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ভূিমকা 
ঢাকা মহানগরী ও তৎসংল� পা�র্বতর্ী এলাকার যানজট িনরসেন ও পিরেবশ উ�য়েন অতয্াধিুনক গণপিরবহন িহেসেব Mass 
Rapid Transit (MRT) বা েমে�ােরল েনটওয়ােকর্র পিরক�না, সােভর্, িডজাইন, অথর্ায়ন, িনমর্াণ, পিরচালনা ও 
র�ণােব�েণর িনিম� The Companies Act 1994 অনুযায়ী গত ০৩ জনু ২০১৩ তািরখ শতভাগ সরকাির মািলকানাধীন 
Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়।  DMTCL এর Authorized Share Capital ১০ 
(দশ) হাজার েকািট টাকা এবং Paid-up Capital ৫০০ (পাঁচশত) েকািট টাকা।

রূপক� 
বাঁচেব সময়, বাঁচেব পিরেবশ
যানজট কমােব েমে�ােরল

অিভল�য্
�তগামী, িনরাপদ, িনভর্রেযাগয্, শীতাতপ িনয়ি�ত, সময় সা�য়ী, িবদুয্ৎচািলত, পিরেবশবা�ব ও দূরিনয়ি�ত অতয্াধিুনক 
গণপিরবহন বয্ব�া �বতর্েনর মাধয্েম ঢাকা মহানগরী ও তৎসংল� পা�র্বতর্ী এলাকার যানজট িনরসন  

সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর আওতায় অতয্াধিুনক গণপিরবহন িহেসেব ৬িট Mass Rapid 
Transit (MRT) বা েমে�ােরেলর সম�েয় েমাট ১২৮.৭৪১ িকেলািমটার (উড়াল ৬৭.৫৬৯ িকেলািমটার এবং পাতাল ৬১.১৭২ 
িকেলািমটার) দীঘর্ ও ১০৪িট ে�শন (উড়াল ৫১িট এবং পাতাল ৫৩িট) িবিশ� একিট শি�শালী েনটওয়াকর্ গেড় েতালার 
িনিম� সরকার সময়াব� কমর্পিরক�না ২০৩০ �হণ কেরেছ। এ কমর্পিরক�না অনুসরেণ উ�রা ৩য় পবর্ েথেক মিতিঝল 
পযর্� ২০.১০ িকেলািমটার দীঘর্ ১৬িট ে�শন িবিশ� MRT Line-6 বা বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরেলর িনমর্াণ কাজ 
পেুরাদেম এিগেয় চলেছ। মাননীয় �ধানম�ীর অনুশাসন অনুসরেণ মিতিঝল েথেক কমলাপরু পযর্� MRT Line-6 বিধর্ত 
করার উেদয্াগ �ি�য়াধীন আেছ। ২০২৬ সােলর মেধয্ কমলাপরু েথেক িবমানব�র পযর্� ১৯.৮৭২ িকেলািমটার পাতাল এবং 
নতুন বাজার েথেক িপতলগ� িডেপা পযর্� ১১.৩৬৯ িকেলািমটার উড়াল েমাট ৩১.২৪১ িকেলািমটার দীঘর্ ও ২১িট ে�শন 
িবিশ� MRT Line-1 িনমর্ােণর লে�য্ Detailed  Design এর কাজ চলেছ। কমলাপরু েথেক িবমানব�র রুেটই বাংলােদেশ 
�থম পাতাল বা আ�ার�াউ� েমে�ােরল িনিমর্ত হেত যাে�। ২০২৮ সােলর মেধয্ উড়াল ও পাতাল েমে�ােরেলর সম�েয় ২০ 
িকেলািমটার (পাতাল ১৩.৫০ িকেলািমটার এবং উড়াল ৬.৫০ িকেলািমটার) দীঘর্ ও ১৪িট ে�শন িবিশ� MRT Line-5: 
Northern Route-এর Detailed Design, Tender Assistance and Construction Supervision-এর জ� পরামশর্ক 
�িত�ান িনেয়াগ করা হেয়েছ। এিট হেব ঢাকা মহানগরীর �থম পবূর্-পি�ম MRT Corridor। ২০৩০ সােলর মেধয্ গাবতলী 
হেত দােশরকা�ী পযর্� উড়াল ও পাতাল সম�েয় ১৭.৪০ িকেলািমটার (পাতাল ১২.৮০ িকেলািমটার এবং উড়াল ৪.৬০ 
িকেলািমটার) দীঘর্ এবং ১৬িট ে�শন িবিশ� MRT Line-5: Southern Route-এর পরামশর্ক �িত�ান িনেয়াগ চূড়া� 
পযর্ােয় রেয়েছ। একই সমেয়র মেধয্ G2G িভি�েত PPP প�িতেত MRT Line-2 িনমর্ােণর লে�য্ Full Scale Study 
(FSS) করার িনিম� পরামশর্ক �িত�ান িনেয়াগ করা হেয়েছ। ২০৩০ সােলর মেধয্ PPP প�িতেত MRT Line-4 িনমর্ােণর 
উেদয্াগ �ি�য়াধীন আেছ।

ঢাকা েমে�ােরল েনটওয়াকর্ িনম র্ােণর িনিম� সরকােরর সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০

�ম এমআরিট লাইেনর নাম পযর্ায় স�াবয্ সমাি�র সাল ধরণ
১ এমআরিট লাইন-৬ �থম ২০২৪ উড়াল

২ এমআরিট লাইন-১
ি�তীয়

২০২৬

উড়াল ও পাতাল
৩ এমআরিট লাইন-৫: নদর্ানর্ রুট ২০২৮

৪ এমআরিট লাইন-৫: সাউদানর্ রুট
ততৃীয় ২০৩০৫ এমআরিট লাইন-২

৬ এমআরিট লাইন-৪ উড়াল
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সময়াব� কমর্পিরক�না ২০৩০ এর আওতায় ঢাকা মহানগরী ও তৎসংল� পা�র্বতর্ী এলাকা িনেয় ০৬(ছয়)িট এমআরিট 
লাইন সম�েয় গিঠত েমে�ােরল েনটওয়াকর্ বা�বায়েনর িনিম� গহৃীত �ক�সমূেহর পযর্ায় িন�রূপ:

ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর আওতায় বা�বায়নাধীন সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০-এ 
অ�ভুর্� Mass Rapid Transit (MRT) বা েমে�ােরল েনটওয়ােকর্র েমাট ৈদঘর্য্ ১২৮.৭৪১ িকেলািমটার। ত�েধয্ উড়াল 
৬৭.৫৬৯ িকেলািমটার এবং পাতাল ৬১.১৭২ িকেলািমটার। েমাট ে�শন সংখয্া ১০৪িট। ত�েধয্ উড়াল ৫১িট এবং পাতাল 
৫৩িট। এমআরিট লাইনিভি�ক িবভাজন িনে� েদয়া হল:

* মিতিঝল েথেক কমলাপরু পযর্� ১.১৬ িকেলািমটার বিধর্ত করার উেদয্াগ �ি�য়াধীন আেছ।

Upcoming Mass Rapid Transit (MRT) বা েমে�ােরলসমূহ
েমে�ােরল আইন ২০১৫ এর ধারা-১ এর উপধারা-(২) (ক) অনুযায়ী সরকােরর ঢাকা, নারায়ণগ�, ম�ুীগ�, মািনকগ�, 
গাজীপরু এবং নরিসংদী েজলােক েমে�ােরেলর কাযর্�েমর আওতায় আনার পিরক�না রেয়েছ। সময়াব� কম র্পিরক�না 
২০৩০ এর আওতায় নারায়ণগ� মহানগরীেক েমে�ােরল েনটওয়ােকর্র আওতায় আনা হে�। �ণীতবয্ ি�তীয় 
কম র্পিরক�নায় এমআরিট লাইন-৬ েক গাজীপরু মহানগরী পযর্�, এমআরিট লাইন-১ েক পবূর্ িদেক বিধর্ত কের নরিসংদী 
েজলার মাধবদী পযর্� ও দি�ণ িদেক বিধর্ত কের মিু�গ� েজলার িঝলিমল পযর্�, এমআরিট লাইন-৫: নদর্ানর্ রুটেক ঢাকা 
েজলার নবীনগর পযর্� এবং এমআরিট লাইন-৫: সাউদানর্ রুটেক নারায়ণগ� েজলার বরপা পযর্� বিধর্ত করার পিরক�না 
রেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় অদূর ভিবষয্েত ম�ুীগ�, মািনকগ� এবং নরিসংদী েজলা শহরেক েমে�ােরল েনটওয়ােকর্র 
আওতায় আনা হেব। Strategic Transport Plan 2015-2035 (Revised and updated up to 2015) এর পরবতর্ী 
সংেশাধেনর সময় Upcoming Mass Rapid Transit (MRT) বা েমে�ােরলসমহূ অ�ভুর্ি�র উেদয্াগ �হণ করা হেব। একই 
আইেনর ধারা-১ এর উপধারা-(২) (খ) অনুযায়ী চ��াম মহানগরীেত সরকােরর েমে�ােরল িনমর্ােণর পিরক�না রেয়েছ।

�কে�র নাম বা�বায়ন পয র্ায়

ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৬)

বা�বায়নাধীন
ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-১)
ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৫): নদর্ানর্ রুট

ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৫): সাউদানর্ রুট 

ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-২)

ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৪) PPP প�িতেত বা�বায়েনর উেদয্াগ �ি�য়াধীন  

এমআরিট লাইেনর নাম  িকেলািমটাের ৈদঘর্য্ ে�শেনর সংখয্া 

েমাট উড়াল পাতাল েমাট উড়াল পাতাল 

এমআরিট লাইন-৬ *২০.১০ ২০.১০ -  ১৬ ১৬ - 

এমআরিট লাইন-১ ৩১.২৪১ ১১.৩৬৯ ১৯.৮৭২ ২১ ০৭ ১৪ 

এমআরিট লাইন-৫: নদর্ানর্ রুট  ২০.০০ ০৬.৫০ ১৩.৫০ ১৪ ০৫ ০৯ 

এমআরিট লাইন-৫: সাউদানর্ রুট ১৭.৪০ ০৪.৬০ ১২.৮০ ১৬ ০৪ ১২ 

এমআরিট লাইন-২ ২৪.০০ ০৯.০০ ১৫.০০ ২২ ০৪ ১৮ 

এমআরিট লাইন-৪ ১৬.০০ ১৬.০০ - ১৫ ১৫ - 

েমাট  ১২৮.৭৪১ ৬৭.৫৬৯ ৬১.১৭২ ১০৪ ৫১ ৫৩ 
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ঢাকা মহানগরী ও তৎসংল� পা�র্বতর্ী এলাকা সম�েয় গিঠত েমে�ােরল েনটওয়াকর্
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মুিজব জ�শতবািষর্কী উদ্ যাপন
�াধীনতার মহান �পিত সবর্কােলর সবর্ে�� বাঙািল জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান এঁর জ� শতবািষর্কী উদ্ যাপন 
উপলে� ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর ি�ি�য় বষর্পি� ২০২০ এর েমাড়ক ০১ জানুয়াির 
২০২০ তািরখ মাননীয় সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ী জনাব ওবায়দুল কােদর, এমিপ উে�াচন কেরন।
 

মিুজব জ�শতবািষর্কী উদ্ যাপন উপলে� িডএমিটিসএল এর ি�ি�য় বষর্পি� ২০২০ এর েমাড়ক উে�াচন

মিুজব জ�শতবািষর্কী উদ্ যাপন উপলে� িনপীিড়ত মানেবর মুি�র মহানায়ক েশখ মুিজবরু রহমান এবং বাংলােদশেক 
জানেত ব�ব�ু েশখ মুিজবেক জােনা, ব�ব�ু েশখ মুিজবেক জানেত বাংলােদশেক জােনা ে�াগান সংবিলত দুইিট পথৃক 
েপা�ার বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরেলর রুট এয্ালাইনেমেন্টর উভয় পাে�র্ লাগােনা হেয়েছ। �ে�র বা�বায়ন: 
েমে�ােরল এবং Dream Comes True: Metro Rail নােম বাংলা ও ইংেরিজেত একে� িমিন পিু�কা �কােশর খসড়া 
চূড়া� করা হেয়েছ। আগমী ১৭ অে�াবর ২০২০ তািরখ জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান-এঁর জীবন ও কেমর্র উপর 
একিট আেলাচনা সভা অনু�ান আেয়াজন জ� িনধর্ািরত আেছ। 

মিুজব জ�শতবািষর্কী উদ্ যাপন উপলে� এমআরিট লাইন-৬ এর রুট এয্ালাইনেমেন্টর উভয় পাে�র্ লাগােনা �থম েপা�ার

wbcxwoZ gvb‡ei gyw³i gnvbvqK
†kL gywReyi ingvb

XvKv g¨vm UªvbwRU †Kv¤úvwb wjwg‡UW
moK cwienb I gnvmoK wefvM



XvKv g¨vm UªvbwRU †Kv¤úvwb wjwg‡UW
evwl©K cÖwZ‡e`b 2019-2020 05

মিুজব জ�শতবািষর্কী উদ্ যাপন উপলে� এমআরিট লাইন-৬ এর রুট এয্ালাইনেমেন্টর উভয় পাে�র্ লাগােনা ি�তীয় েপা�ার

বািষর্ক সাধারণ সভা
Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এর ৬� বািষর্ক সাধারণ সভা ২৩ িডেস�র ২০১৯ তািরখ অনুি�ত 
হয়। এ বািষর্ক সাধারণ সভায় েকা�ািনর ৩০ জনু ২০১৯ তািরেখ সমা� বছেরর িহসাব িববরণীসমহূ, িনরী�েকর �িতেবদন, 
পিরচালকম�লীর �িতেবদন, পিরচালকগেণর িনবর্াচন/পনুঃিনবর্াচন, েকা�ািনর িনরী�ক পনুঃিনেয়াগ এবং িনরী�েকর িফ 
িবেবচনা কের অনুেমাদন করা হয়। উে�খয্ েয, িডএমিটিসএল-এর �থম, ি�তীয়, ততৃীয়, চতুথর্ এবং প�ম বািষর্ক সাধারণ 
সভা যথা�েম গত ১৬ নেভ�র ২০১৪ তািরখ, ৩১ িডেস�র ২০১৫ তািরখ, ২৮ িডেস�র ২০১৬ তািরখ, ২৭ িডেস�র ২০১৭ 
তািরখ ও ২৬ িডেস�র ২০১৮ তািরখ অনুি�ত হেয়িছল। 

 

২৩ িডেস�র ২০১৯ তািরখ অনুি�ত িডএমিটিসএল-এর ৬� বািষর্ক সাধারণ সভা

evsjv‡`k‡K Rvb‡Z e½eÜz †kL gywRe‡K Rv‡bv
e½eÜz †kL gywRe‡K Rvb‡Z evsjv‡`k‡K Rv‡bv

XvKv g¨vm UªvbwRU †Kv¤úvwb wjwg‡UW
moK cwienb I gnvmoK wefvM
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পিরচালনা পিরষদ
Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এর ১১ সদসয্ িবিশ� একিট পিরচালনা পিরষদ রেয়েছ 
(পিরিশ�-ক)। পিরচালনা পিরষেদর �থম সভা ১৬ নেভ�র ২০১৪ তািরখ অনুি�ত হেয়িছল। ০১ জলুাই ২০১৯ েথেক ৩০ 
জনু ২০২০ তািরখ পযর্� যাঁরা পিরচালনা পিরষেদর পিরচালক িহেসেব দািয়� পালন কেরেছন তাঁেদর তািলকা পিরিশ�-খ 
েত েদয়া হেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় ৩০ জনু ২০২০ তািরখ পযর্� পিরচালনা পিরষেদর েমাট ৩৭িট সভা অনুি�ত হেয়েছ 
(পিরিশ�-গ)। ত�েধয্ ২০১৯-২০২০ অথর্বছের পিরচালনা পিরষেদর েমাট ৫িট সভা অনুি�ত হয়। ৫িট সভার মেধয্ ৩৭তম 
েবাডর্ সভা নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত ভাচুর্য়াল প�িতেত অনুি�ত হেয়েছ। সভাসমেূহ 
গহৃীত ২২িট িস�াে�র মেধয্ সকল িস�া�ই ইেতামেধয্ বা�বািয়ত হেয়েছ। 
 

২৩ িডেস�র ২০১৯ তািরখ অনুি�ত িডএমিটিসএল-এর ৩৬তম েবাডর্ সভা

বািষর্ক উ�য়ন কমর্সূিচ
২০১৯-২০২০ অথর্বছের ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর আওতায় ৈবেদিশক সহায়তাপ�ু 
০৫িট �ক� (০৩িট িবিনেয়াগ �ক� ও ০২িট কািরগির সহায়তা �ক�) বা�বায়নাধীন। এ �ক�সমূেহর অনুকূেল 
২০১৯-২০২০ অথর্বছের েমাট বরা� ৫,১৬৫.২৩ েকািট (িজওিব ২,৩৩৩.১৩ েকািট ও �ক� সাহাযয্ ২,৮৩২.১০ েকািট) 
টাকা। এ অথর্বছেরর বরাে�র িবপরীেত েমাট বয্য় হেয়েছ ৪,২২২.৪১ েকািট টাকা। এ বয্য় েমাট বরাে�র ৮১.৭৫%। নেভল 
কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত এবং অথর্ িবভােগর বয্য় িনয়�ণ পদে�েপর আওতায় ২৮৭.৭৪ েকািট 
টাকা ছাড় না পাওয়ায় িডএমিটিসএল এর অনুকূেল বরা�কৃত অেথর্র শতভাগ বয্য় করা স�বপর হয়িন। উে�খয্ েয, 
িডএমিটিসএল ২০১৭-২০১৮ অথর্বছের েমাট বরাে�র ৯৬.৩৬% এবং ২০১৮-২০১৯ অথর্বছের েমাট বরাে�র ১০২.২৮% 
অথর্ বয্য় কেরিছল। ২০১৯-২০২০ অথর্বছেরর সংেশািধত বািষর্ক উ�য়ন কমর্সূিচর �ক�িভি�ক বরা� ও বয্য় এবং 
বা�বায়েনর শতকরা হার িন�রূপ:

(েকািট টাকায়)
 �কে�র নাম েমাট বরা� েমাট �য় % 

1. এমআরিট লাইন-৬ 4326.73 3793.92  87.69  
2. এমআরিট লাইন-১ [ই/এস] 210.41  156.48  74.37  
3.  এমআরিট লাইন-১ 487.84  200.00  41.00  
4. এমআরিট লাইন-৫: নদ র্ান র্ রুট 140.00  71.82  51.30  

5.  এমআরিট লাইন-৫: সাউদান র্ রুট 0.25  0.19  76.00  

 িডএমিটিসএল েমাট 5165.23  4222.41  81.75  



XvKv g¨vm UªvbwRU †Kv¤úvwb wjwg‡UW
evwl©K cÖwZ‡e`b 2019-2020 07

েমে�ােরল লাইেস�
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর আওতায় বা�বায়নাধীন MRT Line-6 বা বাংলােদেশর �থম 
উড়াল েমে�ােরল িনমর্াণ, পিরচালনা ও বয্ব�াপনার িনিম� সরকার গত ০৩ জু্ন ২০১৯ তািরখ িডএমিটিসএল এর অনুকূেল 
েমে�ােরল লাইেস� ন�র-০১/২০১৯ ইসুয্ কেরেছ। গত ২১ জলুাই ২০১৯ তািরখ মাননীয় ম�ী, সড়ক পিরবহন ও েসতু 
ম�ণালয় িডএমিটিসএল এর িনকট আনু�ািনকভােব MRT Line-6 এর লাইেস� হ�া�র কেরন। িডএমিটিসএল এর আওতায় 
বা�বায়নাধীন MRT Line-1 িনমর্াণ, পিরচালনা ও র�ণােব�ণ এবং বয্ব�াপনার িনিম� েমে�ােরল লাইেস� �হেণর জ� 
েমে�ােরল আইন ২০১৫ এবং েমে�ােরল িবিধমালা ২০১৬ অনুযায়ী গত ০৭ অে�াবর ২০১৯ তািরখ আেবদন সড়ক পিরবহন ও 
মহাসড়ক িবভােগ ে�রণ করা হেয়েছ। বতর্মােন িবষয়িট যাচাই কিমিটর িনকট চূড়া� সুপািরেশর িনিম� �ি�য়াধীন আেছ।
 

মাননীয় ম�ী, সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ণালয় িডএমিটিসএল এর িনকট MRT Line-6 এর লাইেস� হ�া�র কেরন

�ত� িবেশষািয়ত MRT Police Force গঠন
গত ১৬ েসে��র ২০১৯ তািরখ গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ীর সভাপিতে� গণভবেন সময়াব� 
কম র্পিরক�না ২০৩০ এবং এর বা�বায়ন অ�গিত পযর্ােলাচনা সভা অনুি�ত হয়। সভায় মাননীয় �ধানম�ী সময়াব� 
কম র্পিরক�না ২০৩০-এ অ�ভুর্� MRT Network-এর িনরাপ�া িনি�ত করার িনিম� �ত� িবেশষািয়ত MRT Police 
Force �ত গঠন করেত অনুশাসন �দান কেরন। এ অনুশাসন অনুসরেণ �ত� িবেশষািয়ত MRT Police Force গঠন 
কাযর্�ম জনিনরাপ�া িবভােগ �ি�য়াধীন রেয়েছ। সভা েশেষ মাননীয় �ধানম�ীেক সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০ এর 
আওতায় বা�বায়নাধীন েমে�ােরল েনটওয়াকর্ ময্াপ হ�া�র করা হয়। 
 

মাননীয় �ধানম�ী-েক সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০ এর আওতায় বা�বায়নাধীন েমে�ােরল েনটওয়াকর্ ময্াপ হ�া�র
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Transit Oriented Development (TOD) Hub 
শুধ ু ভাড়া আদােয়র আয় েথেক লাভজনকভােব েমে�ােরল পিরচালনা করা যায় না। এ ে��াপট িবেবচনায় ঢাকা ময্াস 
�ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০-এর MRT Network-এ অ�ভুর্� �িতিট 
লাইেনর রুট এয্ালাইনেমেন্টর পা�র্বতর্ী এলাকায় অথবা িডেপােত একিট কের Transit Oriented Development (TOD) 
Hub গেড় েতালার উেদয্াগ �হণ করেছ। এরই ধারাবািহকতায় MRT Line-6 এর উ�রা েসন্টার ে�শন সংল� ভূিমেত 
Transit Oriented Development (TOD) Hub িনমর্ােণর িনিম� রাজধানী উ�য়ন কতৃর্প� (রাজউক) কতৃর্ক ঢাকা ময্াস 
�ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল)-এর অনুকূেল ২৮.৬১৭ একর ভূিম বরা� করা হেয়েছ। বরা� �া� ভূিমর মলূয্ 
বাবদ ৮৬৫,৬৮,২৬,৪৭০.৮৬/- টাকা গত ৮ জনু ২০২০ তািরখ রাজউক-েক পিরেশাধ করা হেয়েছ। MRT Line-1, MRT 
Line-5: Northern Route এবং MRT Line-5: Southern Route এর আওতায় TOD িনমর্ােণর িনিম� ভূিমর অনুস�ান 
চলেছ। 

Station Plaza 
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) লাভজনকভােব পিরচালনার িনিম� সময়াব� কম র্পিরক�না 
২০৩০-এ অ�ভুর্� MRT Network-এর আ�:লাইন সংেযাগ ে�শন সংল� এলাকায় ও �ধান �ধান ে�শন সংল� 
এলাকায় �মা�েয় Station Plaza গেড় েতালার উেদয্াগ �হণ করেছ। এরই ধারাবািহকতায় MRT Line-6 এর উ�রা উ�র, 
উ�রা েসন্টার, প�বী, আগারগাঁও ও ফামর্েগট েমে�া ে�শন সংল� এলাকায় ০৫ (পাঁচ)িট Station Plaza িনমর্ােণ Japan 
International Cooperation Agency (JICA) সহায়তা �দান করেত �াথিমকভােব স�ত হেয়েছ। এ ে��াপেট 
উপেরাি�িখত ০৫ (পাঁচ)িট ে�শন সংল� এলাকায় Station Plaza িনমর্ােণর জ� �াথিমকভােব ভূিম িচি�ত করা হেয়েছ। 
�াথিমকভােব িচি�ত ভূিম Station Plaza িনমর্ােণর জ� যেথাপয�ু িকনা তা পরী�া-িনরী�া কের েদখা হে�।  

যানজট িনরসেন েমে�ােরল 
েমে�ােরেল অ� সমেয় অিধক সংখয্ায় যা�ী পিরবহন করা স�ব হেব। এেত েছাট েছাট যানবাহেনর বয্বহার বয্াপকভােব �াস 
পােব। জীবা� �ালানীর বয্বহার বহুলাংেশ কেম যােব। ঢাকা মহানগরীর যাতায়াত বয্ব�ায় িভ� মা�া ও গিত েযাগ হেব। 
যানজট বহুলাংেশ �াস পােব। মহানগরবাসীর কমর্ঘন্টা সা�য় হেব। েদেশর আথর্-সামািজক উ�য়েন সা�য়কৃত কমর্ঘন্টা 
বয্বহার করা যােব। GDP Growth Rate বিৃ� পােব।

পিরেবশ উ�য়েন েমে�ােরল
েমে�ােরল স�ণূর্ িবদুয্ৎ চািলত িবধায় েকান ধরেণর জীবা� ও তরল �ালানী বয্বহৃত হেব না। ফেল বায় ুদূষণ হওয়ার েকান 
সুেযাগ েনই। Railway Track এর িনেচ Mass Spring System থাকেব। Continuous Welded Rail বয্বহার করা হেব। 
উড়াল েমে�ােরেলর ভায়াডাে�র উভয় পাে�র্ শ� �িতব�ক েদয়াল থাকেব এবং পাতাল েমে�ােরেলর টােনল সংল� মািট শ� 
�িতেরাধ িহেসেব কাজ করেব। ফল�িতেত েমে�ােরেল শ� ও ক�ন দূষণ মা�া সহনীয় মানদ� সীমার অেনক িনেচ থাকেব। 
সািবর্কভােব পিরেবশ উ�য়েন বয্াপক ভূিমকা রাখেব।

ঢাকা েমে�ােরল: তরুণ �েকৗশলীেদর স�াবনার নতুন দুয়ার
অতয্াধিুনক নগর পিরবহন িহেসেব েমে�ােরল িবিভ� �েকৗশল িবভােগর একিট সমি�ত কাযর্�ম। ঢাকা ময্াস �ানিজট 
েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর আওতায় ঢাকা েমে�ােরল েনটওয়াকর্ িনমর্ােণর িনিম� সরকােরর সময়াব� 
কম র্পিরক�না ২০৩০ বা�বািয়ত হওয়ার পর শুধ ুিডএমিটিসএল এর অধীেন নতুন ১২ হাজার �য্াজেুয়ট �েকৗশলী ও মাঠ 
�েকৗশলীেদর চাকুরীর সং�ান হেব। এরই ধারাবািহকতায় Forward ও Backward Linkage িশ� �াপন ও েসবা 
কাযর্�েমর মাধয্েম আরও িতনগুণ নতুন কমর্সং�ান সিৃ�র স�াবনা রেয়েছ। ফল�িতেত েমে�ােরল েনটওয়াকর্ িনমর্াণ, 
র�ণােব�ণ ও পিরচালনার জ� েদেশর অভয্�ের দ� জনশি� ৈতরী হেব। এই দ� জনশি� েদেশর চািহদা পরূণ কেরও 
িবে�র িবিভ� েদেশর স�সারমান েমে�ােরেল কাজ করেত পারেবন। এেত বাংলােদেশর Remittance �বােহ ইিতবাচক 
�ভাব পড়েব।
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Enterprise Resource Management System সং�হ
ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৬) এর মাধয্েম ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড 
(িডএমিটিসএল)-এর জ� Enterprise Resource Management System (ERMS) সং�েহর িনিম� ১০০ (একশত) 
েকািট টাকা �া�িলত বয্েয় MRT Line-6 এর DPP-েত নতুন পয্ােকজ CP-09 অ�ভুর্� করা হেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় 
িনেয়ািজত পরামশর্ক �িত�ান NKDM Association এর আওতায় Enterprise Resource Management System 
(ERMS) পরামশর্ক সং�েহর কাযর্�ম চলমান রেয়েছ।

েমে�ােরল আইন ২০১৫ সংেশাধন
েমে�ােরল আইন ২০১৫ েত Underground বা পাতাল েমে�ােরল িনমর্াণ, র�ণােব�ণ, পিরচালনা ও বয্ব�াপনার িবষেয় 
িব�ািরত উে�খ েনই। ইেতামেধয্ বাংলােদেশর �থম পাতাল েমে�ােরল িনমর্ােণর িনিম� Detailed Design-এর কাজ চলেছ। 
এ ে��াপেট এখনই Underground বা পাতাল েমে�ােরল িনমর্াণ, র�ণােব�ণ, পিরচালনা ও বয্ব�াপনার জ�  েমে�ােরল 
আইন ২০১৫ সংেশাধন করা �েয়াজন। এ লে�য্ ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-১) [ই/এস]-এর 
আওতায় েমে�ােরল আইন ২০১৫ সংেশাধেনর িনিম� Individual Consultant িনেয়ােগর উেদয্াগ �ি�য়াধীন আেছ। 

িডএমিটিসএল-এর কমর্চারী চাকুির িবিধমালা
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল)-এর েকান কমর্চারী চাকুির িবিধমালা েনই। িনেয়ািজত পরামশর্ক 
�িত�ান �ণীত Job Description-এ উি�িখত িশ�াগত েযাগয্তা ও অিভজ্ঞতার িভি�েত িনেয়াগ িবজ্ঞি� �দান কের 
কমর্চারী িনেয়াগ করা হয়। িডএমিটিসএল এর কমর্চারী িনেয়ােগর কাযর্�ম সু�ুভােব পিরচালনা এবং িনেয়াগ �া� 
কমর্চারীেদর Career Planning-এর িনিম� কমর্চারী চাকুির িবিধমালা �ণয়ন করা �েয়াজন। এ ে��াপট িবেবচনায় ঢাকা 
ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-১) [ই/এস]-এর আওতায় ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড 
(িডএমিটিসএল)-এর কমর্চারী চাকুির িবিধমালা �ণয়েনর িনিম� Individual Consultant িনেয়ােগর উেদয্াগ �ি�য়াধীন 
আেছ।    

জনবল
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল)
Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এর অনুেমািদত জনবল সংখয্া ১৯১৯। বাংলােদেশর �থম উড়াল 
েমে�ােরল সু�ুভােব পিরচালনার িনিম� দ� জনবল ৈতরীর লে�য্ ২০১৯-২০২০ অথর্বছের ১৩৬িট পদ পরূেণর িনিম� 
িনেয়াগ িবজ্ঞি�-৬, িনেয়াগ িবজ্ঞি�-৭ এবং িবেশষ িনেয়াগ িবজ্ঞি�-১ �দান করা হয়। �া� আেবদনসমহূ যাচাই-বাছােয়র পর 
৩০িট পেদর িনেয়াগ পরী�া গত ০৫ মাচর্ ২০২০ তািরখ Bangladesh University of Engineering and Technology 
(BUET) এবং ে�শন কেন্�ালার ও ে�ন অপােরটর এর ৮৪িট  পেদর িনেয়াগ পরী�া গত ২৮ েফ�য়াির ২০২০ তািরখ 
Military Institute of Science and Technology (MIST) �হণ কের। িবেশষ িনেয়াগ িবজ্ঞি�-১ এর আওতায় ২২িট 
পেদর িবপরীেত দরখা� �হণ করা হে�। ২০১৯-২০২০ অথর্বছের িডএমিটিসএল ও এর আওতায় বা�বায়নাধীন 
�ক�সমূেহ েকা�ািন ে�ড-৯ ও তদু�র্ পযর্ােয় যাঁরা দািয়� পালন কেরেছন তাঁেদর তািলকা পিরিশ�-ঘ েত েদয়া হেয়েছ।

ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৬)
Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এর আওতায় বা�বায়নাধীন ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট 
েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৬) এর অনুেমািদত জনবল ১৪১ জন। বতর্মােন ১২৫ জন কমর্রত আেছন। অবিশ� ১৬িট পদ 
পরূেণর িনিম� উেদয্াগ �ি�য়াধীন রেয়েছ।

ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-১) [ই/এস]
Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আ�তায় বা�বায়নাধীন ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট 
েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-১) [ই/এস] এর অনুেমািদত জনবল ১০৪ জন। বতর্মােন ৭০ জন কমর্রত আেছন। অবিশ� 
জনবল পরূেণর িনিম� উেদয্াগ �ি�য়াধীন আেছ। 



XvKv g¨vm UªvbwRU †Kv¤úvwb wjwg‡UW
evwl©K cÖwZ‡e`b 2019-202010

ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-১)
Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় বা�বায়নাধীন ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট 
েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-১) অনুেমািদত জনবল ১৭৪ জন। বতর্মােন ০১ জন কমর্রত আেছন। অবিশ� জনবল পরূেণর 
িনিম� উেদয্াগ �ি�য়াধীন আেছ। উে�খয্ েয, ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-১) [ই/এস] এর 
জনবল িনজ দািয়ে�র অিতির� িহেসেব ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-১)-এ দািয়� পালন 
করেছন। 

ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৫): নদর্ানর্ রুট 
Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় বা�বায়নাধীন ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট 
েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৫): নদর্ানর্ রুট এর অনুেমািদত জনবল ১৯৬ জন। বতর্মােন ০২ জন কমর্রত আেছন। অবিশ� 
জনবল পরূেণর িনিম� উেদয্াগ �ি�য়াধীন আেছ।

ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৫): সাউদানর্ রুট  
Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় বা�বায়নাধীন ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট 
েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৫): সাউদানর্ রুট এর অনুেমািদত জনবল ৮৬ জন। বতর্মােন ০১ জন কমর্রত আেছন। অবিশ� 
জনবল পরূেণর িনিম� উেদয্াগ �ি�য়াধীন আেছ। 

বািষর্ক কমর্স�াদন চুি�
২০১৯-২০২০ অথর্ বছের সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ এবং ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) 
এর মেধয্ স�ািদত বািষর্ক কমর্স�াদন চুি�র েকৗশলগত উে�শয্সমেূহর েমাট ১৬িট সূচেকর মেধয্ ০৭িট সূচক শতভাগ 
অিজর্ত হেয়েছ এবং অবিশ� ৯িট সূচক নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত শতভাগ বা�বায়ন 
স�বপর হয়িন। বািষর্ক কমর্স�াদন চুি�র আবিশয্ক েকৗশলগত উে�শয্সমেূহর েমাট ৩৩িট সূচেকর মেধয্ ৩০িট সূচক 
শতভাগ অিজর্ত হেয়েছ এবং অবিশ� ০৩িট সূচক নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত শতভাগ 
অজর্ন স�বপর হয়িন। ফল�িতেত েমাট ৪৯িট সূচেকর মেধয্ জনু ২০২০ মাস পযর্� ৩৭িট সূচেকর ল�য্মা�া শতভাগ 
অিজর্ত হেয়েছ এবং অবিশ� ১২িট সূচেকর ল�য্মা�া নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত অিজর্ত 
না হেলও বা�বায়ন অ�গিত সে�াষজনক। সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ কতৃর্ক মলূয্ায়েন ঢাকা ময্াস �ানিজট 
েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর েমাট ে�ার ৭৮.৬২%। 

 

িডএমিটিসএল এবং এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক� সমেূহর পিরচালকগেণর সে� APA চুি� �া�র
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জাতীয় শু�াচার েকৗশল
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর ২০১৯-২০২০ অথর্বছেরর জাতীয় শু�াচার েকৗশল 
কম র্পিরক�নার সকল েকায়াটর্ােরর সকল ল�য্মা�া শতভাগ অিজর্ত হেয়েছ। সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ কতৃর্ক 
মলূয্ায়েন ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর েমাট ে�ার ১০০%। 

মািসক সম�য় সভা
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) ও এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর �শাসিনক ও �ক� 
বা�বায়ন সংি�� কাযর্�ম সু�ুভােব স�াদেনর িনিম� গত িডেস�র ২০১৮ মাস েথেক বয্ব�াপনা পিরচালক, িডএমিটিসএল 
এর সভাপিতে� মািসক সম�য় সভা িনয়িমত অনুি�ত হে�। �িতমােসর �থম বধুবার মািসক সম�য় সভার জ� িনধর্ারণ করা 
আেছ। নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেতও ২০১৯-২০২০ অথর্বছের �িতমােস মািসক সম�য় 
সভা অনুি�ত হেয়েছ। সভায় চয্ােল�সমহূ িচি�ত কের উ�রেণর উপায় িনধর্ারণ করা হয় ও তদঃিভি�েত চয্ােল�সমহূেক 
opportunity-েত রূপা�র করা হয়। 
 

গত ০৬ িডেস�র ২০১৯ তািরখ অনুি�ত মািসক সম�য় সভা

উ�ম চচর্া
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এবং এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহ উ�ম চচর্ার মাধয্েম 
�শাসিনক ও �ক� বা�বায়েন গিতশীলতা আনা হেয়েছ। বা�ব অব�ার ে�ি�েত উ�ম চচর্ায় পিরবতর্ন আনা হয়। ২০১৯-২০২০ 
অথর্ বছের িডএমিটিসএল এবং এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহ েয সকল উ�ম চচর্া করা হেয়েছ তা িনে� �দান করা হল: 
ক) Enterprise Resource Management System (ERMS) �বতর্ন: ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড 
(িডএমিটিসএল)-এর  আওতায় বা�বায়নাধীন ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৬) এর িনমর্াণ 
কােজর অেধর্েকর েবশী ইেতামেধয্ স�� হেয়েছ। েমে�ােরল পিরচালনা ও র�ণােব�েণর িনিম� িবপলু পিরমান সর�াম ও 
য�পািত সং�হ করা হেয়েছ/হে�। েমে�া ে�েনর িনমর্াণ জাপােন পেুরাদেম চলেছ। এ ে��াপেট িডএমিটিসএল এর আওতায় 
বা�বায়নাধীন েমে�ােরলসমেূহ সর�াম, য�পািত, েমে�া ে�ন এবং �াবর ও অ�াবর স�ি�র ডাটােবজ ৈতরী, সু�ু 
বয্ব�াপনা, সংর�ণ ও র�ণােব�ণ করার িনিম� িডএমিটিসএল এর Enterprise Resource Management System 
(ERMS) সং�েহর কাজ শুরু করা হেয়েছ।  
খ) নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত এমআরিট লাইন-৬ এর কাজ অবয্াহত রাখা: নেভল 
কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত েমে�ােরেলর কাযর্�ম �া�য্িবিধ েমেন ও শারীিরক দুর� বজায় েরেখ 
�থম িদন েথেকই অবয্াহত রাখা হয়। �থম িতন মাস েদেশ ও িবেদেশ Home Assignment ও Home Office 
Assignment-এ Design-এর কাজ করা হয়। একই সে� Industrial Assignment এর মাধয্েম কারখানায় সর�ামািদ ও 
েমে�া ে�ন িনমর্ােণর কাজ অবয্াহত রাখা হয়। ৪থর্ মাস েথেকই COVID-19 Screeing বয্ব�া �বতর্ন কের মাঠ পযর্ােয়র 
কাজ শুরু করা হয় এবং পযর্ায়�েম কােজর পিরিধ বিৃ� করা হয়।



XvKv g¨vm UªvbwRU †Kv¤úvwb wjwg‡UW
evwl©K cÖwZ‡e`b 2019-202012

গ) নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত এমআরিট লাইনসমূেহ কমর্রত িবেদশী নাগিরকেদর 
বাংলােদেশ �তয্াবতর্েনর বয্ব�া করা: গত ৮ মাচর্ ২০২০ তািরখ বাংলােদেশ �থম নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) 
শনা� হয় এবং �মা�েয় শনাে�র হার বিৃ� েপেত থােক। এ ে��াপেট সরকার নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) 
�িতেরাধ ও এর �াদুভর্াব েরােধ গত ২৬ মাচর্ ২০২০ তািরখ েথেক সাধারন ছুিট েঘাষণা কের। এ পিরি�িতেত এমআরিট 
লাইনসমেূহ কমর্রত অিধকাংশ িবেদশী নাগিরকগণ িনজ িনজ েদেশ �তয্াবতর্ন কেরন। িবেদশী নাগিরকেদর বাংলােদেশ 
িফিরেয় এেন কােজ িনেয়ািজত করার িনিম� িডএমিটিসএল িবেশষ উেদয্াগ �হণ কের। এ উেদয্ােগর ধারাবািহকতায় MRT 
Line-6 এর িনমর্াণ�েলর সি�কেট অ�ায়ী আবািসক �াপনা িনমর্াণ করা হয়। COVID-19 Positive জনবলেক েহাম অথবা 
�ািত�ািনক েকায়ােরন্টাইেন রাখা িনি�ত করা হয়। �েয়াজেন সরকাির বা চুি�ব� হাসপাতােল ভিতর্ করা হয়। নেভল 
কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িত েমাকােবলায় ও কমর্রত িবেদশী জনবেলর COVID-19 িচিকৎসায় আ�া 
সিৃ�র লে�য্ গাবতলী� ক��াকশন ইয়ােডর্ ১০ শযয্া িবিশ� এবং উ�রা� প�বিট ক��াকশন ইয়ােডর্ ১৪ শযয্া িবিশ� 
Isolation Center (Field Hospital) িনমর্াণ করা হয়। এেত িবেদশী নাগিরকেদর বাংলােদেশ িফের আসার আ�হ সিৃ� হয়। 
িবিভ� েদেশর সে� িবমান চলাচল ব� থাকা সে�ও িবেশষ উেদয্ােগ িবেদশী পরামশর্ক ও িঠকাদারী �িত�ােনর জনবলেক 
বাংলােদেশ িফিরেয় এেন কােজ িনেয়ািজত করা হয়। 
ঘ) িডএমিটিসএল ও এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহ কম র্রত কম র্চারীেদর জ� কেরানা সহায়তা তহিবল গঠন: 
িডএমিটিসএল ও এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহ কমর্রত কমর্চারীেদর মেধয্ ১১-২০ ে�েডর েয সকল কমর্চারী 
নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19)-এ আ�া� হেয়েছন/হে�ন তাঁেদরেক �েয়াজেন সহায়তা করার িনিম� ১-১০ 
ে�েডর কমর্চারীগণ ে��া অনুদান �দান কের কেরানা সহায়তা তহিবল গঠন কেরেছন। িনধর্ািরত ে�েডর কেরানা আ�া� 
কমর্চারীেদর এ তহিবল হেত �েয়াজন অনুযায়ী সহায়তা �দান করা হে�। 

িসিটেজন চাটর্ার
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর িসিটেজন চাটর্ার ওেয়বসাইেট আপেলাড করা আেছ। �িত বছর 
েসবার পিরিধ বিৃ� বা পিরবতর্েনর সে� সাম�সয্ েরেখ িসিটেজন চাটর্ার হালনাগাদ করা হয়। িসিটেজন চাটর্ার অনুযায়ী েসবা 
�হীতাগণ যােত েসবা �হণ করেত পােরন েস জ� িডএমিটিসএল সদা সেচ� রেয়েছ।

অংশীজন সভা
েসানার বাংলা গড়ার �তয্েয় জাতীয় শু�াচার েকৗশল িবষয়ক এক অংশীজন সভা গত ২৯ িডেস�র ২০১৯ তািরখ 
িডএমিটিসএল এর সে�লন কে� অনুি�ত হয়। সভায় িডএমিটিসএল ও এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর অংশীজন 
এবং িডএমিটিসএল এর কম র্কাে�র সে� স��ৃ িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ/কাযর্ালয়/অিধদ�র/কতৃর্প�/সং�া/ েকা�ািনর 
কমর্কতর্াগণ অংশ�হণ কেরন। সভায় সবর্ে�ে� সুশাসন �িত�ায় জাতীয় শু�াচার েকৗশেলর ভূিমকা ও এর বা�বায়েনর উপর 
গুরু�ােরাপ করা হয়।  
 

গত ২৯ িডেস�র ২০১৯ তািরখ আেয়ািজত সুশাসন �িত�ায় অংশীজন সভা
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�ািত�ািনক গণশুনািন
নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত এবং কেরানা পরবত� সমেয় েমে�ােরেলর উ�য়ন কায র্�েম 
গিতশীলতা আনয়েনর লে�য্ অংশীজেনর সুিচি�ত পরামশ র্ ও মতামত �হেণর িনিম� গত ২৪ জুন ২০২০ তািরখ িডএমিটিসএল 
এর সে�লন কে� উপি�ত অংশীজন এবং Zoom Cloud-এর মা�েম সংযু� অংশীজন সম�েয় �ািত�ািনক গণশুনািন 
অনুি�ত হয়। এ �িত�ািনক গণশুনািনর িবষয়ব� িছেলা: নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত 
�া�য্িবিধ েমেন ও শারীিরক দূর� বজায় েরেখ িডএমিটিসএল এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর কায র্�েম গিতশীলতা 
আনয়েন সুপািরশ/পরামশ র্ �হণ। সভায় অংশ�হণকারী অংশীজন িবষয়ব�র উপর সুিচি�ত মতামত ও পরামশ র্ �দান কেরন।

 

গত ২৪ জনু ২০২০ তািরখ অনুি�ত �ািত�ািনক গণশুনািন

িবদায় সংবধর্না
সহকমর্ীেদর কমর্�ল পিরবতর্ন ও চাকুরী েথেক অবসর �হণকােল ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) 
িবদায় সংবধর্না অনু�ােনর আেয়াজন কের থােক। এেত সহকমর্ীেদর মােঝ পার�ািরক ��ােবাধ ও সহমিমর্তা গেড় উেঠ এবং 
স�ৃ েনটওয়াকর্ অবয্াহত থােক। ২০১৯-২০২০ অথর্বছের িনে�া� ০১ (এক) কমর্কতর্ােক বদিলজিনত কারেণ িবদায় সংবধর্না 
�দান করা হেয়েছ:

গত ০২ েফ�য়াির ২০২০ তািরখ উপ-�ক� পিরচালক (গণসংেযাগ), এমআরিট লাইন-৬-েক আনু�ািনক িবদায় জানােনা হয়

�ম কমর্কতর্ার নাম ও পিরিচত ন�র পদিব  অবমুি�র তািরখ  ধরণ 
১. খান েমাঃ মীজানুল ইসলাম উপ-�ক� পিরচালক (গণসংেযাগ)

এমআরিট লাইন-৬
০২ েফ�য়াির ২০২০  �ানা�র 
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Digital বাংলােদশ িবিনমর্াণ
Interactive Website
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল)-এর একিট সম�ৃ Interactive Website (www.dmtcl.gov.bd) 
রেয়েছ। Website-এর েসবা ব�সমহূ, Frequently Asked Question (FAQ) এবং জন�াথর্ সংি�� সকল তথয্-উপা� 
িনয়িমত হালনাগাদ করা হয়। েয েকান �ান হেত েয েকান সময় িডএমিটিসএল’র কাযর্�ম স�েকর্ সকেল জানেত পােরন 
এবং মতামত, অিভেযাগ ও পরামশর্ �দান করেত পােরন। এ Website-এ Facebook Page, Image Gallery ও Video 
Gallery সংয�ু আেছ, েযখােন িডএমিটিসএল স�িকর্ত কাযর্�ম, ছিব ও িভিডও িনয়িমত আপেলাড করা হেয় থােক। 
Video Gallery েত YouTube Channel-এর িলংক সংয�ু আেছ। িডএমিটিসএল স�িকর্ত গুরু�পণূর্ িবষয়ািদ তাৎ�িণক 
�পিভি�ক কমর্কতর্ােদর অবিহত করার িনিম� DMTCL-SMC, DMTCL এবং DMTCL-Grade 10 িশেরানােম িতনিট 
Messenger Group রেয়েছ। িডএমিটিসএল-এর Annual Performance Agreement (APA), Grievance Redress 
System (GRS), National Integrity Strategy (NIS), Right to Information (RTI), Annual Innovation Action 
Plan (AIAP),  Citizen’s Charter, Best Practices ইতয্ািদ অথর্বছরিভি�ক �ণয়ন ও িনয়িমতভােব বা�বায়ন অ�গিত 
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট �কাশ করা হেয় থােক। িডএমিটিসএল সংি�� সকল আইন, িবিধমালা, নীিতমালা, 
গাইডলাইনস্, িবিভ� �কাশনা ইতয্ািদও ওেয়বসাইেট সি�েবিশত করা আেছ। �ত জনেসবা �দান ও �াি� িনি�ত করার 
লে�য্ ওেয়বসাইেট েটাল ি� না�ারসমহূ সংেযাজন করা হেয়েছ। 
 

িডএমিটিসএল এর Web Banner  

e-Service Roadmap Plan-2021 
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) কতৃর্ক �ণীত e-Service Roadmap Plan-2021 এর আওতায় 
Management Information System (MIS) ও Metro Rail Citizen Apps (MRCA) �বতর্েনর উেদয্াগ �ি�য়াধীন 
রেয়েছ। 

ইেলক�িনক গভাণর্েমন্ট �িকউরেমন্ট (ই-িজিপ) েপাটর্াল
িডএমিটিসএল এবং এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর রাজ� খাত সংি�� �য় �ি�য়া ই-িজিপ এর মাধয্েম স�� 
করার িনিম� ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল)-েক গত ০৫ নেভ�র ২০১৯ তািরখ ইেলক�িনক 
গভাণর্েমন্ট �িকউরেমন্ট (ই-িজিপ) েপাটর্ােল অ�ভুর্� করা হেয়েছ। কাযর্করভােব ই-িজিপ বয্বহার করার িনিম� 
িডএমিটিসএল ও এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহ কমর্রত কমর্কতর্ােদর পাবিলক �িকউরেমন্ট আইন ২০০৬; 
পাবিলক �িকউরেমন্ট িবিধমালা ২০০৮ এবং Bangladesh e-Government Procurement (e-GP) Guidlines 2011 এর 
উপর গত ১৫-৩০ মাচর্ ২০২০ তািরখ িবয়ােম �িশ�েণর আেয়াজন করা হয়। িক�ু নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) 
মহামারী পিরি�িতেত গত ২২ মাচর্ ২০২০ তািরখ �িশ�ণ কাযর্�ম �িগত করা হয়। ভাচুর্য়াল প�িতেত অবিশ� �িশ�ণ 
স�� করার জ� িবয়াম পরী�া-িনরী�া করেছ। ২০১৯-২০২০ অথর্বছের ই-িজিপ এর মাধয্েম ৩ (িতন)িট �য় �ি�য়া 
রাজ� খােত স�� করা হেয়েছ। 
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ই-েমইল
িডএমিটিসএল ও এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক� কাযর্ালয়সমহূ ও �ক�সমূেহর আওতাধীন সাইট অিফসসমহূ এবং 
িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ/রা�ীয় �িত�ান ও উ�য়ন সহেযাগী সং�ার সে� েযাগােযােগর ে�ে� িনয়িমত ই-েমইল বয্বহার করা 
হেয় থােক। সরকাির webmail-এ িডএমিটিসএল এর কমর্কতর্াগেণর অনুকূেল @dmtcl.gov.bd বরা� আেছ। ই-নিথেত েয 
সকল কমর্কতর্া সংয�ু েনই তাঁেদরেক ই-নিথ িসে�ম বয্বহার কের পে�র কিপ ই-েমইেল ে�রণ করা হেয় থােক।

Video Conference
সময় বাঁচােনা, অথর্ সা�য় ও যাতায়াত িবড়�না পিরহােরর লে�য্ িডএমিটিসএল-এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর 
সাইট অিফসসমহূ ও উ�য়ন সহেযাগী সং�ার সে� িনয়িমত Video Conference এর মাধয্েম সভা করা হেয় থােক। নেভল 
কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত এি�ল ২০২০ মাস েথেক ভাচুর্য়াল সভার সংখয্া বয্াপকভােব বিৃ� 
পাওয়ায় সাধারণ Video Conference এর পাশাপািশ Zoom Cloud বয্বহার কের Video Conference এর মাধয্েম 
িনয়িমত িবিভ� সভার আেয়াজন কের অিফস কাযর্�ম িনরবি��ভােব চাল ুরাখা হেয়েছ। 

িভিডও
MRT বা েমে�ােরেলর সম�েয় একিট শি�শালী েনটওয়াকর্ গেড় েতালার িনিম� সরকার সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০ 
�হণ কেরেছ। এ সময়াব� কম র্পিরক�নার বা�বায়ন অ�গিত স�িলত বাংলায় একিট িভিডও (০৮.১৬ িমিনট) গত ১৪ 
জানুয়াির ২০২০ তািরখ ��ত কের ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড-এর YouTube Channel-এ বহুল �চােরর 
িনিম� আপেলাড করা হেয়েছ। িভিডওিট িডএমিটিসএল এর িবিভ� অনু�ান ও �িশ�েণ বয্বহার করা হে�। বতর্মােন ৩০ 
জনু ২০২০ তািরখ পযর্� অ�গিত অ�ভুর্� কের বাংলা ও ইংেরিজ উভয় ভাষায় িভিডওিট হালনাগাদ করা হে�। ঢাকা 
েমে�ােরল েনটওয়াকর্ ও বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর অ�গিত িনেয় িবিভ� িটিভ চয্ােনল ও অনলাইন চয্ােনল িনয়িমত িভিডও 
এবং সংবাদ �চার কের থােক। এগুেলার মেধয্ উে�খেযাগয্ িভিডওসমহূ িডএমিটিসএল এর Facebook Page-এ এবং 
গুরু�পণূর্ িভিডওগুেলা YouTube Channel-এ বহুল �চােরর িনিম� আপেলাড করা হেয় থােক।

Electronic Document Management System
িডএমিটিসএল, �ক� কতৃর্প�, পরামশর্ক �িত�ান এবং িঠকাদারী �িত�ানসমেূহর মেধয্ �ত Project Document, সকল 
�কার তথয্-উপা� ও প�ালাপ করার লে�য্ ওেয়ব েবইজড ACONEX সফটওয়ার বয্বহার কের িডএমিটিসএলেক  
Electronic Document Management System (EDMS) এর আওতায় আনা হেয়েছ। এ সফটওয়ােরর মাধয্েম 
তথয্-উপা� আদান-�দােনর ে�ে� বয্বহারকারী ও কাযর্�ম িনিদর্� কের েদয়া যায়। �েবশািধকার �া� বয্বহারকারীগণ এ 
�য্াটফমর্ বয্বহার কের িনেজেদর িভতের তথয্ আদান-�দােনর মাধয্েম চূড়া� িস�া� �হণ করেত পােরন। এিট Cloud 
Based সুরি�ত Construction Project Management সফটওয়ার হওয়ায় িবিভ� েদেশ েমে�ােরল িনমর্ােণর সময় এ 
সফটওয়ার সফলভােব বয্বহার করা হেয়েছ। �েবশািধকার �া� ত�াবধায়নকারী কমর্কতর্াগণ �য়ংি�য়ভােব Document 
এর সাইজ িনিবর্েশেষ Document সরাসির েদখেত পােরন িবধায় পিরবী�ণ ও সম�য় কাযর্�ম সহেজ করা যায়। নেভল 
কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত Home Assignment/Home Office Assignment-এর মাধয্েম 
স�ািদত কাজসমেূহর অনুেমাদেন ACONEX সফটওয়ার বয্াপকভােব বয্বহার করা হেয়েছ। 

ই-নিথ
িডএমিটিসএল ও এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক� কাযর্ালয়সমহূেক ই-নিথ কাযর্�েমর আওতায় আনা হেয়েছ এবং 
�মা�েয় ই-নিথর বয্বহার বিৃ� করা হে�। ২০১৯-২০২০ অথর্ বছের ই-নিথ কাযর্�েম েমাট ২,২৪২ িট ডাক, ৫০৩িট েনাট 
এবং ৬১০িট প�জাির করা হেয়েছ। েপপারেলস অিফস �াপেনর লে�য্ নতুন �ক� কাযর্ালয়সমহূেক ই-নিথ কাযর্�েমর 
আওতায় আনা হে�।

িডএমিটিসএল এর অনুকূেল তর� বরা�
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল)-এর আওতায় বা�বায়নাধীন ০৬িট েমে�ােরল দূরিনয়�ণ প�িতেত 
�য়ংি�য়ভােব পিরচালনার িনিম� িডএমিটিসএল এর অনুকূেল তর� বরা� এবং েবতার েযাগােযাগ য�পািতর লাইেস� 
�দােনর কাযর্�ম Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) এর িনকট �ি�য়াধীন 
রেয়েছ। 
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Local Area Network (LAN) ও Wide Area Network (WAN)
ই-েমইল অথবা Pendrive বয্বহার কের �বাসী কলয্াণ ভবেন অবি�ত িডএমিটিসএল ও এর আওতাধীন কাযর্ালয়সমেূহ 
Document আদান �দান করার �থা �চলন িছল। এেত সময় ে�পন হেতা ও এক কি�উটােরর ভাইরাস অ� কি�উটাের 
ছিড়েয় যাওয়ার স�াবনা িছল। উপর�ু, অেনক বড় বড় document print কের িবতরণ করা হত। ফেল কাগেজর বয্বহার 
�মাগতভােব বিৃ� েপেত থােক। এ পিরি�িত হেত উ�রেণ �ত তথয্-উপা� আদান-�দােনর িনিম�, কি�উটার ভাইরাস 
সং�মণ েরােধ ও কাগেজর বয্বহার �ােস িডএমিটিসএল ও এর আওতাধীন �ক� কাযর্ালয়সমহূেক LAN ও WAN-এর 
আওতায় এেন Share File েখালা হেয়েছ।

MRT Pass
েমে�ােরেল যাতায়াতকারী যা�ীগণ একই MRT Pass বয্বহার কের েমে�ােরেলর সকল লাইেন �া�ে�য্ যাতায়াত করেত 
পারেবন। Mobile Apps এবং Web Application বয্বহার কের MRT Pass সহেজই িরচাজর্ করা যােব। েমে�ােরেলর 
�িতিট ে�শেন Ticket Office Machine (TOM) এবং Ticket Vanding Machine (TVM) থাকেব। উভয় Machine 
বয্বহার কের MRT Pass িরচাজর্ করা যােব। MRT Pass বয্বহার কের যা�ীগণ েমে�ােরল ছাড়াও িবিভ� পিরবহন মাধয্ম 
েযমন-বাস রঽািপড �ানিজট, বাংলােদশ েরলওেয়, িবআরিটিস’র বাস, িবআইডি�উিটিস’র েনৗ-যান ও চুি�ব� েবসরকাির 
বােস �া�ে�য্ ও িনরবি��ভােব যাতায়াত করেত পারেবন। MRT Pass-েক Rapid Pass Compatible করা হেয়েছ িবধায় 
Rapid Pass বয্বহার কেরও েমে�ােরেল যাতায়াত করা যােব। েয সকল �ােন MRT Pass িরচাজর্ করা করা যােব েসই সকল 
�ােন Rapid Pass িরচাজর্ করা যােব এবং েয সকল �ােন Rapid Pass িরচাজর্ করা করা যােব েসই সকল �ােন MRT Pass 
িরচাজর্ করা যােব। MRT Pass এর িডজাইন চূড়া� পযর্ােয় রেয়েছ।

MRT Pass এর Perspective Design

েমে�ােরেল িবেশষ শারীিরক চািহদাস�� বয্ি�েদর জ� সুিবধািদ
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর আওতায় বা�বায়নাধীন বাংলােদেশর �থম উড়াল 
েমে�ােরেলর ে�শন ও ে�েনর অভয্�ের িবেশষ চািহদাস�� বয্ি�েদর (Physically Challenged Persons) জ� উ�ত 
িবে�র �ায় �েয়াজনীয় সুিবধািদ অ�ভুর্� করা হেয়েছ। িবেশষ চািহদাস�� েয সকল বয্ি�েদর জ� িবেশষ সুিবধািদ 
অ�ভুর্� করা হেয়েছ ত�েধয্ অ�তম হেলা: হুইল েচয়ার বয্বহারকারী, দিৃ� �িতব�ী, বাক ও �বণ �িতব�ী ইতয্ািদ। 
সুিবধািদর ছিব সংবিলত বণর্না পিরিশ�-ঙ েত েদয়া হেয়েছ।
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েমে�ােরেল মিহলা, িশশু ও বয়� যা�ীেদর জ� সুিবধািদ
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর আওতায় বা�বায়নাধীন বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরেল 
মিহলা যা�ীগেণর িনরাপদ ও �া��য্ যাতায়াত িনি�ত করার জ� �িত েমে�া ে�েন একিট �ত� মিহলা েকাচ থাকেব। 
েমে�া ে�শনগুেলােত মিহলা যা�ীেদর জ� পথৃক বাথরুেমর সং�ান আেছ এবং তােত িশশুেদর ডায়াপার পিরবতর্েনর 
সুিবধােথর্ িবেশষ বয্ব�া সংেযািজত আেছ। গভর্বতী মিহলা ও অিতির� বয়� যা�ীগেণর জ� েমে�া ে�েনর েকােচর অভয্�ের 
আসন সংরি�ত থাকেব।
 

িশশুেদর ডায়াপার পিরবতর্েনর বয্ব�া

মানব স�দ উ�য়ন
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এবং এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর সকল ে�েডর 
কমর্চারীেদর ৈনিতকতা, দ�তা ও স�মতা বিৃ�র লে�য্ ২০১৯-২০২০ অথর্বছের ৩২িট �িশ�ণ কমর্সূিচর মাধয্েম ৬৭৬ 
জনেক িবিভ� �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ (পিরিশ�-চ)।

Training for Officials of DMTCL on Consultant Proposal Evaluation of ADB Financed Project
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অভয্�রীণ �িশ�ণ
নবিনয�ু �েকৗশলীগেণর �িশ�ণ
েমে�ােরল সু�ুভােব পিরচালনার জ� িনেয়ািজত েলাকবেলর �িশ�ণ �দােনর িনিম� মাননীয় �ধানম�ীর সদয় অনুশাসন 
অনুসরেণ ২০১৯-২০২০ অথর্বছের ১৯৮ জন নবিনয�ু �েকৗশলীেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় গত 
০১ জলুাই ২০১৯ হেত ৩১ আগ� ২০১৯ পযর্� ০২ মাসবয্াপী ২২ জন উপ-সহকারী �েকৗশলীেক চ��াম� েরলওেয় ে�িনং 
একােডিমেত েরলওেয় িবষয়ক েমৗিলক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। গত ০৩ েসে��র ২০১৯ হেত ০৪ নেভ�র ২০১৯ পযর্� 
০২ মাসবয্াপী ৪০ জন অয্ািস�য্ান্ট ময্ােনজার ও সহকারী �েকৗশলীেক চ��াম� েরলওেয় ে�িনং একােডিমেত েরলওেয় 
িবষয়ক েমৗিলক �িশ�ণ �দান করা হয়। গত ১৫ েসে��র ২০১৯ হেত ১৪ নেভ�র ২০১৯ পযর্� ০২ মাসবয্াপী ৪৫ জন 
ে�শন কেন্�ালার, ে�ন অপােরটর ও েসকশন ইি�িনয়ারেক জাতীয় পিরক�না ও উ�য়ন একােডিম (এনএিপিড)-েত িবেশষ 
বিুনয়ািদ �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। গত ১১ নেভ�র ২০১৯ হেত ০৮ জানুয়াির ২০২০ পযর্� ০২ মাসবয্াপী ৩৭ জন 
অয্ািস�য্ান্ট ময্ােনজার ও সহকারী �েকৗশলীেক ঢাকা� বাংলােদশ েলাক �শাসন �িশ�ণ েক� (িবিপএিটিস)-েত িবেশষ 
বিুনয়ািদ �িশ�ণ �দান করা হয়। গত ০২ িডেস�র ২০১৯ হেত ০২ েফ�য়াির ২০২০ পযর্� ০২ মাসবয্াপী ৩৬ জন ে�শন 
কেন্�ালার ও ে�ন অপােরটরেক চ��াম� েরলওেয় ে�িনং একােডিমেত েরলওেয় িবষয়ক েমৗিলক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 
গত ২৫ জানুয়াির ২০২০ হেত ২৪ মাচর্ ২০২০ তািরখ পযর্� ০২ মাসবয্াপী ১৮ জন েসকশন ইি�িনয়ার ও উপ-সহকারী 
�েকৗশলী বাংলােদশ িবদুয্ৎ উ�য়ন েবােডর্র েঘাড়াশাল �িশ�ণ েকে� িবদুয্ৎ িবষয়ক েমৗিলক �িশ�ণ �হণ করিছেলন। 
িক�ু নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত িবদুয্ৎ িবষয়ক েমৗিলক �িশ�ণ েকাসর্িট গত ২২ মাচর্ 
২০২০ তািরখ �িগত করা হয়। COVID-19 পিরি�িত উ�িতর পর অবিশ� ০৭ িদেনর �িশ�ণ স�� করা হেব। েদেশ 
েমৗিলক �িশ�ণসমহূ স�� হওয়ার পর কমর্কতর্াগণেক িবেদেশ �িশ�েণর জ� ে�রণ করার পিরক�না রেয়েছ।   
 

িবিপএিটিসেত অনুি�ত ১ম িবেশষ বিুনয়ািদ �িশ�েণ অংশ�হনকারী িডএমিটিসএল এর �েকৗশলীগণ

ইন-হাউজ �িশ�ণ
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল)-এর সকল ে�েডর কমর্চারীেদর ৈনিতকতা, দ�তা ও স�মতা বিৃ�র 
লে�য্ ২০১৯-২০২০ অথর্বছের েমাট ২৬িট �িশ�ণ কমর্সূচীর মাধয্েম ৪৭৮ জনেক ইন-হাউজ �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।
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ত�েধয্ অন দয্া জব �িশ�ণ; Internal Audit িবষয়ক �িশ�ণ; েমে�ােরল স�িকর্ত ওিরেয়নেটশন কমর্সূিচ; বািষর্ক 
কমর্স�াদন বয্ব�াপনা িবষয়ক �িশ�ণ; Urban Transport Planning িবষয়ক �িশ�ণ; পাবিলক �িকউরেমন্ট আইন 
২০০৬ ও পাবিলক �িকউরেমন্ট িবিধমালা ২০০৮ িবষয়ক �িশ�ণ; সুশাসন ও দুনর্ীিত �িতেরাধ িবষয়ক �িশ�ণ; উ�াবন 
ও েসবা সহিজকরণ িবষয়ক �িশ�ণ; Training for the Officials of DMTCL on Consultant Proposal Evaluation 
of ADB Financed Project; সিচবালয় িনেদর্শমালা-২০১৪ িবষয়ক �িশ�ণ; জাতীয় শু�াচার েকৗশল িবষয়ক �িশ�ণ; 
উ�াবেন স�মতা বিৃ� িবষয়ক �িশ�ণ; সরকাির কমর্চারী আচরণ িবিধমালা, ১৯৭৯ িবষয়ক �িশ�ণ; েসবা সহিজকরেণ 
স�মতা বিৃ� িবষয়ক �িশ�ণ এবং অিভেযাগ �িতকার বয্ব�া (GRS) িবষয়ক �িশ�ণ ইতয্ািদ উে�খেযাগয্।

 
সিচবালয় িনেদর্শমালা ২০১৪ এর উপর িডএমিটিসএল এর কমর্কতর্ােদর ইন-হাউজ �িশ�ণ 

ৈবেদিশক �িশ�ণ
িডএমিটিসএল এবং এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর ২৪ জন কমর্কতর্া ২০১৯-২০২০ অথর্বছের ১৯িট ৈবেদিশক 
�িশ�ণ কমর্সূিচেত (পিরিশ�-ছ) অংশ�হণ কেরেছন। ত�েধয্ Witnessing Test; Material Test, Pre-shipment and 
Factory Inspection; Issue-focused Training; Training on Mass Rapid Transit System; Mock-up Review 
ইতয্ািদ উে�খেযাগয্।

 

Inspection of First Article of Carbody Assembly and Type Test of Bogie Frame Dynamic Fatigue Load in Japan
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মাঠ �িশ�ণ
মাঠ �িশ�েণর অংশ িহেসেব সরকাির কমর্চারী ও সরকাির-েবসরকাির �েকৗশল িব�িবদয্ালেয়র ছা�-ছা�ীগণ িনয়িমত 
েমে�ােরেলর উ�য়ন কম র্কা� পিরদশর্ন কের থােকন। এ সময় �িশ�ণাথর্ীগণেক েমে�ােরল েনটওয়াকর্, েমে�ােরেলর 
বা�বায়ন অ�গিত, বা�বায়ন চয্ােল�সমহূ ও উ�রণ স�েকর্ সময্ক ধারণা েদয়া হয়। মাঠ �িশ�েণর অংশ িহেসেব েয সকল 
�িশ�ণাথর্ী �প ২০১৯-২০২০ অথর্বছের িদনবয্াপী েমে�ােরেলর উ�য়ন কম র্কা� সেরজিমেন �তয্� কের েমে�ােরল 
স�েকর্ সময্ক ধারণা লাভ কেরেছন ত�েধয্ উে�খেযাগয্ হল: Planning & Development Course for BCS (Admin) 
Cadre (1st Batch) -এর িশ�াথর্ীগণ, 7th & 8th Special Foundation Training Courses (SFTCs)-এর অংশ�হণকারী, 
113, 114 and 115 Law and Administration Course -এর িশ�াথর্ীগণ, Knowledge Sharing for the participants 
of the Innovation Team of the Press Information Department (PID) -এর অংশ�হণকারী, 125, 126 & 128 
Advanced Course on Administration & Development (ACAD) -এর িতনিট �েপ পথৃকভােব অংশ�হণকারী; 90, 
91 & 92 Senior Staff Course (SSC) -এর িতনিট �েপ পথৃকভােব অংশ�হণকারী; 20 & 21 Policy Planning and 
Management Course (PPMC) -এর দুইিট �েপ পথৃকভােব অংশ�হণকারী �িশ�ণাথর্ী। নেভল কেরানা ভাইরাস 
(COVID-19) মহামারী পিরি�েত িবেবচনাধীন অথর্ বছেরর েশষ ৪(চার) মাস মাঠ �িশ�ণ কাযর্�ম বা�বতার িনিরেখ ব� 
রাখা হয়। COVID-19 মহামারী পিরি�িতর উ�িত হওয়ার পর পনুরায় মাঠ �িশ�েণর কাযর্�ম শুরুর পিরক�না রেয়েছ।

 

21st Policy Planning and Management Course (PPMC)-এর অংশ�হণকারী

DMTCL Training Academy এর মাধয্েম �িশ�ণ
DMTCL Training Academy ভবেনর ৮০% কাজ স�� হেয়েছ। Dormitory Building এর ৮৫% কাজ স�� হেয়েছ। 
পিরক�না অনুযায়ী DMTCL Training Academy-েক Center of Excellence িহেসেব গেড় েতালার পিরক�না রেয়েছ। 
এ ে��াপেট িবক� বয্ব�ায় DMTCL বিহঃ�িশ�ণ �দােনর উেদয্াগ �হণ কেরেছ। এরই ধারাবািহকতায় েদশী-িবেদশী 
িবিভ� িব�িবদয্ালেয়র িশ�াথর্ীগণ Mass Rapid Transit (MRT) এর উপর �িশ�ণ �হণ কেরন এবং Internship কের 
থােকন। World University’র একজন িশ�াথর্ী গত ০১ অে�াবর ২০১৯ েথেক ৩১ িডেস�র ২০১৯ তািরখ পযর্� সমেয় 
Internship স�� কের িরেপাটর্ দািখল কেরেছন।  নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�েত িবেবচনাধীন 
অথর্ বছেরর েশষ ৪(চার) মাস DMTCL Training Academy এর মাধয্েম �িশ�ণ �দান ও Internship কাযর্�ম 
বা�বতার িনিরেখ ব� রাখা হেয়েছ। COVID-19 মহামারী পিরি�িতর উ�িত হওয়ার পর পনুরায় DMTCL Training 
Academy এর মাধয্েম �িশ�ণ ও Internship কাযর্�ম শুরুর পিরক�না রেয়েছ।
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উ�াবনী আইিডয়া
েসবা সহিজকরেণর লে�য্ িডএমিটিসএল অ�া� অথর্বছেরর �ায় এ অথর্বছের েড�ু �িতেরাধকে� ঢাকা ময্াস �ানিজট 
েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল)-এর আওতায় বা�বায়নাধীন বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরেলর রুট এয্ালাইনেমন্ট 
ও সংি�� অ�া� �াপনায় এিডস মশার বংশবিৃ� েরাধ শীষর্ক উ�াবনী ধারণা (আইিডয়া আইিড ন�র ১৪০৩৬) বা�বায়ন 
করেছ। এরই ধারাবািহকতায় গত ৬ জানুয়াির ২০২০ তািরখ উ�াবনী ধারণািট পাইলিটং করার লে�য্ সংি�� সকল 
ে�কেহা�ােদর সম�েয় কম র্পিরক�না চূড়া� করা হয়। গহৃীত চূড়া� কম র্পিরক�না অনুযায়ী গত ০২ েফ�য়াির ২০২০ 
তািরখ হেত পাইলিটং কাযর্�ম চলেছ। এ কম র্পিরক�নার অংশ িহেসেব বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরেলর রুট 
এয্ালাইনেমন্ট ও সংি�� অ�া� �াপনায় এিডস মশার বংশবিৃ� েরাধকে� িনয়িমত লািভর্ সাইিডং এবং এডালিড সাইিডং 
করা হে�। এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরেলর স�ণূর্ রুট এয্ালইনেমন্ট, Construction Yard, 
Depot, Site Office ইতয্ািদ এলাকায় েড�ু �িতেরাধকে� এিডস মশা িনধন ও এিডস মশার লাভর্া �ংস করার িনিম� 
িনয়িমত িচরুনী অিভযান পিরচালনা করা হয়। 

 

বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরেলর স�ণূর্ রুট এয্ালইনেমন্ট, Construction Yard, Depot, Site Office ইতয্ািদ এলাকায় েড�ু 
�িতেরাধকে� এিডস মশা িনধন ও এিডস মশার লাভর্া �ংস করার িনিম� িচরুনী অিভযান 

স�াহ, েমলা ও িদবস 
িব� বয্ি�গত গািড়মু� িদবস ২০১৯
�িত বছর ২২ েসে��র িব� বয্ি�গত গািড়ম�ু িদবস উদ্ যািপত হেয় থােক। এরই ধারাবািহকতায় গত ২২ েসে��র ২০১৯ 
তািরখ ঢাকা� মািনক িময়া এিভিনউেত িবিভ� কমর্সূিচর মাধয্েম িব� বয্ি�গত গািড়ম�ু িদবস ২০১৯ পালন করা হয়। গত ২২ 
েসে��র ২০১৭ তািরখ িব� বয্ি�গত গািড়ম�ু িদবস উদ্ যাপন উপলে�য্ মাননীয় ম�ী, সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ণালয় 
কতৃর্ক মািনক িময়া এিভিনউেক �িত মােসর �থম শু�বার Car Free Road েঘাষণা এ ে�ে� একিট অন� উদাহরণ। েঘাষণা 
অনুযায়ী রা�ীয় ও েবসরকাির সং�ার সি�িলত �য়ােস �িত মােসর �থম শু�বার মািনক িময়া এিভিনউ Car Free Road 
িহেসেব আন�ঘন পিরেবেশ বয্বহৃত হে�। ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর িবিভ� ে�েডর 
কমর্চারীগণ এ িদবেসর িবিভ� কমর্সূিচেত অংশ�হণ কেরন। এ িদবেসর �িতপাদয্ িবষয় িছেলা: Safe Walking and Cycling.
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িব� বয্ি�গত গািড়ম�ু িদবস ২০১৯ উদ্ যাপন 

জাতীয় িনরাপদ সড়ক িদবস ২০১৯
�িত বছর ২২ অে�াবর জাতীয় িনরাপদ সড়ক িদবস উদ্ যািপত হেয় থােক। এরই ধারাবািহকতায় গত ২২ অে�াবর ২০১৯ 
তািরখ ততৃীয় বার েদেশ জাতীয় িনরাপদ সড়ক িদবস ২০১৯ পালন করা হয়। এ উপলে�য্ ঢাকা� মািনক িময়া এিভিনউ হেত 
এক েশাভাযা�ার আেয়াজন করা হয়। এ েশাভাযা�ায় ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর িবিভ� 
ে�েডর কমর্চারীগণ েফ�ুন, বয্ানার, �য্াকাডর্ ইতয্ািদসহ অংশ�হণ কেরন। এ িদবেসর �িতপাদয্ িবষয় িছেলা: জীবেনর 
আেগ জীিবকা নয়, সড়ক দূঘর্টনা আর নয়।  

 

জাতীয় িনরাপদ সড়ক িদবস-২০১৯ এর েশাভাযা�া

Bangladesh Smart City Expo 2019
International Convention City Bashundhara (ICCB), Dhaka-েত গত ২৮-৩০ নেভ�র ২০১৯ সমেয় ০৩ িদনবয্াপী 
Bangladesh Smart City Expo 2019 অনুি�ত হয়। এ আেয়াজেন িডএমিটিসএল িনজ� �েলর মাধয্েম ঢাকা মহানগরী 
ও তৎসংল� পা�র্বতর্ী এলাকার যানজট িনরসেন ও পিরেবশ উ�য়েন গহৃীত সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০ এবং এর 
বা�বায়ন অ�গিত ও ভিবষয্ৎ পিরক�না তুেল ধের। নীিত িনধর্ারক, নগর পিরক�নািবদ, নগর �া�েপাটর্ িবেশষজ্ঞ, উ�পদ� 
সরকাির-েবসরকাির কমর্কতর্া, েদিশ-িবেদিশ পরামশর্ক, ছা�-ছা�ী ও মহানগরবাসী িবপলু উৎসাহ ও আ�হ িনেয় ঢাকা ময্াস 
�ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল)-এর �ল পিরদশর্ন কেরন। উে�খেযাগয্ সংখয্ক পিরদশর্নকারী �েল রি�ত 
ম�বয্ বিহেত আ�হ িনেয় িনেজেদর ম�বয্ িলিপব� কের বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরল এবং বাংলােদেশর �থম 
পাতাল েমে�ােরল িনমর্াণ ও পিরচালনা স�েকর্ িডএমিটিসএল-েক গঠনমলূক পরামশর্ �দান কেরন। Bangladesh Smart 
City Expo 2019 উপলে�য্ আেয়ািজত উে�াধনী অনু�ােন ও িবিভ� েসিমনাের িডএমিটিসএল কতৃর্ক Time Bound 
Action Plan 2030 ও এর বা�বায়ন অ�গিত তুেল ধরা হয়। 
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Bangladesh Smart City Expo 2019-এ িডএমিটিসএল এর অংশ�হণ

িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০১৯
গত ১২ িডেস�র ২০১৯ তািরখ সারােদেশ িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০১৯ পালন করা হয়। এ উপলে�য্ জাতীয় সংসেদর 
দি�ণ �াজায় এক েশাভাযা�ার আেয়াজন করা হয়। এ েশাভাযা�ায় ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড 
(িডএমিটিসএল) এর িবিভ� ে�েডর কমর্চারীগণ েফ�ুন, বয্ানার, �য্াকাডর্ ইতয্ািদসহ অংশ�হণ কেরন। এ িদবেসর �িতপাদয্ 
িবষয় িছেলা: সতয্-িমথয্ার যাচাই আেগ, ইন্টারেনেট েশয়ার পের। 
 

িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০১৯-এ িডএমিটিসএল এর অংশ�হণ

মহান িবজয় িদবস ২০১৯-এ েমে�ােরেলর িডসে�
েমে�ােরল এখন আর �� নয় বা�বতা। সরকাির ও েবসরকাির ি�ন্ট ও ইেলকে�ািনক িমিডয়ায় এবং �কাশনা ও অনু�ােন 
েদেশ-িবেদেশ বাংলােদেশর �থম েমে�ােরল এর কাযর্�ম িনয়িমতভােব তুেল ধরা হয়। �িত বছেরর �ায় মহান িবজয় িদবস 
২০১৯ উপলে�ঽ �দিশর্ত বয্ানারগুেলােত বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরেলর ছিব �দশর্ন করা হেয়েছ। �াসি�কভােব 
উে�খয্ েয, ঘন্টায় সেবর্া� ৬০ হাজার যা�ী পিরবহেন স�ম MRT Line-6 বা বাংলােদেশ �থম উড়াল েমে�ােরল িনমর্াণ 
�ক�িট ২০১২-২০২৪ েময়ােদ বা�বায়েনর জ� �হণ করা হয়। তেব মাননীয় �ধানম�ীর িনেদর্শনা অনুসরেণ Early 
Commissioning এর উেদয্াগ �হণ করা হেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় Early Commissioning এর ল�য্মা�া অজর্েন 
েমে�ােরেলর িনমর্াণ কাজ পেুরাদেম এিগেয় চলেছ।
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 মহান িবজয় িদবস ২০১৯ উপলে�য্ �দিশর্ত বয্ানাের বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরেলর ছিব

শহীদ িদবস ও আ�জর্ািতক মাতভৃাষা িদবস ২০২০ 
উদুর্েক পািক�ােনর একমা� রা� ভাষা করার জ� মসুিলম লীেগর চ�াে�র িবরুে� জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মিুজবরু 
রহমান এঁর ��ােব ০২ মাচর্ ১৯৪৮ তািরখ সবর্দলীয় রা� ভাষা সং�াম পিরষদ গঠন করা হয়। ১১ মাচর্ ১৯৪৮ তািরখ বাংলা 
ভাষা দািব িদবস পালন কর হয়। েজেল বি� অব�ােতই ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান ১৯৫২ সােলর রা� ভাষা আে�ালেন 
িনেজেক �ি�য়ভােব জিড়েয় েরেখিছেলন এবং আে�ালনেক সফল করার জ� েজল েথেকই পাঠােতন গুরু�পণূর্ িনেদর্শনা। 
১৬ েফ�য়াির ১৯৫২ তািরখ েথেক ব�ব�ু েজেলর িভতেরই টানা ১১ িদন ধের আমরণ অনশন কেরন। একুেশ েফ�য়াির 
বাংলােদেশর জনগেণর ভাষা আে�ালেনর মমর্�ুদ ও েগৗরেবা�ল �িৃতিবজিড়ত একিট িদন। ১৯৫২ সােলর এ িদেন (৮ 
ফা�ন ১৩৫৮) বাংলােক রা�ভাষা করার দািবেত আে�ালনরত ছা�েদর উপর পিুলেশর গুিলবষর্েণ রিফক, জ�ার, শিফউল, 
সালাম, বরকত ও আরও অেনেক শহীদ হন। ২০১০ সােল জািতসংঘ একুেশ েফ�য়ািরেক আ�জর্ািতক মাতভৃাষা িদবস 
িহেসেব েঘাষণা কের। তখন েথেকই বাংলােদেশসহ িবে�র িবিভ� েদেশ একুেশ েফ�য়াির আ�জর্ািতক মাতভৃাষা িদবস 
িহেসেব িনয়িমত উদ্ যািপত হেয় আসেছ। িডএমিটিসএল এর সকল ে�েডর কমর্চারীগণ ২০২০ সােলর একুেশ েফ�য়াির 
ভাষা শহীদেদর �িত স�ান জানােত েক�ীয় শহীদ িমনাের ��া�িল অপর্ণ কেরন। 
 

শহীদ িদবস ও আ�জর্ািতক মাতভৃাষা িদবস ২০২০ উপলে�য্ েক�ীয় শহীদ িমনাের িটম িডএমিটিসএল এর ��া�িল
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েশাক িদবস পালন 
জাতীয় েশাক িদবস ২০১৯
�াধীনতার মহান �পিত সবর্কােলর সবর্ে�� বাঙািল জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান এঁর ৪৪তম শাহাদত 
বািষর্কীেত ১৫ আগ� জাতীয় েশাক িদবস ২০১৯ উপলে�য্ ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) 
েশাকরঽালীর আেয়াজন কের। িডএমিটিসএল এর সকল ে�েডর কমর্চারীগণ মাসবয্াপী কােলা বয্াজ পিরধান কেরন। 

 
জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান এঁর ৪৪তম শাহাদত বািষর্কী ও ১৫ আগ� জাতীয় েশাক িদবস ২০১৯ উপলে�য্ ঢাকা 

ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) কতৃর্ক আেয়ািজত েশাকরঽালী

জাতীয় েশাক িদবস ২০১৯ উপলে�য্ ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর সবর্�েরর কমর্চারীগণ 
ধানমি�র ৩২ ন�র েরােডর ব�ব�ু �িৃত জাদুঘর �া�েণ জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান-এঁর �িতকৃিতেত 
প�ু�বক অপর্ণ কেরন। 
 

জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান এঁর ৪৪তম শাহাদত বািষর্কী ও ১৫ আগ� জাতীয় েশাক িদবস ২০১৯ উপলে�য্ ঢাকা 
ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর ��া�িল
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জাতীয় েশাক িদবস ২০১৯ উপলে�য্ ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) ১৫ আগ� অপরাে� েদায়া 
মাহিফল ও িবেশষ েমানাজােতর আেয়াজন কের। এেত িডএমিটিসএল এর সকল ে�েডর কমর্চারীগণ অংশ�হণ কেরন। 

 

জািতর িপতা ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান এঁর ৪৪তম শাহাদত বািষর্কী ও ১৫ আগ� জাতীয় েশাক িদবস ২০১৯ উপলে�য্ ঢাকা 
ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) কতৃর্ক আেয়ািজত েদায়া মাহ্ িফল

কমর্শালা ও েসিমনার
Branding Seminar 
গত ২১ জলুাই ২০১৯ তািরখ অংশীজেনর সম�েয় ঢাকা� Bangabandhu International Conference Center (BICC)-এ 
সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০ এর আওতায় বা�বায়নাধীন ঢাকা েমে�ােরল েনটওয়াকর্ িবষয়ক এক Branding Seminar 
এর আেয়াজন করা হয়। Branding Seminar-এ �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন মাননীয় ম�ী, সড়ক পিরবহন ও েসতু 
ম�ণালয় জনাব ওবায়দুল কােদর, এমিপ। েসিমনাের ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর আওতায় 
বা�বায়নাধীন ০৬িট েমে�া েরেলর সম�েয় গিঠত েমে�ােরল েনটওয়াকর্, েমে�ােরল েনটওয়ােকর্র বা�বায়ন অ�গিত ও 
বা�বায়ন চয্ােল�সমহূ তুেল ধরা হয়। Branding Seminar-এ উপি�ত অংশীজেনর িবিভ� িজজ্ঞাসার জবাব �দান করা হয়। 
 

Time Bound Action Plan 2030 এর Branding Seminar
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উ�াবন ও েসবা সহিজকরণ কমর্শালা
গত ২৩ জানুয়াির ২০২০ তািরখ িডএমিটিসএল ও এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর কমর্কতর্া এবং সড়ক পিরবহন 
ও মহাসড়ক িবভােগর কমর্কতর্াগেণর অংশ�হেণ িদনবয্াপী উ�াবন ও েসবা সহিজকরণ কমর্শালার আেয়াজন করা হয়। এ 
কমর্শালায় নাগিরক েসবায় উ�াবন �ি�য়া, সজৃনশীলতা, ইেনােভশেনর ৭িট ধাপ স�িকর্ত েন�া মেডল, উ�াবনী আইিডয়ার 
সফল বা�বায়েন করণীয় ইতয্ািদ স�েকর্ অংশ�হণকারী কমর্কতর্াগণেক সময্ক ধারণা েদয়া হয়। এেত েযাগয্ েনত�ৃ 
�দােনর মাধয্েম সরকাির �িত�ােন উ�াবনী উেদয্াগ �হণ এবং জনগণেক মানস�ত ও কািঙ্�ত েসবা �দােন কমর্কতর্াগণ 
উ��ু হেয়েছন। 

িডএমিটিসএল এর উেদয্ােগ আেয়ািজত উ�াবন ও েসবা সহিজকরণ কমর্শালা

উৎসব ও উদ্ যাপন
English New Year 2020
গত ০১ জানুয়াির ২০২০ তািরখ ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এবং এর আওতায় বা�বায়নাধীন 
�ক�সমূেহর সকল ে�েডর কমর্চারী এক অনাড়�র িক�ু আন�ঘন পিরেবেশ English New Year 2020-েক �াগত জানায় 
এবং ইংেরিজ নতুন বছেরর শুেভ�া িবিনময় কেরন। �াসি�কভােব উে�খয্ েয, নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) 
মহামারী পিরি�িতেত ১৪২৭ ব�াে�র পেহলা ৈবশােখ ঐিত�বাহী বাংলা নববষর্ উদ্ যাপন করা স�বপর হয়িন। নেভল 
কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িত েমাকািবলায় ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) 
এবং এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর সকল ে�েডর কমর্চারীগণ ১৪২৭ ব�াে�র নববষর্ ভাতার স�ণূর্ অথর্ 
�ধানম�ীর �াণ ও কলয্াণ তহিবল এ অনুদান িহেসেব �দান কেরেছন।
 

অনাড়�র িক�ু আন�ঘন পিরেবেশ English New Year 2020 উদ্ যাপন
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বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০
গত ৩১ জানুয়াির ২০২০ তািরখ শিফপরু� বাংলােদশ আনসার ও িভিডিপ একােডমীর েলক িভউ �ীেপ অনাড়�র িক�ু 
আন�ঘন পিরেবেশ ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর ি�তীয় বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ অনুি�ত 
হয়। এ অনু�ােন িডএমিটিসএল এবং এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর সকল ে�েডর কমর্চারী ও তাঁেদর পিরবােরর 
সদসয্ব�ৃ অংশ�হণ কেরন। এেত আ�ঃপািরবািরক স�কর্ গাঢ় হেয়েছ। অংশ�হণকারীেদর মেধয্ নতুনভােব কমর্েযাজনা 
ও উৎে�ষণা সিৃ� হেয়েছ। আমি�ত অিতিথগণও এ বািষর্ক িমথি�য়ায় অংশ�হণ কেরেছন। 
 

বািষর্ক িমথি�য়ার ২০২০-এ উপি�ত িডএমিটিসএল পিরবােরর একাংশ

ঈদ শুেভ�া িবিনময় ২০১৯ 
গত ১৪ আগ� ২০১৯ তািরখ ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এবং এর আওতায় বা�বায়নাধীন 
�ক�সমূেহর সকল ে�েডর কমর্চারী এক অনাড়�র অনু�ােন পর�র ঈদ শুেভ�া িবিনময় কেরন।  

ঈদ-উল আযহা ২০১৯ উপলে�য্ ঈদ শুেভ�া িবিনময়
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Electronic Media-েত আেলাচনা সভা
িবিভ� electronic media-েত অনুি�ত আেলাচনা সভায় ঢাকা মহানগরী ও তৎসংল� পা�র্বতর্ী এলাকায় ০৬িট েমে�ােরেলর 
সম�েয় সরকার গহৃীত সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০, বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরল এবং বাংলােদেশর �থম 
পাতাল েমে�ােরল স�েকর্ অেনক ে�ে� �কৃত তথয্ উেঠ আেস না। এ ে��াপেট িডএমিটিসএল ও এর আওতায় 
বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর ঊ�র্তন কমর্কতর্াগণ electronic media-েত অনুি�ত আেলাচনা সভায় অংশ�হণ কের 
জনসাধারেণর অবগিতর জ� �কৃত তথয্ তুেল ধেরন। একই উে�েশয্ িডএমিটিসএল এর ঊ�র্তন কমর্কতর্াগণ েদেশর ও 
িবেদেশর িবিভ� ি�ন্ট এবং ইেলক�িনক িমিডয়ায় সরাসির সা�াৎকার �দান কের থােকন। 
 

গত ২৪ আগ� ২০১৯ তািরখ উ�রা িডেপা এলাকায় channel 24 কতৃর্ক সা�াৎকার �হণ

সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০ অনুসরেণ ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর আওতায় 
বা�বায়নাধীন উ�রা ৩য় পবর্ েথেক মিতিঝল পযর্� ২০.১০ িকেলািমটার দীঘর্ ১৬িট ে�শন িবিশ� ঘন্টায় ৬০ হাজার যা�ী 
পিরবহেন স�ম �তগামী, িনরাপদ, িনভর্রেযাগয্, শীতাতপ িনয়ি�ত, সময়-সা�য়ী, িবদুয্ৎ চািলত, পিরেবশবা�ব ও 
দূরিনয়ি�ত MRT Line-6 বা বাংলােদেশ �থম উড়াল েমে�ােরল িনমর্ােণর অ�গিত তুেল ধরার িনিম� একুেশ িটিভ 
আেয়ািজত আেলাচনা সভা েখালা জানালায় িডএমিটিসএল অংশ�হণ কের।

গত ০৬ নেভ�র ২০১৯ তািরখ একুেশ িটিভ আেয়ািজত আেলাচনা সভা "েখালা জানালা"েত িডএমিটিসএল এর অংশ�হণ
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গত ১১ জনু ২০২০ তিরখ জাতীয় বােজট ২০২০-২০২১ উপলে�য্ Channel I কতৃর্ক আেয়ািজত X CLUSIVE বােজট ে�শাল 
২০২০-২১ অনু�ােন িডএমিটিসএল এর অংশ�হণ

উ�য়ন সহেযাগী সং�ার সে� ঋণ চুি� �া�র 
৩০ জনু ২০২০ তািরখ পযর্� ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর আওতায় বা�বায়নাধীন MRT 
Line-6 িনমর্ােণর িনিম� ০৩(িতন)িট, MRT Line-1 িনমর্ােণর িনিম� ০২(দুই)িট এবং MRT Line-5: Northern Route 
িনমর্ােণর িনিম� ০১(এক)িট েমাট ০৬(ছয়)িট ঋণ চুি� বাংলােদশ সরকার উ�য়ন সহেযাগী সং�া Japan International 
Cooperation Agency (JICA) এর সে� �া�র কেরেছ। MRT Line-5: Southern Route িনমর্ােণর িনিম� উ�য়ন 
সহেযাগী সং�া Asian Development Bank (ADB) এর সে� ০১(এক)িট ঋণ চুি� �া�র কেরেছ। ঋণ চুি�র িববরণ  
পিরিশ�-জ েত েদয়া হেয়েছ।

িডএমিটিসএল এর ভূ-স�ি�
৩০ জনু ২০২০ তািরখ পযর্� ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর ভূ-স�ি�র পিরমান ৯১.৮৩৫২৪ 
একর। ত�েধয্ উ�রা িডেপা এলাকায় ৫৮.৯০ একর, উ�রা েসন্টার েমে�া ে�শন সংল� Transit Oriented 
Development (TOD) Hub ও Station Plaza এর জ� ২৮.৬১৭ একর, মিতিঝল� ৈবদুয্িতক িরিসিভং সাবে�শন এর 
জ� ০.৩৩ একর এবং উ�রা উ�র, উ�রা েসন্টার, উ�রা দি�ণ ে�শন সমেূহর আনুসাি�ক �াপনািদ িনমর্ােণর জ� 
৩.৯৮৮২৪ একর। িব�ািরত পিরিশ�-ঝ েত েদয়া হেয়েছ। িডএমিটিসএল ভূ-স�ি�র ভূিম উ�য়ন কর িনয়িমত পিরেশাধ 
কের যাে�।

নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী 
নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত েমে�ােরেলর কাযর্�ম �া�য্িবিধ েমেন ও শারীিরক দূর� বজায় 
েরেখ �থম িদন েথেকই অবয্াহত রাখা হয়। �থম িতন মাস েদেশ ও িবেদেশ Home Assignment ও Home Office 
Assignment-এ Design-এর কাজ এবং কারখানায় সর�ামািদ ও েমে�া ে�ন িনমর্ােণর কাজ করা হয়। ৪থর্ মাস েথেকই মাঠ 
পযর্ােয় িনমর্াণ কাজ শুরু করা হয় এবং �মা�েয় কােজর পিরিধ বিৃ� করা হয়। এ লে�য্ MRT Line-6 এর িনমর্াণ�েলর 
সি�কেট অ�ায়ী আবািসক �াপনা িনমর্াণ করা হেয়েছ। পরামশর্ক �িত�ান ও িঠকাদারী �িত�ােনর সকল পযর্ােয়র জনবেলর 
কােজ েযাগদােনর জ� বাছাই করার িনিম� �াথিমক পযর্ােয় COVID-19 এর েকান উপসগর্ আেছ িকনা তা যাচাই করা হয়। 
�থম পযর্ােয় উ�ীণর্ জনবলেক ি�তীয় পযর্ােয় Sample Collection Center-এর মাধয্েম Swab Collection কের 
COVID-19 পরী�া করা হয়। পরী�ায় কেরানা Positive �া� জনবলেক েহাম অথবা �ািত�ািনক েকায়ােরন্টাইেন রাখা 
িনি�ত করা হয়। �েয়াজেন সরকাির বা চুি�ব� হাসপাতােল ভিতর্ করা হয়। েকবল মা� COVID-19 েনেগিটভ জনবলেক 
কােজর জ� চূড়া� বাছাই কের ১৪ িদেনর �প েকায়ােরন্টাইেন রাখা হয়। �প েকায়ােরন্টাইন স�� হওয়ার পর েকান 
উপসগর্ না থাকেল কােজ েযাগদান কেরন।
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চলমান নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িত েমাকােবলায় ও কমর্রত িবেদিশ জনবেলর COVID-19 
িচিকৎসায় আ�া সিৃ�র লে�য্ গাবতলী� ক��াকশন ইয়ােডর্ ১০ শযয্া িবিশ� এবং উ�রা� প�বিট ক��াকশন ইয়ােডর্ ১৪ 
শযয্া িবিশ� Isolation Center (Field Hospital) িনমর্াণ করা হে�। িডএমিটিসএল ও এর আওতায় বা�বায়নাধীন 
�ক�সমূেহ কমর্রত েকান কমর্চারী বা জনবেলর কেরানা ভাইরাস উপসগর্ েদখা িদেল বা েকউ আ�া� হেল তাঁেদর সহেযািগতার 
জ� গত ১৫ জনু ২০২০ তািরখ DMTCL Quick Response Team গঠন করা হেয়েছ। ৩০ জনু ২০২০ তািরখ পযর্� 
COVID-19 পরী�া কের েমাট ৬১ জেনর কেরানা Positive পাওয়া িগেয়েছ। েকােনা মতুৃয্ েনই। 
 

উ�রা� প�বিট ক��াকশন ইয়ােডর্ ১৪ শযয্া িবিশ� Field Hospital এর একাংশ

মানিবক দায়ব�তা
িডএমিটিসএল ও এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহ কমর্রত কমর্চারীগণ �াতয্িহক দা�িরক কােজর পাশাপািশ িবিভ� 
মানিবক কাযর্�েম অংশ�হণ কের আসেছন। এরই ধারাবািহকতায় গত ১৫ এি�ল ২০২০ তািরখ ঢাকা ময্াস �ানিজট 
েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এবং এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর কমর্চারীগণ ১৪২৭ ব�াে�র নববষর্ 
ভাতার স�ণূর্ অথর্ নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত �ধানম�ীর �াণ ও কলয্াণ তহিবল এ 
অনুদান িহেসেব �দান কেরেছন। গত ১০ েম ২০২০ তািরখ বাংলােদেশর �থম উড়াল ও �থম পাতাল েমে�ােরল িনমর্াণ 
�ক� দুিটেত িনেয়ািজত িবেদিশ পরামশর্কগণও �ধানম�ীর �াণ ও কলয্াণ তহিবল-এ অনুদান �দান কেরন। 
 

িডএমিটিসএল এর কমর্চারীগেণর ১৪২৭ ব�াে�র নববষর্ ভাতার স�ণূর্ অথর্ �ধানম�ীর �াণ ও কলয্াণ তহিবেল হ�া�র

িডএমিটিসএল ও এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহ কমর্রত কমর্চারীেদর মেধয্ ১১-২০ ে�েডর েয সকল কমর্চারী 
নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19)-এ আ�া� হেয়েছন/হে�ন তাঁেদরেক �েয়াজেন সহায়তা করার িনিম� ১-১০ 
ে�েডর কমর্চারীগণ ে��া অনুদান �দান কের কেরানা সহায়তা তহিবল গঠন কেরেছন।
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গুলশান হিল আিটর্জান ের�ুেরেন্ট এক অনাকাি�ত ঘটনায় িনহত জাপানী নাগিরকেদর �রেণ �িৃত�� িনমর্াণ
গত ০১ জলুাই ২০১৬ তািরেখ ঢাকার গুলশান হিল আিটর্জান ের�ুেরেন্ট এক অনাকাি�ত ঘটনায় ০৭(সাত) জন জাপানী 
নাগিরক িনহত হন। িনহত জাপানী নাগিরকগণ এমআরিট লাইন-১ এবং এমআরিট লাইন-৫: নদর্ান রুট এর পরামশর্ক 
িহেসেব বাংলােদেশ কমর্রত িছেলন। িনহত জাপানী নাগিরকগণ হেলন: Koyo Ogasawara, Makoto Okamura, Yuko 
Sakai, Rui Shimodaira, Hiroshi Tanaka, Nobuhiro Kurosaki এবং Hideki Hashimoto. সরকার িনহত এই 
০৭(সাত) জন জাপানী নাগিরেকর �রেণ Memorial Monument িনমর্ােণর িস�া� �হণ কেরেছ। এরই ধারাবািহকতায় 
উ�রা িডেপা এলাকায় িনমর্াণাধীন Metro Rail Exhibition and Information Center-এ Memorial Monument িনমর্াণ 
করা হে�। এমআরিট লাইন-১ এর নতুন বাজার েমে�া ে�শন িনমর্ােণর পর িনিমর্ত Memorial Monument িট েসখােন 
�ানা�েরর পিরক�না রেয়েছ। উে�খয্ েয, Memorial Monument এর িডজাইন Japan International Co-operation 
Agency (JICA) চূড়া� কেরেছ। 

মাননীয় ম�ী জনাব ওবায়দুল কােদর এমিপ, সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ণালয় এবং িডএমিটিসএল
গত ২২ িডেস�র ২০১৯ তািরখ জনাব ওবায়দুল কােদর এমিপ, মাননীয় ম�ী, সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ণালয় বাংলােদশ 
আওয়ামী লীগ এর সাধারণ স�াদক পনুিনর্বর্ািচত হওয়ায় িডএমিটিসএল এর প� েথেক �াণঢালা অিভন�ন ও ফুেলল 
শুেভ�া জানােনা হয়। 
 

মাননীয় ম�ী, সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ণালয়েক িডএমিটিসএল এর প� েথেক ফুেলল শুেভ�া

স�াবয্ চয্ােল�
িডএমিটিসএল এর আওতায় অতয্াধিুনক গণপিরবহন িহেসেব ৬িট েমে�ােরেলর সম�েয় েমাট ১২৮.৭৪১ িকেলািমটার (উড়াল 
৬৭.৫৬৯ িকেলািমটার এবং পাতাল ৬১.১৭২ িকেলািমটার) দীঘর্ ও ১০৪িট ে�শন (উড়াল ৫১িট এবং পাতাল ৫৩িট) িবিশ� 
একিট শি�শালী েনটওয়াকর্ গেড় েতালার িনিম� সরকার সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০ �হণ কেরেছ। এরই ধারাবািহকতায় 
Fast Track ভু� ঢাকা েমে�ােরল েনটওয়াকর্ িনমর্ােণর বা�বায়ন কাযর্�ম িবিভ� পযর্ােয় রেয়েছ। নেভল কেরানা ভাইরাস 
(COVID-19) মহামারী �িতেরাধ ও এর �াদুভর্াব েরােধ সরকার গত ২৬ মাচর্ ২০২০ তািরখ েথেক সাধারন ছুিট েঘাষণা কের। 
এ েঘাষণার পরপরই এমআরিট লাইন-৬-এ কমর্রত জাপানী পরামশর্ক এবং িঠকাদারী �িত�ােন কমর্রত জাপানী নাগিরকগণ 
এবং এমআরিট লাইন-১-এ কমর্রত জাপানী পরামশর্ক �িত�ােনর জাপানী নাগিরকগণ বাংলােদশ তয্াগ কের জাপােন িফের 
যান। জাপান সরকােরর িনেষধাজ্ঞার কারেণ এমআরিট লাইন-৬ এবং এমআরিট লাইন-১-এ কমর্রত জাপানী নাগিরকগণ 
এখনও বাংলােদেশ �তয্াবতর্ন কেরনিন। ফল�িতেত এমআরিট লাইন-৬ এবং এমআরিট লাইন-১ এর কাজ পেুরাদেম শুরু 
করা স�বপর হে� না। এ ে��াপেট এমআরিট লাইন-৬ এবং এমআরিট লাইন-১-এ কমর্রত জাপানী নাগিরকগণ যােত �ত 
বাংলােদেশ �তয্াবতর্ন করেত পােরন েস লে�য্ পররা� ম�ণালেয়র মাধয্েম এখনই উেদয্াগ �হণ করা �েয়াজন।
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Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6)
সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০ অনুসরেণ �ায় ২২,০০০ েকািট টাকা �া�িলত বয্েয় উ�রা ৩য় পবর্ েথেক মিতিঝল পযর্� 
২০.১০ িকেলািমটার দীঘর্ ১৬িট ে�শন িবিশ� ঘন্টায় ৬০ হাজার যা�ী পিরবহেন স�ম �তগামী, িনরাপদ, িনভর্রেযাগয্, 
শীতাতপ িনয়ি�ত, সময়-সা�য়ী, িবদুয্ৎ চািলত, পিরেবশবা�ব ও দূরিনয়ি�ত MRT Line-6 বা বাংলােদেশ �থম উড়াল 
েমে�ােরল িনমর্াণ �ক�িট ২০১২-২০২৪ েময়ােদ বা�বায়েনর জ� �হণ করা হয়। মাননীয় �ধানম�ীর িনেদর্শনা অনুসরেণ 
Early Commissioning এর উেদয্াগ �হণ করা হয়। এরই ধারাবািহকতায় Early Commissioning এর ল�য্মা�া অজর্েন 
েমে�ােরেলর িনমর্াণ কাজ পেুরাদেম এিগেয় চলেছ। ৩০ জনু ২০২০ তািরখ পযর্� সািবর্ক গড় অ�গিত ৪৬.১৩%। �থম 
পযর্ােয় িনমর্ােণর জ� িনধর্ািরত উ�রা ততৃীয় পবর্ হেত আগারগাঁও অংেশর পতূর্ কােজর অ�গিত ৭৪.১০%। ি�তীয় পযর্ােয় 
িনমর্ােণর জ� িনধর্ািরত আগারগাঁও েথেক মিতিঝল অংেশর পতূর্ কােজর অ�গিত ৪০.৯৫%। ইেলকি�কয্াল ও েমকািনকয্াল 
িসে�ম এবং েরািলং �ক (েরলেকাচ) ও িডেপা ইকুইপেমন্ট সং�হ কােজর সমি�ত অ�গিত ৩১.১১%। 

MRT Line-6 মিতিঝল েথেক কমলাপরু পযর্� বিধর্তকরণ 
মাননীয় �ধানম�ীর অনুশাসন অনুসরেণ মিতিঝল েথেক কমলাপরু পযর্� ১.১৬ িকেলািমটার দীঘর্ MRT Line-6 বিধর্ত করার 
লে�য্ Topographic Survey স�� করা হেয়েছ। Social Survey চলেছ। এেত MRT Line-6 এর েমাট ৈদঘর্য্ ২১.২৬ 
িকেলািমটাের এবং েমাট ে�শন সংখয্া ১৭িটেত উ�ীত হেব। এ লাইেনর সংেশািধত রুট এয্ালাইনেমন্ট হেব: উ�রা ৩য় পবর্ 
- প�বী - েরােকয়া সরিণর পি�ম পা�র্ িদেয় খামারবাড়ী হেয় ফামর্েগট - েহােটল েসানারগাঁও - শাহবাগ - িটএসিস - েদােয়ল 
চ�র - েতাপখানা েরাড - বাংলােদশ বয্াংক - জিসম উি�ন েরােডর �থম অংশ হেয় দি�ণ িদক িদেয় সাকুর্লার েরাড সংল�  
কমলাপরু েরলওেয় ে�শন এলাকা।

 

বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরেলর রুট এয্ালাইনেমন্ট ও ে�শেনর অব�ান

MRT Line-6 এর ে�শনসমূহ
এমআরিট লাইন-৬ এর রুট এয্ালাইনেমেন্ট িনে�া� ১৬িট ে�শন রেয়েছ। মাননীয় �ধানম�ীর অনুশাসন অনুসরেণ 
মিতিঝল েথেক কমলাপরু পযর্� ১.১৬ িকেলািমটার দীঘর্ MRT Line-6 বিধর্ত করার পর ে�শন সংখয্া েমাট ১৭িটেত উ�ীত 
হেব। নতুন ে�শেনর নাম হেব কমলাপরু।

�ম ে�শেনর নাম �ম ে�শেনর নাম �ম ে�শেনর �ম ে�শেনর নাম
০১ উ�রা উ�র ০২ উ�রা েসন্টার ০৩ উ�রা দি�ণ ০৪ প�বী
০৫ িমরপরু-১১ ০৬ িমরপরু-১০ ০৭ কাজীপাড়া ০৮ েশওড়াপাড়া
০৯ আগারগাঁও ১০ িবজয় সরিণ ১১ ফামর্েগট ১২ কারওয়ান বাজার
১৩ শাহবাগ ১৪ ঢাকা িব�িবদয্ালয় ১৫ বাংলােদশ সিচবালয় ১৬ মিতিঝল
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MRT Line-6 এর সে� অ�া� MRT Lines-এর আ�ঃলাইন সংেযাগ 
এমআরিট লাইন-৬ এর সে� িমরপরু-১০ ে�শেন এমআরিট লাইন-৫: নদর্ানর্ রুট, কারওয়ান বাজার ে�শেন এমআরিট 
লাইন-৫: সাউদানর্ রুট এবং কমলাপরু ে�শেন এমআরিট লাইন-১, এমআরিট লাইন-২ ও এমআরিট লাইন-৪ এর 
আ�ঃলাইন সংেযাগ বা Interchange থাকেব। 

পয্ােকজিভি�ক বা�বায়ন অ�গিত
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) েমাট ৮িট পয্ােকেজ ভাগ কের বা�বায়ন করা হে�। ৩০ 
জনু ২০২০ তািরখ পযর্� পয্ােকজিভি�ক বা�বায়ন অ�গিত �মা�েয় িনে� �দান করা হল:
পয্ােকজ-০১ (িডেপা এলাকার ভূিম উ�য়ন): এ পয্ােকেজর েমাট চুি� মলূয্ িছল ৫১১ েকািট ৯০ ল� টাকা। এ চুি�র 
আওতায় উ�রা� িদয়াবািড়েত ৫৮.৯০ একর ভূিমর উ�য়ন অ�ভুর্� িছল। বা�ব কাজ গত ৮ েসে��র ২০১৬ তািরখ শুরু 
হেয় িনধর্ািরত সমেয়র ০৯(নয়) মাস পেূবর্ গত ৩১ জানুয়াির ২০১৮ তািরখ শতভাগ সমা� হেয়েছ। এেত সরকােরর ৭০ েকািট 
৫৮ ল� টাকা সা�য় হেয়েছ। বা�ব অ�গিত ১০০%। 
 

৩১ জানুয়াির ২০১৮ তািরখ সমা� উ�রা িডেপা এলাকার ভূিম উ�য়ন কাজ

পয্ােকজ-০২ (িডেপা এলাকার পতূর্ কাজ): এ পয্ােকেজর বা�ব কাজ ১৩ েসে��র ২০১৭ তািরখ শুরু হেয়েছ। িডেপার 
অভয্�ের েমাট ৫২িট অবকাঠােমা িনমর্াণ করেত হেব। ইেতামেধয্ েয সকল অবকাঠােমার িনমর্াণ কাজ েশষ হেয়েছ ত�েধয্ 
অ�তম হেলা: Retaining wall, Test track bed, Coach unloading area, Embedded track, Jack pit, Bogie turn 
table, Underfloor wheel lathe pit, Bogie wash plant, Bogie assemble-disassemble pit, Inspection pit, 
Auxiliary sub-station ভবন, Traction sub-station ভবন, Diesel Generator ভবন ও Interface pit foundation. েয 
সকল অবকাঠােমার কাজ চলমান রেয়েছ ত�েধয্ উে�খয্েযাগয্ হল: Workshop, Stabling yard, Operation control 
centre, েক�ীয় store, Depot controller অিফস, �শাসিনক ভবন, Training center, ডরিমটির ভবন, েমিডকয্াল েসন্টার, 
েকিন্টন, Rolling stock maintenance ভবন, Crew booking ভবন, Chief Depot controller ভবন, Effluent 
Treatment Plant  (ETP), Sewage Treatment Plant (STP), Storm ে�েনজ, পািন ও ফায়ার ফাইিটং লাইন, অভয্�রীণ 
রা�া, Duct Bank, ওয়াকর্শেপর চতুর্িদেক ি�ল �য্ািডং, ভবনসমেূহর পতূর্, েমকািনকয্াল এবং ৈবদুয্িতক কাজ, িডেপার 
অি�িনবর্াপণ বয্ব�া, িডেপা িনউেমিটক কেন্�াল পা� হাউজ িনমর্াণ এবং েক�ীয় ওয়য্ার হাউস।  িডেপা এলাকার পতূর্ কােজর 
বা�ব অ�গিত ৭০.০০%।



XvKv g¨vm UªvbwRU †Kv¤úvwb wjwg‡UW
evwl©K cÖwZ‡e`b 2019-2020 35

 

উ�রা িডেপা এলাকায় িনমর্াণাধীন েমে�ােরল ওয়াকর্শেপর একাংশ

পয্ােকজ-০৩ ও ০৪ (উ�রা নথর্ েথেক আগারগাঁও পযর্� ১১.৭৩ িকেলািমটার ভায়াডা� ও ৯িট ে�শন িনমর্াণ):  উভয় 
পয্ােকেজর কাজ ১ আগ� ২০১৭ তািরখ শুরু হেয়েছ। ইেতামেধয্ পিরেসবা �ানা�র, েচকেবািরং, েট� পাইল, মলূ পাইল, 
পাইল কয্াপ, িপয়ার কলাম, আই-গাডর্ার ও ি�কা� েসগেমন্ট কাি�ং িনমর্াণ স�� হেয়েছ। ৩৯৩ িট িপয়ার েহেডর মেধয্ 
৩৮৯ িট িপয়ার েহড এবং ১১.৭৩ িকেলািমটার ভায়াডা� এর মেধয্ ১০.৮৬ (দশ দশিমক আট ছয়) িকেলািমটার ভায়াডা� 
দশৃয্মান হেয়েছ। বতর্মােন উ�রা উ�র, উ�রা েসন্টার, প�বী, কাজীপাড়া এবং েশওড়াপাড়া ে�শেনর concourse িনমর্ােণর 
কাজ চলেছ। উ�রা দি�ণ ে�শেনর �াটফমর্ িনমর্াণ ও Steel Structure Erection এর কাজ একই সােথ চলেছ। েমে�ােরল 
িনমর্ােণ �াভািবক পািনর �বাহ ও �ািফক বয্ব�াপনা যােত বাধা�� না হয় তা িবেবচনায় ০৫িট long span balance 
cantilever এর মেধয্ ০২িট সমা� হেয়েছ এবং বাকী ০৩ িটর িনমর্াণ কাজ অবয্াহত আেছ। ৪.৯২ িকেলািমটার ভায়াডা� 
েরললাইন ও Overhead Catenaries System (OCS) �াপেনর জ� সংি�� িঠকাদারী �িত�ােনর িনকট হ�া�র করা 
হেয়েছ। সািবর্ক অ�গিত ৭৩.০৯%।   
 

বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরেলর ভায়াডাে�র একাংশ

পয্ােকজ-০৫ (আগারগাঁও েথেক কারওয়ান বাজার পযর্� ৩.১৯৫ িকেলািমটার ভায়াডা� ও ৩িট ে�শন িনমর্াণ): এ 
পয্ােকেজর বা�ব কাজ ০১ আগ� ২০১৮ তািরখ শুরু করা হেয়েছ। বতর্মােন এ অংেশ পিরেসবা �ানা�র, েচকেবািরং, �ায়াল 
ে��, েট� পাইল ও �ায়ী েবারড পাইল িনমর্াণ স�� হেয়েছ। ২০৩িট পাইল কয্াপ এর মেধয্ ১১১িট পাইল কয্াপ স�� 
হেয়েছ। েমাট ১০৬িট িপয়ার কলাম এর মেধয্ ৭০িট িপয়ার কলাম িনমর্াণ স�� হেয়েছ। ৯০িট িপয়ার েহেডর এর মেধয্ ২৬িট 
িপয়ার েহড এবং ১০৪৮িট ি�কা� েসগেমন্ট কাি�ং এর মেধয্ ২৭৪িট েসগেমন্ট স�� হেয়েছ। ৬িট Portal Beam এর 
মেধয্ ১িট Portal Beam স�� হেয়েছ। ২িট Special Long Span এর মেধয্ ১িটর কাজ অবয্াহত আেছ। এ পয্ােকেজর 
সািবর্ক বা�ব অ�গিত ৪৫.০০%।   
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ফামর্েগট এলাকায় িনিমর্ত িপয়ার

পয্ােকজ-০৬ (কারওয়ান বাজার েথেক মিতিঝল পযর্� ৪.৯২ িকেলািমটার ভায়াডা� ও ৪ িট ে�শন িনমর্াণ): এ পয্ােকেজর 
বা�ব কাজ ০১ আগ� ২০১৮ তািরখ শুরু করা হেয়েছ। বতর্মােন এ অংেশ পিরেসবা �ানা�র, েচকেবািরং, েট� পাইল ও 
�ায়াল ে�� স�� হেয়েছ। েমাট ৮৬২িট �ায়ী েবারড পাইল এর মেধয্ ৮৪০িট �ায়ী েবারড পাইল স�� হেয়েছ। েমাট 
২৯৮িট পাইল কয্ােপর মেধয্ ১২৫িট পাইল কয্াপ স�� হেয়েছ। ১৬০িট িপয়ার কলাম এর মেধয্ ১১৩িট িপয়ার কলাম স�� 
হেয়েছ। ১৩৬িট িপয়ার েহেডর মেধয্ ৯৪িট িপয়ার েহড স�� হেয়েছ এবং ১৬২০িট েসগেমন্ট এর মেধয্ ৪৭১িট েসগেমন্ট 
স�� হেয়েছ। ঢাকা িব�িবদয্ালয় ে�শন িনমর্ােণর কাজ শুরু করা হেয়েছ। বা�ব অ�গিত ৪৬.০০%।  

 

বাংলােমাটর এলাকায় িনিমর্ত িপয়ার 

�ােকজ-০৭ (ইেলকি�কয্াল এ� েমকািনকয্াল িসে�ম):  ইেলকি�কয্াল এ� েমকািনকয্াল িসে�ম সরবরাহ ও িনমর্াণ কাজ 
গত ১১ জলুাই ২০১৮ তািরখ শুরু হেয়েছ। টি� ও মািনকনগর ি�ড সাব ে�শেন Bay িনমর্াণ স�� হেয়েছ। উ�রা িডেপােত 
িরিসিভং সাব ে�শন (RSS) এর পতূর্ কাজ স�� কের ভবেনর অভয্�ের ইকুইপেমন্ট �াপেনর কাজ সমা� হেয়েছ। মিতিঝল 
RSS ভবেনর িনমর্াণ কাজ চলেছ। উ�রা িডেপা এলাকায় এবং ভায়াডাে�র উপর েরল লাইন বসােনার কাজ চলেছ। ইেতামেধয্ 
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১.১৮ িকেলািমটার েরল লাইন বসােনা হেয়েছ। িডেপার অভয্�ের Overhead Catenary System (OCS) Mast �াপন 
স�� হেয়েছ এবং ভায়াডাে�র ওপর OCS Mast �াপেনর কাজ চলেছ। েডসেকা'র উ�রা� ি�ড সাব-ে�শন েথেক উ�রা 
RSS পযর্� High Voltage Underground Electrical Cable েলইং এর কাজ সমা� হেয়েছ। িপিজিসিব'র টি�� ি�ড 
সাব-ে�শন েথেক উ�রা RSS পযর্� High Voltage Underground Electrical Cable েলইং এর কাজ চলেছ। বা�ব 
অ�গিত ৪০.৩২%। 

 

উ�রা িডেপােত ও ভায়াডাে�র উপের েরল লাইন বসােনার ধারাবািহক কােজর একাংশ

পয্ােকজ-০৮ [েরািলং �ক (েরল েকাচ) ও িডেপা ইকুইপেমন্ট সং�হ]: এ পয্ােকেজর বা�ব কাজ ১৩ েসে��র ২০১৭ 
তািরখ শুরু করা হেয়েছ। এ পয্ােকেজর আওতায় �থম েমে�া ে�ন িনমর্াণ এি�ল ২০২০ মােসর �থম স�ােহ জাপােন স�� 
হেয়েছ। আেরা ০৪(চার)িট েমে�া ে�ন েসট এর িনমর্াণ কাজ জাপােনর কারখানায় চলমান আেছ। �থম েমে�া ে�ন 
বাংলােদেশ েপৗঁছােনার পর Integrated Test এবং Trial Run শুরু করা হেব। এ পয্ােকেজর বা�ব গড় অ�গিত ২৫.০০%। 
MRT Line-6-এর েমে�া ে�েন লাল-সবেুজর �াধা� রাখা হেয়েছ। 

 

জাপােনর কারখানায় িনিমর্ত বাংলােদেশ �থম েমে�া ে�ন েসট
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িনিবড় পিরবী�ণ
ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৬) ২০১২-২০২৪ েময়ােদ বা�বায়েনর জ� �হণ করা হয়। 
সংেশািধত পিরক�না অনুযায়ী িনমর্াণ স�� করার িনিম� নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী �াদুভর্ােবর পবূর্ 
পযর্� �িত িদন িতন িশফেট লাগাতার কাজ চেলেছ। COVID-19 �াদুভর্ােবর পর পিরি�িতর সে� সাম�সয্ েরেখ িনমর্াণ 
কাজ অবয্াহত রাখা হেয়েছ। মাননীয় ম�ী, সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ণালয় �কে�র কােজর বা�বায়ন অ�গিত িনয়িমত 
িবরিতেত সেরজিমেন �তয্� কের �েয়াজনীয় িদকিনেদর্শনা �দান কের থােকন। মাননীয় ম�ী, সড়ক পিরবহন ও েসতু 
ম�ণালয় গত ০১ জানুয়াির ২০২০ তািরখ এমআরিট লাইন-৬ এর িডেপা এলাকা পিরদশর্ন কের িডেপােত ওভারেহড 
কয্ােটনাির িসে�ম এবং েরল লাইন �াপন কােজর শুভ উে�াধন কেরন।  

 

এমআরিট লাইন-৬ এর ওভারেহড কয্ােটনাির িসে�ম এবং েরল লাইন �াপন কােজর শুভ উে�াধন

মাননীয় ম�ী, সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ণালয় গত ০৩ জনু ২০২০ তািরখ Zoom Cloud-এর মাধয্েম বাংলােদেশর �থম উড়াল 
েমে�ােরল বা এমআরিট লাইন-৬ এর বা�বায়ন অ�গিত পযর্ােলাচনা সভা কের �েয়াজনীয় িদক িনেদর্শনা �দান কেরন। 

মাননীয় ম�ী, সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ণালয় এর সভাপিতে� অনুি�ত এমআরিট লাইন-৬ এর বা�বায়ন অ�গিত পযর্ােলাচনা সভা
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বা�বায়ন পিরবী�ণ ও মলূয্ায়ন িবভােগর মহাপিরচালক এর েনতেৃ� একিট পিরদশর্ক দল গত ২৪ আগ� ২০১৯ তািরখ 
উ�রা েসন্টার ে�শেনর িনমর্াণ কাজ সেরজিমেন পিরদশর্ন কেরন। 
 

বা�বায়ন পিরবী�ণ ও মলূয্ায়ন িবভােগর পিরদশর্ক িটম কতৃর্ক উ�রা েসন্টার ে�শেনর িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন 

বা�বায়ন পিরবী�ণ ও মলূয্ায়ন িবিভেগর মহাপিরচালক এর েনতেৃ� অপর একিট পিরদশর্ক দল গত ২৮ জানুয়াির ২০১৯ 
তািরখ উ�রা িডেপা এলাকার িনমর্াণ কাজ সেরজিমেন পিরদশর্ন কেরন। 
 

বা�বায়ন পিরবী�ণ ও মলূয্ায়ন িবভােগর পিরদশর্ক িটম কতৃর্ক উ�রা িডেপা এলাকার িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন  

বয্ব�াপনা পিরচালক, ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) িনয়িমত িবরিতেত এমআরিট লাইন-৬ এর 
�েতয্কিট পয্ােকেজর বা�বায়ন অ�গিত পযর্ােলাচনা সভা কেরন। সভায় পরামশর্ক �িত�ান, িঠকাদারী �িত�ান ও �কে�র 
সংি�� কমর্কতর্াগণ উপি�ত থােকন। সভায় চয্ােল�সমহূ িচি�ত কের উ�রেণর উপায় িনধর্ারণ করা হয় ও তৎিভি�েত 
চয্ােল�সমহূেক opportunity-েত রূপা�র করা হয়। বয্ব�াপনা পিরচালক আ�ঃপয্ােকজ Interface যথাযথভােব Milestone 
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অনুযায়ী অ�সর হে� িকনা তা পযর্ােলাচনার জ� ৈ�মািসক িভি�েত সংি�� সকেলর সম�েয় Interface Meeting কের 
থােকন। 
 

বয্ব�াপনা পিরচালক, িডএমিটিসএল কতৃর্ক MRT Line-6 এর CP-05 সাইট অিফেস পযর্ােলাচনা সভা 

বয্ব�াপনা পিরচালক �েতয্ক পযর্ােলাচনা সভা েশেষ এবং আকি�কভােব �কে�র িনমর্াণ কাজ িনয়িমত পিরদশর্ন কেরন। 
এরই ধারাবািহকতায় পরামশর্ক �িত�ান, �ক� কতৃর্প� এবং িঠকাদারী �িত�ােনর সংি�� কমর্কতর্া সম�েয় গত ১১ নেভ�র 
২০১৯ তািরখ MRT Line-6 এর েখজরু বাগান এলাকার িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন কের �েয়াজনীয় িদক িনেদর্শনা �দান কেরন।
 

বয্ব�াপনা পিরচালক, িডএমিটিসএল কতৃর্ক MRT Line-6 এর েখজরু বাগান এলাকার িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন 

�ক� পিরচালক, ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৬) পথৃকভােব স�ােহ একবার �েতয্কিট 
পয্ােকেজর বা�বায়ন অ�গিত পযর্ােলাচনা সভা কের সেরজিমেন বা�ব অব�া পযর্েব�ণ কেরন। েয েকােনা উ�ূত পিরি�িত 
েমাকািবলায় �ক� পিরচালক তাৎ�িণক অকু�ল পিরদশর্ন কের উ�রেণর জ� �েয়াজনীয় িদক িনেদর্শনা �দান কের থােকন। 
অিতির� �ক� পিরচালকগণ � � অিধে�ে�র বা�বায়ন অ�গিত পযর্ােলাচনার জ� যখন �েয়াজন তখন িভি�েত সভা কের 
থােকন। �ক� বয্ব�াপকগণ সাবর্�িণকভােব �ক� এলাকায় অব�ান কের �কে�র িনমর্াণ কােজর গুণগতমান এবং অ�গিত 
লাগাতার পিরবী�ণ কের থােকন। িডএমিটিসএল ও �কে� িনেয়ািজত সহকারী �েকৗশলীগণ সাবর্�িণক িনমর্াণ এলাকায় 
অব�ান কের িনমর্াণ কােজর অ�গিত সেরজিমেন �তয্� কেরন। 
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গত ৩০ নেভ�র ২০১৯ তািরখ �ক� পিরচালক, এমআরিট লাইন-৬ ভায়াডাে�র িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন কেরন

নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত েমে�ােরেলর কাযর্�ম �া�য্িবিধ েমেন ও শারীিরক দূর� বজায় 
েরেখ �থম িদন েথেকই অবয্াহত রাখা হয়। �মা�েয় কােজর পিরিধ বা�ব অব�ার সে� সাম�সয্ েরেখ বিৃ� করা হয়। এ 
পিরি�িতেত গত ২০ েম ২০২০ তািরখ েবগম নীিলমা আখতার, অিতির� সিচব, আরবান �া�েপাটর্ অনুিবভাগ, সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ এমআরিট লাইন-৬ এর িডেপা এলাকার পতূর্ কােজর বা�ব অ�গিত �তয্� করেত সেরজিমেন 
পিরদশর্ন কেরন।
 

অিতির� সিচব, আরবান �া�েপাটর্ অনুিবভাগ, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ কতৃর্ক িডেপার কােজর অ�গিত পিরদশর্ন 

এমআরিট লাইন-৬ এর অিতির� �ক� পিরচালকগণ সাইট অিফেস �েয়াজন অনুযায়ী সভা কের তাৎ�িণক উ�ুত িবষেয়র 
সমাধান িদেয় থােকন। এরই ধারাবািহকতায় গত ১৭ েফ�য়াির ২০১৯ তািরখ অিতির� �ক� পিরচালক (পতূর্), এমআরিট 
লাইন-৬ এর সভাপিতে� একিট পযর্ােলাচনা সভা অনুি�ত হয়। এ ধরেণর সভায় উ�ূত েছাট েছাট চয্ােল�সমেূহর তাৎ�িণক 
সমাধান েদয়া হয়।
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অিতির� �ক� পিরচালক (পতূর্) এর সভাপিতে� অনুি�ত পযর্ােলাচনা সভা

Communication Based Train Control (CBTC) System 
বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরল �য়ংি�য়ভােব পিরচালনার জ� Communication Based Train Control (CBTC) 
System চালরু িনিম� Automatic Train Operation (ATO), Automatic Train Protection (ATP), Automatic Train 
Supervision (ATS) ও Moving Block System (MBS) সং�েহর কাজ চলমান আেছ। এরই অংশ িহেসেব Public 
Information System (PIS) এর আওতায় Automatic Next Station Display and Announcement Inside Coach 
এবং Automatic Display and Announcement of Train Arrival Time in Station সং�েহর কাজও এিগেয় চলেছ। 
েমে�ােরেল যাতায়াতকারী যা�ীেদর িনরাপ�ার িনিম� Synchronized Platform Screen Door (PSD) and Train Door 
এবং Internet Protocol (IP) Camera System সং�েহর কাজ শুরু হেয়েছ। যা�ীেদর িনরবি�� ও �া�ে�য্ যাতায়ােতর 
সুিবধােথর্ Smart Card Based MRT Pass এবং Automatic Fare Collection (AFC) System সং�েহর কাজ 
কম র্পিরক�না অনুযায়ী অ�সর হে�।  

েমে�ােরেলর িনয়�ণ, িনরাপ�া ও যা�ী েসবায় তথয্ �যিু�র বয্বহার

Panel of Experts 
বাংলােদেশর �থম েমে�ােরল িনমর্ােণ উ�ূত বড় চয্ােল�সমহূ উ�রেণ �েয়াজনীয় কািরগির িনেদর্শনা �দােনর জ� Panel 
of Experts (PoEs) এর িনকট ে�রণ করা হেয় থােক। এমআরিট লাইন-৬ এর Panel of Experts (PoEs) এর েচয়ারময্ান 
National Professor Dr. Engr. Jamilur Reza Choudhury স�িত ইে�কাল কেরেছন (ই�ািল�ািহ ওয়া ই�া ইলাইিহ 
রািজউন)। এই ে��াপেট Dr. M. Shamim Z. Bosunia, Emeritus Professor, Department of Civil Engineering,
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University of Asia Pacific, Dhaka-েক PoEs এর েচয়ারময্ান িহেসেব িনেয়ােগর কাযর্�ম �ি�য়াধীন আেছ। PoEs এর 
ৈবেদিশক সদসয্ িহেসেব দািয়� পালন করেছন জাপােনর Chuo University এর আ�জর্ািতক খয্ািতস�� Professor 
Kenji Ishihara. PoEs এর েদিশ সদসয্ িহেসেব দািয়� পালন করেছন Professor Dr. A. M. M. Safiullah।  �েয়াজন 
অনুযায়ী Panel of Experts সেরজিমেন পিরদশর্ন ও যথাযথ পরী�া-িনরী�া কের পরামশর্ �দান কের থােকন। 

অিডট আপি�
ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৬) এর িবপরীেত ৩০ জনু ২০১৭ পযর্� েমাট ৩০িট অিডট আপি� 
Foreign Aided Project Audit Directorate (FAPAD) কতৃর্ক উ�াপন করা হয়। ত�েধয্ ৩০ জনু ২০২০ তািরখ পযর্� 
১৯িট অিডট আপি� স�ণূর্ এবং একিট অিডট আপি� আংিশক িন�ি� করা হেয়েছ। অবিশ� ১০িট পণূর্ অিডট আপি� (পাটর্ 
A ভূ� ০৮িট আপি� এবং পাটর্ B ভূ� ০২িট) ও ০১িট আংিশক অিডট আপি�  (পাটর্ A ভূ�) FAPAD-এ িন�ি�র জ� 
�ি�য়াধীন আেছ। 

পাটর্ A = অি�ম আপি�
পাটর্ B = সাধারণ আপি�

Metro Rail Exhibition & Information Center
অতয্াধিুনক গণপিরবহন িহেসেব বাংলােদেশ �থম বােরর মত MRT বা েমে�ােরল িনিমর্ত হেত যাে�। েমে�ােরল স�েকর্ 
অিধকাংশ জনসাধারেণর সময্ক ধারণা েনই। এ ে��াপেট েমে�ােরেল যাতায়াত স�েকর্ সু�� বা�ব ধারণা �দােনর জ� 
MRT Line-6 এর উ�রা িডেপা এলাকায় Metro Rail Exhibition & Information Center িনমর্াণ করা হে�। েমে�া 
ে�েনর Mock Up গত ২৬ িডেস�র ২০১৯ তািরখ উ�রা িডেপােত এেস েপৗঁেছেছ এবং ২৩ েফ�য়াির ২০২০ তািরখ উ�রা 
িডেপা� Metro Rail Exhibition & Information Center-এ �াপন করা হেয়েছ। মলূ েমে�া ে�ন েসেটর সে� সাম�সয্ 
েরেখ জনসাধারণেক েমে�া ে�েনর যাতায়াত স�েকর্ সু�� ধারণা �দােনর িনিম� �য়ংি�য়ভােব চলাচেল স�ম Mini 
েমে�া ে�ন েসট সং�হ কের Metro Rail Exhibition & Information Center-এ �াপন করা হেয়েছ। েমে�া ে�শেনর 
সে� সাম�সয্ েরেখ Smart Card Based �য়ংি�য় �েবশ এবং বিহরগমন েগইটও �াপন করা হেয়েছ। �িতেবদনাধীন সময় 
পযর্� পতূর্ কােজর অ�গিত ৯৮%।
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িনমর্াণাধীন Metro Rail Exhibition & Information Center

উ�রা উ�র ে�শেনর ভূিম অিধ�হণ কাযর্�ম
এমআরিট লাইন-০৬ এর উ�রা উ�র ে�শন সংল� িদয়াবািড় েমৗজার ০.৩৫৪ একর বয্ি� মািলকানাধীন ভূিম জন�ােথর্ 
অিধ�হেণর লে�য্ েজলা �শাসক, ঢাকা এলএ েকস ন�র-০৩.১৫.০৯/২০১৯-২০২০ রুজ ুকেরেছন এবং ভূিমর স�াবয্ মলূয্ 
১৪,১৯,৭৬,২০৯.৯৬ টাকা ধাযর্ করা হেয়েছ। স�াবয্ মলূয্ ইেতামেধয্ েজলা �শাসক, ঢাকার অনুকূেল পিরেশাধ করা হেয়েছ। 
�াবর স�ি� অিধ�হণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭ এর ৪ ধারা অনুযায়ী েনািটশ জািরর কাযর্�ম �ি�য়াধীন আেছ।

Project Implementation Committee (PIC) সভা
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) বা�বায়েন উ�ূত চয্ােল�সমহূ িনরসেনর জ� �েয়াজন 
অনুযায়ী Project Implementation Committee (PIC) এর সভা অনুি�ত হেয় থােক। এরই ধারাবািহকতায় গত ০৫ 
জানুয়াির ২০২০ তািরখ ৫ম PIC সভা অনুি�ত হেয়েছ। উে�খয্, �থম, ি�তীয়, ততৃীয় ও চতুথর্ PIC সভা যথা�েম গত ১৯ 
নেভ�র ২০১৪ তািরখ, ২৭ িডেস�র ২০১৬ তািরখ, ২৯ মাচর্ ২০১৮ তািরখ এবং ২৬ জনু ২০১৯ অনুি�ত হেয়েছ।

২০১৯-২০২০ অথর্বছেরর সংেশািধত বািষর্ক উ�য়ন কমর্সূিচর বা�বায়ন অ�গিত
ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৬) এর ২০১৯-২০২০ অথর্বছেরর সংেশািধত বািষর্ক উ�য়ন 
কমর্সূিচ (আরএিডিপ)-েত বরা�কৃত অেথর্র িবপরীেত ৩০ জনু ২০২০ তািরখ পযর্� আিথর্ক অ�গিত ৮৭.৬৯%। 

েকািট টাকায়

খাত এিডিপ বরা�  বয্য় অ�গিত (%)  

িডিপএ ২৫৬২.০০  ২০৩০.৩১  ৭৯.২৫%  

িজওিব ১৭৬৪.৭৩  ১৭৬৩.৬১  ৯৯.৯৪%  

েমাট ৪৩২৬.৭৩  ৩৭৯৩.৯২  ৮৭.৬৯%  
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Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1) [E/S]
MRT Line-1 িনমর্ােণর িনিম� িডেস�র ২০১৮ মােস Feasibility Study স�� করা হয়। গত ২৯ জনু ২০১৭ তািরখ 
Japan International Cooperation Agency (JICA) এবং বাংলােদশ সরকােরর মেধয্ Consultancy Service for 
Detailed Design and Tender Assistance এর জ� ৫ হাজার ৫৯৩ িমিলয়ন ইেয়ন-এর ঋণচুি� (BD-P 95) �া�র করা 
হেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় �ায় ৬০৭ েকািট টাকা �া�িলত বয্েয় জলুাই ২০১৮ েথেক জনু ২০২২ েময়ােদ MRT Line-1 
এর উভয় রুেটর Consultancy Service for Detailed Design and Tender Assistance এর িনিম� গত ০৭ আগ� 
২০১৮ তািরখ েটকিনকয্াল অয্ািসসেট� ফর ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-১) [ই/এস] 
অনুেমািদত হয়। Consulting Service for Detailed Design and Tender Assistance কাযর্ স�াদেনর জ� গত ১০ 
অে�াবর ২০১৮ তািরেখ NKDOS Consortium এর সােথ চুি� �া�িরত হেয়েছ। গত ০৯ িডেস�র ২০১৮ তািরখ হেত 
পরামশর্ক �িত�ান কাজ শুরু কেরেছ। নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িতেত Home Assignment 
ও Home Office Assignment এ বতর্মােন Detailed Design এর কাজ জাপােন চলমান আেছ। ৩০ জনু ২০২০ তািরখ 
পযর্� Detailed Design এর কাজ ৩০% স�� হেয়েছ।

অ�গিত:
 Review of Feasibility Study স��;
 Environmental Impact Assessment (EIA) স��;
 Traffic Demand Forecast & Road Traffic Survey স��;
 Hydrological Survey স��;
 Topographic Survey স��;
 িডেপার Land Acquisition Plan (LAP) ��ত স��; 
 Basic Design স��; এবং
 Resettlement Action Plan (RAP) এর হালনাগাদকরণ কাযর্�ম চলমান।

২০১৯-২০২০ অথর্বছেরর সংেশািধত বািষর্ক উ�য়ন কমর্সূিচর বা�বায়ন অ�গিত
ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-১) [ই/এস] এর ২০১৯-২০২০ অথর্বছেরর সংেশািধত বািষর্ক 
উ�য়ন কমর্সূিচ (আরএিডিপ)-েত বরা�কৃত অেথর্র িবপরীেত ৩০ জনু ২০২০ তািরখ পযর্� আিথর্ক অ�গিত ৭৪.৩৭%।

ল� টাকায়

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1)
২০২৬ সােলর মেধয্ িনমর্ােণর জ� িনধর্ািরত ৩১.২৪১ িকেলািমটার দীঘর্ MRT Line-1 দুিট অংেশ িবভ�। অংশ দুিট হেলা: 
িবমানব�র রুট (িবমানব�র েথেক কমলাপরু) এবং পবূর্াচল রুট (নতুন বাজার েথেক িপতলগ� িডেপা)। িবমানব�র রুেটর 
েমাট ৈদঘর্য্ ১৯.৮৭২ িকেলািমটার এবং েমাট পাতাল ে�শন সংখয্া ১২িট। এ রুেটই বাংলােদেশ �থম পাতাল বা 
আ�ার�াউ� েমে�ােরল িনিমর্ত হেত যাে�। িবমানব�র রুেটর এয্ালাইনেমন্ট হল: িবমানব�র-িবমানব�র টািমর্নাল 
৩-িখলে�ত-যমনুা িফউচার পাকর্-নতুন বাজার-উ�র বা�া-বা�া-হািতরিঝল পবূর্-রামপরুা-মািলবাগ-রাজারবাগ-কমলাপরু। 
পবূর্াচল রুেটর েমাট ৈদঘর্য্ ১১.৩৬৯ িকেলািমটার। স�ণূর্ অংশ উড়াল এবং েমাট ে�শন সংখয্া ৯িট। ত�েধয্ ৭িট ে�শন হেব 
উড়াল। নতুন বাজার ও যমনুা িফউচার পাকর্ ে�শন�য় িবমানব�র রুেটর অংশ িহেসেব পাতাল িনিমর্ত হেব। নতুন বাজার 
ে�শেন Inter-change থাকেব। এ Inter-change বয্বহার কের িবমানব�র রুট েথেক পবূর্াচল রুেট এবং িবপরীত�েম 
যাওয়া যােব। পবূর্াচল রুেটর এয্ালাইনেমন্ট হেলা: নতুন বাজার-যমনুা িফউচার পাকর্-বসু�রা-পিুলশ অিফসাসর্ হাউিজং 
েসাসাইিট (িপওএইচএস)-মা�ল-পবূর্াচল পি�ম-পবূর্াচল েসন্টার-পবূর্াচল পবূর্-িপতলগ� িডেপা।

খাত এিডিপ বরা�  বয্য় অ�গিত (%)  

িডিপএ ১৫০.০০  ১১০.৬৪  ৭৩.৭৬%  

িজওিব ৬০.৪১  ৪৫.৮৪  ৭৫.৮৮%  

েমাট ২১০.৪১  ১৫৬.৪৮  ৭৪.৩৭%  
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ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-১) েসে��র ২০১৯ েথেক িডেস�র ২০২৬ েময়ােদ �ায় ৫২ 
হাজার ৫৬২ েকািট টাকা �া�িলত বয্েয় অনুেমািদত হেয়েছ। ২০২৬ সােলর িডেস�র মােস MRT Line-1 চাল ুহেল এর 
উভয় রুেট ৈদিনক ৮ ল� যা�ী যাতায়াত করেত পারেবন। 

 

MRT Line-1 এর উভয় রুেটর এয্ালাইনেমন্ট ও ে�শন

MRT Line-1 এর সে� অ�া� MRT Lines-এর আ�ঃলাইন সংেযাগ 
এমআরিট লাইন-১ ও এমআরিট লাইন-৫: নদর্ানর্ রুট এর নতুন বাজার ে�শেন আ�:লাইন সংেযাগ থাকেব। একইভােব 
এমআরিট লাইন-১ এর হািতরিঝল পবূর্ ে�শেনর সে� এমআরিট লাইন-৫: সাউদানর্ এর আফতাব নগর পি�ম ে�শেন 
আ�:লাইন সংেযাগ থাকেব। উপর�ু কমলাপরু ে�শেন এমআরিট লাইন-১, এমআরিট লাইন-৬, এমআরিট লাইন-২ এবং 
এমআরিট লাইন-৪ এর মেধয্ আ�:লাইন সংেযাগ বা Interchange থাকেব। 

MRT Line-1 এর িডেপা ও িডেপা এে�স কিরেডার িনমর্ােণর জ� ভূিম অিধ�হণ
MRT Line-1 এর িডেপা ও িডেপা এে�স কিরেডার িনমর্ােণর িনিম� নারায়ণগ� েজলার রূপগ� উপেজলার িপতলগ� ও 
�া�ণখালী েমৗজায় ৯২.৯৭২৫ একর বা ৩৭.৬২৫৪ েহ�র জিম অিধ�হেণর ��াব গত ১৫ জনু ২০২০ তািরখ অনুি�ত 
েক�ীয় ভূিম বরা� কিমিটর ১২৪তম সভায় অনুেমািদত হেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় জিম অিধ�হেণর িনিম� নারায়ণগ� 
েজলায় এলএ েকইস ন�র-১০/২০১৯-২০২০ রুজ ুকরা হেয়েছ। গত ২৩ জনু ২০২০ তািরখ েজলা �শাসক, নরায়ণগ� 
কতৃর্ক ভূিম অিধ�হেণর স�াবয্তা যাচাই স�� করা হেয়েছ। বতর্মােন �াবর স�ি� অিধ�হণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ 
এর ধারা-৪ অনুযায়ী কাযর্�ম �হণ �ি�য়াধীন আেছ। 

২০১৯-২০২০ অথর্বছেরর সংেশািধত বািষর্ক উ�য়ন কমর্সূিচর বা�বায়ন অ�গিত
ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-১) এর ২০১৯-২০২০ অথর্বছেরর সংেশািধত বািষর্ক উ�য়ন 
কমর্সূিচ (আরএিডিপ)-েত বরা�কৃত অেথর্র িবপরীেত ৩০ জনু ২০২০ তািরখ পযর্� আিথর্ক অ�গিত ৪১.০০%। 

ল� টাকায়
খাত এিডিপ বরা�  বয্য় অ�গিত (%)  

িডিপএ ০.১০  ০.০০  ০.০০%  
িজওিব ৪৮৭.৭৪  ২০০.০০  ৪১.০০%  
েমাট ৪৮৭.৮৪  ২০০.০০  ৪১.০০%  
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Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route
২০২৮ সােলর মেধয্ েহমােয়তপরু হেত ভাটারা পযর্� উড়াল ও পাতাল সম�েয় ২০ িকেলািমটার দীঘর্ (পাতাল ১৩.৫০ 
িকেলািমটার এবং উড়াল ৬.৫০ িকেলািমটার) ও ১৪িট ে�শন (পাতাল ৯িট এবং উড়াল ৫িট) িবিশ� েমে�ােরল িনমর্ােণর 
িনিম� জলুাই ২০১৭ মােস Resettlement Action Plan (RAP), আগ� ২০১৭ মােস Environmental Impact 
Assessment (EIA) এবং অে�াবর ২০১৮ মােস Feasibility Study স�� করা হেয়েছ। গত ১৪ জনু ২০১৮ তািরখ 
�কে�র Engineering Service এর জ� উ�য়ন সহেযাগী সং�া JICA এর সে� ৭ হাজার ৩ শত ৫৮ িমিলয়ন ইেয়েনর ঋণ 
চুি� (BD-P101) �া�িরত হেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৫): 
নদর্ান রুট জলুাই ২০১৯ েথেক িডেস�র ২০২৮ েময়ােদ �ায় ৪১ হাজার ২৩৯ েকািট টাকা �া�িলত বয্েয় অনুেমািদত হয়। 
এিট হেব ঢাকা মহানগরীর �থম পবূর্-পি�ম MRT Corridor. িডেপা িনমর্ােণর জ� ঢাকা েজলার সাভার উপেজলার 
িবলামািলয়া েমৗজা ও েকা�া েমৗজায় ৪২.৩১ েহ�র ভূিম অিধ�হণ �ি�য়াধীন আেছ। Notice of Commencement জাির 
�ি�য়াধীন আেছ। MRT Line-5: Northern Route বা ঢাকা মহানগরীর �থম পবূর্-পি�ম েমে�ােরেল ২০২৮ সােল 
�িতিদন ১২ ল� ৩০ হাজার যা�ী যাতায়াত করেত পারেবন। MRT Line-5: Northern Route-এর রুট এয্ালাইনেমন্ট 
হেলা: েহমােয়তপরু - বািলয়ারপরু - িবলামািলয়া - আিমনবাজার - গাবতলী - দারুস সালাম - িমরপরু ১ - িমরপরু ১০ - িমরপরু 
১৪ - কচুে�ত - বনানী - গুলশান ২ - নতুন বাজার - ভাটারা। 

 

MRT Line-5: Northarn Route এর এয্ালাইনেমন্ট ও ে�শন

MRT Line-5: Northern Route এর সে� অ�া� MRT Lines-এর আ�ঃলাইন সংেযাগ 
এমআরিট লাইন-৫: নদর্ানর্ রুেটর গাবতলী ে�শেন এমআরিট লাইন-৫: সাউদানর্ রুট এবং এমআরিট লাইন-২ এর সে� 
Interchange থাকেব। এমআরিট লাইন-৫: নদর্ানর্ রুেটর িমরপরু ১০ ে�শেন এমআরিট লাইন-৬ এর সে� Interchange 
থাকেব এবং এমআরিট লাইন-৫: নদর্ানর্ রুেটর নতুন বাজার ে�শেন এমআরিট লাইন-১ এর সে� Interchange থাকেব।

MRT Line-5: Northern Route এর Engineering Services-এর পরামশর্ক �িত�ান িনেয়াগ
ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৫): নদর্ানর্ রুট-এর Detailed Design, Tender Assistance and 
Construction Supervision-এর জ� গত ১০ জনু ২০২০ তািরখ Zoom Video Conference এর মাধয্েম পরামশর্ক 
�িত�ােনর সে� চুি� �া�র করা হেয়েছ।
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১০ জনু ২০২০ তািরখ Zoom Apps এর মাধয্েম এমআরিট লাইন-৫: নদর্ানর্ রুট এর পরামশর্ক �িত�ােনর সে� চুি� �া�র

২০১৯-২০২০ অথর্বছেরর সংেশািধত বািষর্ক উ�য়ন কমর্সূিচর বা�বায়ন অ�গিত
ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৫): নদর্ানর্ রুট এর ২০১৯-২০২০ অথর্বছেরর সংেশািধত বািষর্ক 
উ�য়ন কমর্সূিচ (আরএিডিপ)-েত বরা�কৃত অেথর্র িবপরীেত ৩০ জনু ২০২০ তািরখ পযর্� আিথর্ক অ�গিত ৫১.৩০%।

ল� টাকায়

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route
২০৩০ সােলর মেধয্ গাবতলী হেত দােশরকাি� পযর্� উড়াল ও পাতাল সম�েয় ১৭.৪০ িকেলািমটার দীঘর্ (পাতাল ১২.৮০ 
িকেলািমটার এবং উড়াল ৪.৬০ িকেলািমটার) এবং ১৬িট ে�শন (পাতাল ১২িট এবং উড়াল ৪িট) িবিশ� েমে�ােরল িনমর্ােণর 
িনিম� অে�াবর ২০১৮ মােস Pre-Feasibility Study স�� হেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় জানুয়াির ২০২০ েথেক জনু 
২০২৩ েময়ােদ �ায় ৪০৯ েকািট টাকা �া�িলত বয্েয় গত ০৬ িডেস�র ২০১৯ তািরখ Technical Assistance for Dhaka 
Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route [PRF] অনুেমািদত হেয়েছ। Project 
Readiness Financing (PRF) এর িনিম� উ�য়ন সহেযাগী সং�া Asian Development Bank (ADB) এর সে� সরকার 
গত ১১ িডেস�র ২০১৯ তািরখ ঋণ চুি� �া�র কেরেছ। এ Technical Assistance এর আওতায় Feasibility Study, 
Basic Design, Detailed Design এবং Tender Assistance কাযর্�ম স�� করা হেব। এ লে�য্ পরামশর্ক �িত�ান 
িনেয়াগ চূড়া� পযর্ােয় রেয়েছ। এ রুট িনমর্ােণর স�াবয্ বয্য় �ায় ৩৬ হাজার েকািট টাকা। এিট হেব ঢাকা মহানগরীর ি�তীয় 
পবূর্-পি�ম MRT Corridor. এ লাইেনর রুট এয্ালাইনেমন্ট হল: গাবতলী - েটকিনকয্াল - কলয্াণপরু - শয্ামলী - কেলজ 
েগইট - আসাদ েগইট - রােসল �য়ার - কারওয়ান বাজার - হািতরিঝল পি�ম - েতজগাঁও - িনেকতন - আফতাব নগর পি�ম 
- আফতাব নগর েসন্টার -আফতাব নগর পবূর্ - দােশরকাি� - বালরুপার। MRT Line-5: Southern Route বা ঢাকা 
মহানগরীর ি�তীয় পবূর্-পি�ম েমে�ােরেল ২০৩০ সােল �িতিদন ৯ ল� ২৪ হাজার ৫০০ জন যা�ী যাতায়াত করেত পারেবন। 

অ�গিত:
 ২৮ েম ২০১৯ তািরখ পরামশর্ক �িত�ান িনেয়ােগর িনিম� Expression of Interest (EOI) আ�ান করা হেয়েছ;
 ১১ িডেস�র ২০১৯ তািরখ Short List চূড়া� করা হয়; 
 ২৩ জানুয়াির ২০২০ তািরখ Request for Proposal (RFP) ইসুয্ করা হেয়েছ; এবং
 ২৭ জলুাই ২০২০ তািরখ Request for Proposal (RFP) দািখেলর জ� িনধর্ািরত আেছ।

খাত এিডিপ বরা�  বয্য় অ�গিত (%)  

িডিপএ ১২০.০০  ৫২.৪৯  ৪৩.৭৪%  

িজওিব ২০.০০  ১৯.৩৩  ৯৬.৬৫%  

েমাট ১৪০.০০  ৭১.৮২  ৫১.৩০%  
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MRT Line-5: Southern Route এর এয্ালাইনেমন্ট ও ে�শন

MRT Line-5: Southern Route এর সে� অ�া� MRT Lines-এর আ�ঃলাইন সংেযাগ 
এমআরিট লাইন-৫: সাউদানর্ রুট এর সে� এমআরিট লাইন-৬ এর কারওয়ান বাজার ে�শেন Interchange থাকেব। 
এমআরিট লাইন-৫: সাউদানর্ এর আফতাব নগর পি�ম ে�শেনর সে� এমআরিট লাইন-১ এর হািতরিঝল পবূর্ ে�শেন 
আ�ঃলাইন সংেযাগ থাকেব। এমআরিট লাইন-৫: সাউদানর্ রুেটর গাবতলী ে�শেন এমআরিট লাইন-৫: নদর্ানর্ রুট এবং 
এমআরিট লাইন-২ এর সে� Interchange থাকেব। 

২০১৯-২০২০ অথর্বছেরর সংেশািধত বািষর্ক উ�য়ন কমর্সূিচর বা�বায়ন অ�গিত
ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৫): সাউদানর্ রুট এর ২০১৯-২০২০ অথর্বছেরর সংেশািধত বািষর্ক 
উ�য়ন কমর্সূিচ (আরএিডিপ)-েত বরা�কৃত অেথর্র িবপরীেত ৩০ জনু ২০২০ তািরখ পযর্� আিথর্ক অ�গিত ৭৬.০০%।

ল� টাকায়

MRT Line-2
২০৩০ সােলর মেধয্ গাবতলী হেত চ��াম েরাড পযর্� উড়াল ও পাতাল সম�েয় �ায় ২৪ িকেলািমটার দীঘর্ G2G িভি�েত  PPP 
প�িতেত MRT Line-2 িনমর্ােণর লে�য্ জাপান ও বাংলােদশ সরকার সহেযািগতা �ারক �া�র কেরেছ। এরই ধারাবািহকতায় 
জাপান ও বাংলােদেশর অংশ�হেণ ৬ িডেস�র ২০১৭ তািরখ �থম �য্াটফরম সভা, ৭ জনু ২০১৮ তািরখ ি�তীয় �য্াটফরম সভা 
এবং ২১ মাচর্ ২০১৯ তািরখ ততৃীয় �য্াটফরম সভা অনুি�ত হেয়েছ। G2G িভি�েত PPP প�িতেত MRT Line-2 বা�বায়েন 
অথর্ৈনিতক িবষয় সং�া� মি�সভা কিমিট গত ৮ নেভ�র ২০১৮ তািরখ নীিতগত অনুেমাদন �দান কেরেছ। G2G িভি�েত 
PPP প�িতেত MRT Line-2 বা�বায়েনর িনিম� মাচর্ ২০২০ মােস Basic Study বা PPP Research স�� করা হেয়েছ। 
Full Scale Study (FSS) বা Feasibility Study  করার িনিম� পরামশর্ক �িত�ান িনেয়াগ �ি�য়াধীন আেছ। আগামী অথর্ 
বছেরর �থম �াি�েক Feasibility Study শুরু করা যােব বেল আশা করা যাে�। 

খাত এিডিপ বরা�  বয্য় অ�গিত (%)  

িডিপএ ০.০০  ০.০০  ০.০০%  

িজওিব ০.২৫  ০.১৯  ৭৬.০০%  
েমাট ০.২৫  ০.১৯  ৭৬.০০%  

MRT Line 5: Southern Route
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MRT Line-2 এর রুট এয্ালাইনেমন্ট ও ে�শন

MRT Line-2 এর স�াবয্ রুট এয্ালাইনেমন্ট হল: গাবতলী - Embankment Road - বিসলা - েমাহা�দপরু িবআরিটিস বাস 
�য্া� - সাত মসিজদ েরাড - িঝগাতলা - ধানমি� ২ ন�র েরাড - সােয়� লয্াবেরটির - িনউ মােকর্ট - নীলে�ত - আিজমপরু 
- পলাশী - শহীদ িমনার - ঢাকা েমিডেকল কেলজ - পিুলশ েহডেকায়াটর্ার - েগালাপ শাহ মাজার - ব� ভবেনর উ�র পা�র্� 
সড়ক - মিতিঝল - আরামবাগ - কমলাপরু - মগুদা - মা�া - েডমরা - চ��াম েরাড।  

MRT Line-4
Foreign Direct Investment (FDI) আকৃ� করার িনিম� ২০৩০ সােলর মেধয্ কমলাপরু েথেক নারায়ণগ� পযর্� েরলওেয় 
�য্ােকর পা�র্ িদেয় �ায় ১৬ িকেলািমটার দীঘর্ উড়াল েমে�ােরল িহেসেব PPP প�িতেত MRT Line-4 িনমর্ােণর উেদয্াগ 
�ি�য়াধীন আেছ। 

MRT Line-4 এর রুট এয্ালাইনেমন্ট ও ে�শন
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িচে�
ঢাকা �াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল)

এবং 
এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর িবিভ� কায র্�ম
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মাননীয় �ধানম�ী, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

 

৩১ অে�াবর ২০১৩ তািরখ মাননীয় �ধানম�ী বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরল �কে�র িভি���র �াপন কেরন

মাননীয় �ধানম�ী ২৬ জনু ২০১৬ তািরখ বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরল-এর িনমর্াণ কােজর শুভ উে�াধন কেরন
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মাননীয় �ধানম�ীর সভাপিতে� গত ১৬ েসে��র ২০১৯ তািরখ গণভবেন অনুি�ত সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০ এবং এর 
বা�বায়ন অ�গিত পযর্ােলাচনা সভা

 
বাংলােদেশর �থম উড়াল ও �থম পাতাল েমে�ােরল িনমর্াণ �ক� দুইিটেত িনেয়ািজত িবেদিশ পরামশর্কগণ কতৃর্ক �দ� অথর্ 

�ধানম�ীর �াণ ও কলয্াণ তহিবেল হ�া�র

 

�ধানম�ীর �াণ ও কলয্াণ তহিবেল �দােনর জ� বাংলােদেশর �থম উড়াল ও �থম পাতাল েমে�ােরল িনমর্াণ �ক� দুইিটেত 
িনেয়ািজত িবেদিশ পরামশর্কগেণর অেথর্র েচক িডএমিটিসএল এর িনকট হ�া�র
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মাননীয় সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ী

 

উ�রা িডেপােত ওভারেহড কয্ােটনাির িসে�ম ও েরলওেয় �য্াক �াপেনর কােজর শুভ উে�াধন েশেষ সাংবািদকেদর উে�েশয্ ব�বয্ 
রাখেছন সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব ওবায়দুল কােদর, এমিপ

 

গত ১৯ জানুয়াির ২০২০ তািরখ বাংলােদেশ থাই�াে�র মা�বর রা�দূত সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী
জনাব ওবায়দুল কােদর, এমিপ এঁর সে� সা�াৎ কেরন। এ সময় মাননীয় ম�ী এমআরিট লাইন-৬ এর িনেয়ািজত থাই িঠকাদারী 

�িত�ােনর কাজ তরাি�ত করার জ� মা�বর রা�দূেতর Good Offices বয্বহার করার অনুেরাধ কেরন
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সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ
 

সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ এর সভাপিতে� গত ১২ েসে��র ২০১৯ তািরখ অনুি�ত এমআরিট লাইন-৫: নদর্ানর্ রুেটর 
Wrap Up Meeting েশেষ Minutes of Discussions (MoD) �া�র ও িবিনময়

COVID-19 পিরি�িতেত ZOOM Cloud Apps এর মাধয্েম গত ০৮ জনু ২০২০ তািরখ অনুি�ত ৩৭তম েবাডর্ সভায় ব�বয্ রাখেছন 
সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ এবং েচয়ারময্ান, িডএমিটিসএল পিরচালনা পিরষদ
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বয্ব�াপনা পিরচালক, ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল)

 

গত ১৭ েসে��র ২০১৯ তািরখ বয্ব�াপনা পিরচালক, িডএমিটিসএল এর সভাপিতে� অনুি�ত ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট 
েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-১) [ই/এস] এর বা�বায়ন অ�গিত পযর্ােলাচনা সভা

 
২৭ নেভ�র ২০১৯ তািরখ বয্ব�াপনা পিরচালক, িডএমিটিসএল কতৃর্ক এমআরিট লাইন-৬ এর গাবতলী Construction Yard 

পিরদশর্ন



XvKv g¨vm UªvbwRU †Kv¤úvwb wjwg‡UW
evwl©K cÖwZ‡e`b 2019-2020 57

গত ২৪ িডেস�র ২০১৯ তািরখ বয্ব�াপনা পিরচালক, িডএমিটিসএল কতৃর্ক সেরজিমেন এমআরিট লাইন-৬ এর উ�রা� িডেপা 
এলাকার উ�য়ন কাজ পিরদশর্ন

 

কমলাপরু েরলওেয় ে�শন এলাকায় এমআরিট লাইন-৬ ও এমআরিট লাইন-১ এর ে�শন েলােকশন চূড়া� করার িনিম� গত ২১ 
জনুয়াির ২০২০ তািরখ বয্ব�াপনা পিরচালক, িডএমিটিসএল কতৃর্ক সেরজিমেন পিরদশর্ন
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�ক� পিরচালক, ঢাকা �াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৬)

গত ০৮ েসে��র ২০১৯ তািরখ �ক� পিরচালক, এমআরিট লাইন-৬ কন�া� পয্ােকজ CP-07 এর ভায়াডা� এর উপেরর কাজ 
পিরদশর্ন কেরন

 

গত ২১ িডেস�র ২০১৯ তািরখ অিতির� �ক� পিরচালক, এমআরিট লাইন-৬ উ�রা িডেপা এলাকার Test Track পিরদশর্ন কেরন
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েকা�ািন সিচব, ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড
 

গত ০৮ জানুয়াির ২০২০ তািরখ েকা�ািন সিচব, ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড কতৃর্ক িডএমিটিসএল এর �েকৗশলীগেণর 
১ম িবেশষ বিুনয়ািদ �িশ�েণর অংশ িহেসেব েমে�াকথন সুয্েভিনর এর েমাড়ক উে�াচন 

Time Bound Action Plan 2030 এর Branding Seminar-এ অংশ�হণকারী অংশীজেনর একাংশ
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অিতির� �ক� পিরচালক (পূতর্), ঢাকা �াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৬)

 

গত ১৩ েফ�য়াির ২০২০ তািরখ অিতির� �ক� পিরচালক (পতূর্), এমআরিট লাইন-৬ কতৃর্ক কাজীপাড়া েমে�া ে�শেনর িনমর্াণ 
কােজর অ�গিত পিরদশর্ন

গত ১৩ মাচর্ ২০২০ তািরখ অিতির� �ক� পিরচালক (পতূর্), এমআরিট লাইন-৬ কতৃর্ক কাজীপাড়া েমে�া ে�শেনর Concourse 
Slab কােজর অ�গিত পিরদশর্ন
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অিতির� �ক� পিরচালক (এনভা�রনেম� েহলথ েসফিট, ভূিম অিধ�হণ ও পুনব র্াসন)
ঢাকা �াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৬)

 

গত ১০ েসে��র ২০১৯ তািরখ অিতির� �ক� পিরচালক (ইএইচএসএলএ�আর), এমআরিট লাইন-৬ কতৃর্ক বাংলােদেশর �থম 
উড়াল েমে�ােরেলর িনরাপ�া ও পিরেবশ সং�া� িবষয়ািদ পিরদশর্ন

 

গত ২২ জানুয়াির ২০২০ তািরখ অিতির� �ক� পিরচালক (ইএইচএসএলএ�আর), এমআরিট লাইন-৬ কতৃর্ক বাংলােদেশর �থম 
উড়াল েমে�ােরেলর CP-03 & CP-04 এর এনভায়রনেমন্ট, েহলথ ও েসফিট সং�া� পযর্ােলাচনা সভা
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অিতির� �ক� পিরচালক (ইেলকি�কয্াল, িসগ�াল এ� েটিলকিমউিনেকশন এ� �য্াক)
ঢাকা �াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৬)

 

গত ২৬ অে�াবর ২০১৯ তািরখ অিতির� �ক� পিরচালক (ইেলকি�কয্াল, িসগ�াল এ� েটিলকিমউিনেকশন এ� �য্াক), এমআরিট 
লাইন-৬ কতৃর্ক উ�রা িডেপা এলাকায় বয্ালাে�ড �ঽাক েবড এর িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন

 
গত ০৫ অে�াবর ২০১৯ তািরখ অিতির� �ক� পিরচালক (ইেলকি�কয্াল, িসগ�াল এ� েটিলকিমউিনেকশন এ� �য্াক), এমআরিট 

লাইন-৬ কতৃর্ক ভায়াডাে�র উপর Rail Track Plinth এর িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন
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অিতির� �ক� পিরচালক (িসিভল, �া�েপাট র্ �য্ািনং এ� ইউিটিলিট)
ঢাকা �াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেম� �েজ� (লাইন-১)

 

গত ০৩ েসে��র ২০১৯ তািরখ এমআরিট লাইন-১ এর অিতির� �ক� পিরচালক (িসিভল, �া�েপাটর্ �য্ািনং এ� ইউিটিলিট) 
কতৃর্ক এমআরিট লাইন-১ এর পবূর্াচল রুেটর ��ািবত ে�শনসমেূহর �ান পিরদশর্ন

�ক� �ব�াপক-১, ঢাকা �াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৬)

 

�ক� বয্ব�াপক-১, এমআরিট লাইন-৬ কতৃর্ক িডেপা এলাকার পতূর্ কাজ পিরদশর্ন
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�ক� �ব�াপক-২, ঢাকা �াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৬)

 

১৭ িডেস�র ২০১৯ তািরখ �ক� বয্ব�াপক-২, এমআরিট লাইন-৬ কতৃর্ক উ�রা েসন্টার ে�শেনর Concourse Slab Casting এর 
ৈনশকালীন কাজ পিরদশর্ন

 ১৮ মাচর্ ২০২০ তািরখ �ক� বয্ব�াপক-২, এমআরিট লাইন-৬ কতৃর্ক িনিমর্ত ভায়াডাে�র অভয্�র পিরদশর্ন
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�ক� �ব�াপক-৩, ঢাকা �াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৬) 

�ক� বয্ব�াপক-৩, এমআরিট লাইন-৬ কতৃর্ক িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন

  
�ক� বয্ব�াপক-৩, এমআরিট লাইন-৬ কতৃর্ক িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন
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�ক� �ব�াপক-৪, ঢাকা �াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৬) 

 
গত ০২ আগ� ২০১৯ তািরখ �ক� বয্ব�াপক-৪, এমআরিট লাইন-৬ কতৃর্ক উ�রা RSS এর িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন

 

�ক� বয্ব�াপক-৪, এমআরিট লাইন-৬ কতৃর্ক ১৩২ েকিভ সাব-ে�শেন GIS �াপন কাজ পিরদশর্ন



XvKv g¨vm UªvbwRU †Kv¤úvwb wjwg‡UW
evwl©K cÖwZ‡e`b 2019-2020 67

�ক� �ব�াপক-৫, ঢাকা �াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৬)

গত ০৮ জলুাই ২০১৯ তািরখ এমআরিট লাইন-৬ এর �ক� বয্ব�াপক-৫ কতৃর্ক অে�িলয়ায় Air Conditioning System পিরদশর্ন

 
গত ২৪ েসে��র ২০১৯ তািরখ এমআরিট লাইন-৬ এর �ক� বয্ব�াপক-৫ কতৃর্ক জাপােন Car body and Coupler পিরদশর্ন
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উপ-�ক� পিরচালক (�শাসন), ঢাকা �াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৬) 

গত ১৭ িডেস�র ২০১৯ তািরখ এমআরিট লাইন-৬ এর উপ-�ক� পিরচালক (�শাসন) এর সভাপিতে� ফামর্েগট� সাইট অিফেস 
অনুি�ত Security Co-ordination Meeting 

উপ-�ক� পিরচালক (ভূিম অিধ�হণ ও পুনব র্াসন)
ঢাকা �াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৬) 

 
এমআরিট লাইন-৬ এর উপ-�ক� পিরচালক (ভূিম অিধ�হণ ও পনুবর্াসন) কতৃর্ক �ক� এলাকা পিরদশর্ন
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উপ-�ক�  �ব�াপক (িসিভল) (িসিপ-০৫), ঢাকা �াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৬) 

 

গত ২০ জানুয়াির ২০২০ তািরখ এমআরিট লাইন-৬ এর উপ-�ক� বয্ব�াপক (িসিভল) এমআরিট লাইন-৬ কতৃর্ক কারওয়ান বাজার 
ে�শন এলাকার িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন

উপ-�ক� �ব�াপক (িসিভল) (িসিপ-০৩), ঢাকা �াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেম� �েজ� (লাইন-৬)
 

গত ১৭ িডেস�র ২০১৯ তািরখ এমআরিট লাইন-৬ এর উপ-�ক� বয্ব�াপক (িসিভল) কতৃর্ক উ�রা েসন্টার ে�শেনর Concourse 
Slab িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন
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িডএমিটিসএল এবং এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর সহকারী �েকৗশলীগণ কতৃর্ক পিরদশ র্ন
 

Assistant Manager কতৃর্ক Top sheet Preparation of Workshop Roof এর কাজ পিরবী�ণ

 

সহকারী �েকৗশলী কতৃর্ক কংি�ট িমে�র গুণগত মান পরী�া
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সহকারী �েকৗশলীগণ কতৃর্ক সাইট অিফেসর লয্াবেরটরীেত িসেমেন্টর মান পরী�া 

 

সহকারী �েকৗশলী কতৃর্ক এমআরিট লাইন-৬ এর রুট এয্ালাইনেমন্ট বরাবর ঢাকা ওয়াসার কােজর �য্ান পযর্ােলাচনা
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সহকারী �েকৗশলীগণ কতৃর্ক উ�রা িরিসিভং সাব-ে�শেনর GIS (Gas Insulated Switchgear) পিরদশর্ন

 

সহকারী �েকৗশলীগণ কতৃর্ক উ�রা িডেপা ওয়াকর্শেপ Line-25a এর কাি�ং পিরদশর্ন
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িডএমিটিসএল এবং এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর উপ-সহকারী �েকৗশলীগণ কতৃর্ক পিরদশ র্ন

 
উপ-সহকারী �েকৗশলী কতৃর্ক এমআরিট লাইন-৬ এর উ�রা িডেপা এলাকায় িরেটইিনং ওয়াল িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন

উপ-সহকারী �েকৗশলী কতৃর্ক এমআরিট লাইন-৬ এর উ�রা িডেপা এলাকায় অি� িনবর্াপন লাইন এর পািনর ে�সার েট�
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মাঠ �িশ�েণর অংশ িহেসেব িবিভ� �িশ�ণ �িত�ােনর �িশ�ণাথর্ীগণ কতৃর্ক বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরেলর 
িনমর্াণ কােজর অ�গিত পিরদশর্ন

 

গত ০৪ জলুাই ২০১৯ তািরখ 125 Advanced Course on Administration & Development (ACAD)-এর অংশ�হণকারীগণ 
কতৃর্ক এমআরিট লাইন-৬ এর িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন

গত ০৬ আগ� ২০১৯ তািরখ 126 Advanced Course on Administration & Development (ACAD)-এর অংশ�হণকারীগণ 
কতৃর্ক এমআরিট লাইন-৬ এর িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন
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গত ২৪ আগ� ২০১৯ তািরখ 90 Senior Staff Course (SSC)-এর অংশ�হণকারী �িশ�ণাথর্ীগণ কতৃর্ক এমআরিট লাইন-৬ এর 
িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন

গত ২৮ েসে��র ২০১৯ তািরখ Planning & Development Course for BCS (Admin) Cadre-এর �িশ�ণাথর্ীগণ কতৃর্ক 
এমআরিট লাইন-৬ এর িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন
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গত ১২ অে�াবর ২০১৯ তািরখ 91 Senior Staff Course (SSC)-এর অংশ�হণকারী �িশ�ণাথর্ীগণ কতৃর্ক এমআরিট লাইন-৬ এর 
িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন

গত ১১ নেভ�র ২০১৯ তািরখ 92 Senior Staff Course (SSC)-এর অংশ�হণকারী �িশ�ণাথর্ীগণ
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গত ০১ িডেস�র ২০১৯ তািরখ 20 Policy Planning and Management Course (PPMC)-এ অংশ�হণকারী �িশ�ণাথর্ী

 গত ০২ িডেস�র ২০১৯ তািরখ 113, 114 and 115 Law and Administration Course-এর �িশ�ণাথর্ীগেণর একাংশ
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গত ২০ জানুয়াির ২০২০ তািরখ 128 Advanced Course on Administration & Development (ACAD)-এ অংশ�হণকারী 
�িশ�ণাথর্ীগণ কতৃর্ক এমআরিট লাইন-৬ এর িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন 

 

গত ২৩ জানুয়াির ২০২০ তািরখ 7th & 8th Special Foundation Training Courses (SFTCs)-এর অংশ�হণকারী �িশ�ণাথর্ীগণ 
কতৃর্ক এমআরিট লাইন-৬ এর িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন 
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গত ০৮ েফ�য়াির ২০২০ তািরখ Knowledge Sharing for the participants of the Innovation Team of the Press 

Information Department (PID)-এর অংশ�হণকারী �িশ�ণাথর্ীগণ কতৃর্ক এমআরিট লাইন-৬ এর িনমর্াণ কাজ পিরদশর্ন 

 

ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) তরুণ �েকৗশলীেদর কমর্সং�ােনর নতুন দুয়ার উে�াচন কেরেছ
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ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর নবিনয�ু �েকৗশলীগেণর িভি� �িশ�ণ
 

গত ২৯ জলুাই ২০১৯ তািরখ িডিটিসএ এবং িডএমিটিসএল এর কমর্কতর্াগেণর অন দয্ জব �িশ�ণ এর সনদপ� িবতরণ

ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর নবিনয�ু সহকারী বয্ব�াপক ও েসকশন ইি�িনয়ারগেণর 
ওিরেয়েন্টশন েকাসর্  

 

গত ০৮ েসে��র ২০১৯ তািরখ িডএমিটিসএল-এর নবিনয�ু সহকারী বয্ব�াপক ও েসকশন ইি�িনয়ারগেণর ওিরেয়েন্টশন
�ােসর সমাপনী
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ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর নবিনয�ু ে�শন কেন্�ালার ও ে�নঅপােরটরগেণর 
ওিরেয়েন্টশন েকাসর্  

 

০৯ েসে��র ২০১৯ তািরখ িডএমিটিসএল-এর নবিনয�ু ে�শন কেন্�ালার ও ে�ন অপােরটরগেণর ওিরেয়েন্টশন েকাসর্

ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) কতৃর্ক আেয়ািজত অভয্�রীণ �িশ�ণ

 

গত ০১ িডেস�র ২০১৯ তািরেখ আেয়ািজত িডএমিটিসএল ও এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর সুশাসন ও দুনর্ীিতর 
�িতেরাধ িবষয়ক অভয্�রীণ �িশ�ণ 
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বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০

 

িমথি�য়া-২০২০ এর সি�ত �েবশ�ার

 

বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ িডএমিটিসএল এর িসিনয়র ময্ােনজেমেন্টর সে� আমি�ত অিতিথব�ৃ
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বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ অংশ�হণকারী কমর্কতর্াগেণর Spouse গণ

বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ অংশ�হণকারী সাব-অয্ািস�য্ান্ট ইি�িনয়ারগেণর একাংশ
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বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ অংশ�হণকারী িশশুগণ

 
বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ অংশ�হণকারীগেণর একাংশ
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বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ অংশ�হণকারী ভ� মিহলাগেণর একাংশ

 

বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এর েখলার মােঠর �াে�েলর একাংশ
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বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ অংশ�হণকারী িশশুেদর �ীড়া �িতেযািগতার একিট মহূুতর্  

বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ অংশ�হণকারী মিহলা অিতিথবেৃ�র িপেলা পািসং �িতেযািগতা
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বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ অংশ�হণকারী বািলকােদর িমউিজকয্াল েচয়ার �িতেযািগতা

 
বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ আমি�ত অিতিথগেণর বাে�েট বল িনে�প �িতেযািগতা
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বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ অংশ�হণকারী িসিনয়র কমর্কতর্াগেণর হঁাটা �িতেযািগতা

 
বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ অংশ�হণকারী মধয্ম পযর্ােয়র কমর্কতর্াগেণর চামচ েদৗঁড় �িতেযািগতা
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বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ অংশ�হণকারী মিহলা কমর্চারীব�ৃ ও কমর্চারীেদর Spouse গেণর চামচ েদৗঁড় �িতেযািগতা

বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ অংশ�হণকারী কমর্চারীেদর েদৗঁড় �িতেযািগতা
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বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এর �ীড়া �িতেযািগতার পরু�ার িবতরণী

 
বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এর �ীড়া �িতেযািগতার পরু�ার িবতরণী
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বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এর �ীড়া �িতেযািগতার পরু�ার িবতরণী

 

বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ সাং�িৃতক অনু�ােনর দশর্কসািরর একাংশ
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বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ মেনাম�ুকর যাদু �দশর্নীর মহূুতর্ 

 

বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এর আমি�ত অিতিথর সংগীত পিরেবশন
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বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এর লটািরেত �া� �থম পরু�ার �হন করেছন িবজয়ী

বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এর লটািরেত �া� ি�তীয় পরু�ার �হন করেছন িবজয়ী
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বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এর লটািরেত �া� ততৃীয় পরু�ার �হন করেছন িবজয়ী

 
বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এ সমাপনী ব�বয্ রাখেছন বয্ব�াপনা পিরচালক, িডএমিটিসএল
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বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এর �য্াকস্  কণর্ার

 

বািষর্ক িমথি�য়া ২০২০ এর ফেটা কণর্ার
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পিরিশ�-ক

৩০ জুন ২০২০ তািরখ ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল)-এর পিরচালনা পিরষদ

 

 

 

 

 

�ম
 

নাম ও পদিব
 পিরচালনা

পিরষেদ অব�ান 

 

১ 

জনাব েমা: নজরুল ইসলাম
সিচব
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ

েচয়ারময্ান 

২ 

েবগম নীলফুার আহেমদ 
মাননীয় �ধানম�ীর িবেশষ সহকারী (সিচব পদমযর্াদা)
�ধানম�ীর কাযর্ালয়

 পিরচালক 

৩ 
জনাব মরুাদ েরজা
অিতির� অয্াটিনর্ েজনােরল
অয্াটিনর্ েজনােরল-এর কাযর্ালয়

পিরচালক 

৪ 

জনাব খ�কার রািকবরু রহমান
িনবর্াহী পিরচালক
ঢাকা পিরবহন সম�য় কতৃর্প� (িডিটিসএ)

পিরচালক 

৫ 

অধয্াপক ড. েমা: িমজানুর রহমান
পিরচালক
অয্াি�েডন্ট িরসাচর্ ই�িটিটউট, বেুয়ট

পিরচালক 

ছিব
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�ম
 

নাম ও পদিব
 পিরচালনা

পিরষেদ অব�ান 

 

৬
 

জনাব মরন কুমার চ�বতর্ী
অিতির� সিচব (নগর উ�য়ন)
�ানীয় সরকার িবভাগ

পিরচালক
 

৭
 

জনাব সতয্িজত কমর্কার
অিতির� সিচব
অথর্ িবভাগ

পিরচালক
 

৮
 

জনাব েমা: ফারুকু�ামান
অিতির� সিচব
েরলপথ ম�ণালয়

পিরচালক
 

৯
 

জনাব েমাহা: েগালাম রা�ানী
য�ুসিচব (বােজট)
িবদুয্ৎ িবভাগ

পিরচালক
 

১০
 

জনাব মহুা�দ ফারুক এফিসএ
ে�িসেডন্ট, আইিসএিব পিরচালক

 

 

 

 

 

 

 

১১
 

জনাব এম, এ, এন, িছি�ক
বয্ব�াপনা পিরচালক
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল)

পিরচালক
 

ছিব
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পিরিশ�-খ

ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল)-এ ০১ জলুাই ২০১৯ েথেক ৩০ জনু ২০২০ 
তািরখ পযর্� যাঁরা পিরচালনা পিরষেদর পিরচালক িহেসেব দািয়� পালন কেরেছন তাঁেদর তািলকা 

ম
 

নাম ও পদিব 
পিরচালনা 

পিরষেদ অব ান  
সময় 

হেত পয  

১ 
:  

সিচব 
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ 

 ০৯ ২০১৭ চলমান  

২ 

র আহেমদ  
মহাপিরচালক-২ ( ) 

 
পিরচালক 

২৭ ২০১৩  

 
র িবেশষ সহকারী (সিচব 

 
২৩ ২০২০ চলমান  

৩ 
জনাব  

 
-এর কা  

পিরচালক ২৭ ২০১৩ চলমান  

৪ 
 

িরচালক 
ঢাকা পিরবহন সম য় ক প  ( ) 

পিরচালক ১৮ ২০১৮ চলমান  

৫ 
. : িমজা  

পিরচালক
ইনি�িটউট,

 
 

পিরচালক ০১ ২০১৮ চলমান  

৬ 

:  
 (ন ) 

 
পিরচালক 

১৩ ২০১৭  

জনাব  
( ) 

য় সরকার িবভাগ 
 চলমান 

৭ 
 

 
 

পিরচালক ২৫ ন ২০১৮ চলমান  

৮ 

:  
( য়ন) 

ণালয় 
পিরচালক 

১৮ ন ২০১৮ ির ২০২০  

:  
 সিচব 

 
ির ২০২০ চলমান 

৯ 
জ :  

 (বােজট) 
ৎ িবভাগ 

পিরচালক ২৩ য়াির ২০১৯ চলমান  

১০ 

, এফিসএ 
, আইিসএিব 

পিরচালক 
২৩  ২০১৯   

 
, আইিসএিব  চলমান 

১১ 

জনাব এম, এ, এন,  
চালক 

ন  ( ) 
পিরচালক ২৬ র ২০১৭ চলমান  
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পিরিশ�-গ

ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর জ�ল� েথেক ৩০ জনু ২০২০ তািরখ 
পযর্� সমেয় অনুি�ত পিরচালনা পিরষেদর সভার িববরণী 

ম বাড সভা সভার তািরখ 

০১ ১ম সভা ১৬  ২০১৪ 

০২ ২য় সভা ২৯ জা  ২০১৫ 

০৩ ৩য় সভা ১৬  ২০১৫ 

০৪  সভা ১৬  ২০১৫ 

০৫ ৫ম সভা ২৮ ন ২০১৫ 

০৬  সভা ২৭  ২০১৫ 

০৭ ৭ম সভা ২৫ র ২০১৫ 

০৮ ৮ম সভা ৩১  ২০১৫ 

০৯ ৯ম সভা ০২  ২০১৬ 

১০ ১০ম সভা ১৬  ২০১৬ 

১১ ১১তম সভা ১৩ ল ২০১৬ 

১২ ১২তম সভা ১৯  ২০১৬ 

১৩ ১৩তম সভা ০৩  ২০১৬ 
১৪ ১৪তম সভা ২৫  ২০১৬ 
১৫ ১৫তম সভা ১৯  ২০১৬ 
১৬ ১৬তম সভা ২৮  ২০১৬ 
১৭ ১৭তম সভা ১৩  ২০১৭ 
১৮ ১৮তম সভা ০২  ২০১৭ 
১৯ ১৯তম সভা ১৭  ২০১৭ 
২০ ২০তম সভা ১৬  ২০১৭ 
২১ ২১তম সভা ১৭  ২০১৭ 
২২ ২২তম সভা ২৭ িডেস  ২০১৭ 
২৩ ২৩তম সভা ০৪  ২০১৮ 
২৪ ২৪তম সভা ০৫  ২০১৮ 
২৫ ২৫তম সভা  ১০  ২০১৮ 
২৬ ২৬তম সভা  ১২  ২০১৮  
২৭ ২৭তম সভা ২৭  ২০১৮  
২৮ ২৮তম সভা  ২২  ২০১৮ 
২৯ ২৯তম সভা  ১০ িডেস  ২০১৮ 
৩০ ৩০তম সভা  ২৬  ২০১৮  
৩১ ৩১তম সভা  ২৭  ২০১৯ 
৩২ ৩২তম সভা  ২০  ২০১৯ 
৩৩ ৩৩তম সভা  ২৯  ২০১৯
৩৪ ৩৪তম সভা  ১৮ নেভ  ২০১৯
৩৫ ৩৫তম সভা  ১৫  ২০১৯
৩৬ ৩৬তম সভা  ২৩ র ২০১৯ 
৩৭ ৩৭তম সভা  ০৮  ২০২০  
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পিরিশ�-ঘ

২০১৯-২০২০ অথ র্বছের িডএমিটিসএল ও এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহ কম র্রত
কম র্কতর্াগেণর তািলকা

ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল)

ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৬)

ম কমকতার নাম পদিব যাগদােনর 
তািরখ 

1.   জনাব এম, এ, এন,   পিরচালক ২৬.১০.২০১৭ 

2.  জনাব : সািজদ হাসান 
 

   
(Operation Control Center Management) 

২২.০৭.২০১৯ 

3.  জনাব রায়হান খিলল   (Train Operation) ২২.০৭.২০১৯ 

4.  জনাব অনীক অিধকারী   (Planning/Training/Budget) ২২.০৭.২০১৯ 

5.  জনাব   সরকার    
[Mechanical (Aircon & Door)] 

২২.০৭.২০১৯ 

6.  জনাব :  বকর     
[Mechanical (Bogie & Pneumatics)] 

২২.০৭.২০১৯ 

7.  জনাব রাজীব   র (Mill Wright) ২২.০৭.২০১৯ 
8.  জনাব :  সালাম   (Electrical) ২২.০৭.২০১৯ 

9.  জনাব :  ইসলাম  েনজার (Sub-Station & Switchgear)  ২২.০৭.২০১৯ 

10.  জনাব িরয়াদ আল রহমান িস   (SCADA) ২২.০৭.২০১৯ 

11.  জনাব আলী  সােলহ  র [Building Services (E&M)] ২২.০৭.২০১৯ 

12.  জনাব :  হাসান   (Lift) ২২.০৭.২০১৯ 

13.  জনাব  হাসান   (Signalling) ২২.০৭.২০১৯ 

14.  জনাব :  হাসান    
(Telecom and AFC Depot Maintenance) 

২২.০৭.২০১৯ 

15.  জনাব  রিক র দাস   (Civil & Structure) ২২.০৭.২০১৯ 

16.  জনাব : িমলন আল-    (Store and Procurement) ২২.০৭.২০১৯ 

17.  জনাব :  হাসান  (Escalator) ০৪.০৯.২০১৯ 

18.  জনাব  রায়হান   
(Inspection & Planning Monitoring)

 

০৪.০৯.২০১৯ 

19.  জনাব : ইছা   (Inspection) ০৮.০৯.২০১৯ 

20.  জনাব  হাসান   (P-Way) ০৯.০৯.২০১৯ 

1.   
(অিত অবঃ 

 ০৮.০৬.২০১৭ 

2.  -অর-রশীদ  
  

চালক 
 ০৯.১০.২০১৩ 

ম কমকতার নাম পদিব যাগদােনর 
তািরখ 
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ম কমকতার নাম পদিব যাগদােনর 
তািরখ 

3.     
  পিরচালক  

( ,  ,   ও 
সন)  

২৫.০৮.২০১৩ 

4.  জনাব  জাকািরয়া ( ) 
  পিরচালক  

( ,   িলকিমউিনেকশন  
 ) 

১০.০৭.২০১৮ 

5.  র রহমান   
 

০৭.১২.২০১৪ 

6.   বাকী িময়া  ১৮.০৪.২০১৬ 

7.  রওয়া  
(উপসিচব) 

পক-২ (িসিপ-০৩ এবং িসিপ-০৪)  ০৩.০৪.২০১৪ 

8.  জনাব   রহমান (উপসিচব)  -৪ (িসিপ-০৭) ৩১.০৩.২০১৯ 

9.  
জনাব এ.িব.এ  
(উপসিচব) 

-৫ (িসিপ-০৮)  
২০.০৩.২০১৪ 

10.  মান (উপসিচব)   -৩ (িসিপ-০৫ এবং িসিপ-০৬)  ০৭.০১.২০১৮ 

11.  জনাব   বােতন ফিকর (উপসিচব)  উপ-  পিরচালক (অ  ও িহসাব) ০৯.০৫.২০১৯ 

12.  জনাব  মিন চাকমা (উপসিচব) উপ-  পিরচালক (   ও ) ০৮.০৫.২০১৯ 

13.  জনাব    উপ- ২৭.০১.২০১৬ 

14.   উপ-  ২২.১২.২০১৪ 

15.  জনা  পক-১ (িসিপ-১ এবং িসিপ-২) ০৩.০৪.২০১৪ 

16.  জনাব এস. এম. র রহমান সহকারী  পিরচালক ( ) ০৬.০২.২০২০ 

17.  জনাব   রহমান উপ-   (িসিপ-০৩) ০১.০৭.২০১৮ 

18.   উপ- -০৫) ১৮.০১.২০১৮ 

19.  েমদ  ১৫.০৫.২০১৪ 

20.  জ  নাহার শলী (িসিভল) ১৫.০৫.২০১৪ 

21.   সহকা  ০৫.০৮.২০১৮ 

22.  জনাব  ল) ০৫.০৮.২০১৮ 

23.  ন (িসিভল) ০৫.০৮.২০১৮ 

24.   স ল) ০৫.০৮.২০১৮ 

25.  ইসলাম েকৗশলী (িসিভল) ০৫.০৮.২০১৮ 

26.    ০৫.০৮.২০১৮ 

27.   সহকারী  ০৫.০৮.২০১৮ 

28.   ল) ০৫.০৮.২০১৮ 

29.  মীম ) ০৫.০৮.২০১৮ 
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ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-১)

ম কমকতার নাম পদিব 
যাগদােনর 
তািরখ 

30.  জনা   ০৫.০৮.২০১৮ 

31.  -আ   ০৫.০৮.২০১৮ 

32.  জনা  সহকারী  ০৫.০৮.২০১৮ 

33.  জনা   ০৫.০৮.২০১৮ 

34.    ০৫.০৮.২০১৮ 

35.   সহকারী  ০৫.০৮.২০১৮ 

36.  জনাব শাহিরয়ার কিবর শলী  ১৬.০৮.২০১৮ 

37.  জনাব  ল) ২১.১০.২০১৮ 

38.  জ   ১৩.০১.২০১৯ 

39.  জনাব  সহকারী  ২৭.০৩.২০১৯ 

40.  জনাব হিরপদ রায়  (েম  ২৭.০৩.২০১৯ 

ম কমকতার নাম পদিব 
যাগদােনর 
তািরখ 

1.    ০৫.09.২০১৮ 

2.  ম 
 

) 
০৮.১১.২০১৮ 

3.   
অিত পিরচালক  

িলকিমউিনেকশন  ০৮.১১.২০১৮ 

4.    
চালক 

 
 সন) 

১৩.০৩.২০১৯ 

5.  : মিশউর রহমান 
 

(িসিভল-  ২৬.০৯.২০১৯ 

6.   
 

 ১৭.০৭.২০১৯ 

7.  জনাব আ  
 

 
১২.০৬.২০১৯ 

8.  জনাবা ফিরদা ইয়াসিমন 
 

শা  ০৬.১২.২০১৮ 

9.  সলাম 
 

ল) 
৩১.১২.২০১৮ 

10.   
 

(িসগনা  
০৭.০১.২০১৯ 

11.  র 
উপ-  

ক িরেলশন) 
০৫.০৮.২০১৯ 

12.  দ  
উপ-   

 ) ২৭.০৬.২০১৯ 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাবা 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাব 
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ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৫): নদর্ানর্ রুট

ঢাকা ময্াস রঽািপড �ানিজট েডেভলপেমন্ট �েজ� (লাইন-৫): সাউদানর্ রুট

ম কমকতার নাম পদিব যাগদােনর 
তািরখ 

1.  জনাব  আফতাব  খান  ০২.০৩.২০২০ 

2.  জনাব    পিরচালক  
( ইচএস, এলএ  ) 

২৩.০৬.২০২০ 

ম কমকতার নাম পদিব যাগদােনর 
তািরখ 

1.  ি�েগিডয়ার েজনােরল অবঃ েমাহা�দ আ�ল ওহাব    ০২.০৩.২০২০ 

ম কমকতার নাম পদিব যাগদােনর 
তািরখ 

13.   
উপ-  

 
১৭.০১.২০১৯ 

14.  মদার  
 

 
০১.১২.২০১৯ 

15.   পক  ০৫.১২.২০১৯ 

16.  রথী রায়  
 

(েমকা  
০৫.১২.২০১৯ 

17.   
সহকারী  

 
০৫.১২.২০১৯ 

18.   
সহকারী  

 
০৫.১২.২০১৯ 

19.   
সহকারী ক  
(িসিভল) 

০৫.১২.২০১৯ 

20.   
 

(িসিভল) 
০৫.১২.২০১৯ 

21.  জনাব অসীম দাশ 
 

 (িসিভল)  
০৫.১২.২০১৯ 

22.   
সহকা  
(িসিভল) 

০৫.১২.২০১৯ 

23.   
 

(িসিভল) 
১৭.১২.২০১৯ 

24.  ঈন 
 

(ইেলক  
৩০.১২.২০১৯ 

25.   
 

(ই  
১৭.১২.২০১৯ 

26.   
  

 
০৫.১২.২০১৯ 

27.  ব হাসান সরকার 
 

  
০৫.১২.২০১৯ 

28.     ০৫.১২.২০১৯ 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাব 

জনাব 
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পিরিশ�-ঙ

েমে�ােরেল িবেশষ শারীিরক চািহদা স�� যা�ীেদর জ� সুিবধািদ
ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর আওতায় বা�বায়নাধীন বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরেল 
িবেশষ চািহদাস�� যা�ীেদর (Physically Challenged Persons) জ� সংেযািজত সুিবধািদ-

ইল চয়ার বহারকারীর িবধািদ 

  তার   

 অ    ভাড়া সং  (AFC) ইট 

    সা  ওয়াশ  

 েচর  এবং    সমতা এবং 
   

  েনর উভয় র েচর  ইল  

র   ন  

    িল ট 

 ব  ত সহায়ক   
 

ি  িতব ী ি র িবধািদ 

  এলাকা ট এবং   অিডও 
ইনফরেমশন  

  ক  সহেজ  Tactile টা
 আলাদা রংেয়র চলার পথ  

   সহায়ক  
 

 

Tactile walk 
way  

Wider AFC gate 
for wheel chair 
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িবেশষ চািহদা স  ি র জ  িল  েট সংেযািজত িবধািদ  

 িলফেটর ের  ,    
 এবং আয়না 

 দৃি� �িতব�ী �ি�র জ� ে�ইল (Braille) বাটন 
 

 

 
Accessible Route with Slope 

  িনগমন পেথ এবং   িনচ তলায় (Ground 
Floor)       পথ 
(Ramp)   

 

বাক ও বণ িতব ী ি র িবধািদ 

  /মিনটের ও চলাচেলর িদক   

   সহায়ক  
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পিরিশ�-চ

২০১৯-২০২০ অথ র্বছের ঢাকা �াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এবং এর আওতায় 
বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর সকল ে�েডর কম র্চারীেদর �িশ�ণ িববরণী

ম িশ েণর িবষয়ব  তািরখ/েময়াদ িশ েণর ান 
অংশ হণকারীর 

সং া 

1.   
 ২০১৯ 

হেত 
৩  

লওেয়  একােডিম 
 

২২ জন 

2.   ১৫-  িড  ১৫ জন 

3.  Internal Audit িবষয়ক  ১৮- ০১৯ 
 একােডিম 

(িফমা) 
০২ জন 

4.   
২  

হেত 
 

 ২৬ জন 

5.  

ওিরেয়ে�শন

 ওিরেয়ে�শন
 

হেত 
 

  ৪০ জন 

6.  ণ 
র ২০১৯ 

হেত 
১৯ 

 িনং একােডিম 
হািলশহর,  

৪০ জন 

7.  িব  
 

হেত 
১৪ র ২০১৯ 

 
(এনএিপিড),  

৪৫ জন 

8.   িবষয়ক    িডএম   ২৭ জন 

9.  
Public Transportation for Transport 
Professionals িবষয়ক  ২২- র ২০১৯ 

 
লয়, ঢাকা 

০২ জন 

10.  Urban Transport Planning িবষয়ক 
 

২৬-৩০  
২০১৯ 

 িবভাগ 
বাংলােদ  

০৩ জন 

11.  
পাব ও  

 িবিধমালা, ২০০৮ িবষয়ক 
 

২০১৯  ১৮ জন 

12.  িবেশষ   
১১ র ২০১৯ 

হেত 
০৮  ২০২০ 

বাংলােদশ ক    
( ), সাভার, ঢাকা 

৩৭ জন 

13.  1st International Conference on 
Planning and Development  ২৩-২৪  ২০১৯ জাতীয়  ও উ  একােডিম 

(এনএিপিড),  
০২ জন 

14.  
 ও  ধ িবষয়ক  
 

০১  ২০১৯  ১৮ জন 

15.  েয় িবষয়ক   
০২  ২০১৯ 

হেত 
০২ য়াির ২০২০ 

  একােডিম 
ম 

৩৬ জন 

16.  
Transportation Engineering Basic 
(Urban Transport), Traffic 
Management and Safety িবষয়ক  

১৯-২৫  ২০১৯ 
 

Accident Research Institute 
(ARI) 
বাংলােদশ  , ঢাকা 

০১ জন 
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ম িশ েণর িবষয়ব  তািরখ/েময়াদ িশ েণর ান 
অংশ হণকারীর 

সং া 

17.   ও  সহিজকরণ িবষয়ক  ২৩ িডেস  ২০১৯ ইন-১  ২৪ জন 

18.  ‘নাগিরক  ’ িবষয়ক  ০৩-০৪  ২০২০  িসিডএম,  ০২ জন 

19.   ও  সহিজকরণ িবষয়ক  ২৩  ২০২০  ৩২ জন 

20.   িবষয়ক     
২৫  ২০২০  

হেত  
২৪  ২০২০ 

শাল  , বাংলােদশ 
  , পলাশ, নরিসংদী 

১৮ জন 

21.  
Training for the Officials of DMTCL 
on Consultant Proposal Evaluation of 
ADB Financed Project   

০৩  ২০২০ 

Asian Development Bank 
Bangladesh Resident 
Mission (BRM) 
Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka 

৩১ জন 

22.  সিচবালয় -২০১৪ িবষয়ক  ০৯  ২০২০  ৩৭ জন 

23.  
Training for the Officials of DMTCL 
on Consultant Proposal Evaluation of 
ADB Financed Project   

১২  ২০২০ িডএ  ১৪ জন 

24.  Training on Interactions between 
Land Use and Transportation  

২৪  ২০২০ 
হেত 

০১  ২০২০ 
বাংলােদশ  , ঢাকা ০১ জন 

25.  জাতীয় চার  িবষয়ক  ০৮  ২০২০   ৪০ জন 

26.  Network Operation and Maintenance 
িবষয়ক  ১১-২৫  ২০২০ 

বাংলােদশ  ল 
, ঢাকা 

১৮ জন 

27.   মতা  িবষয়ক  ১১-১২  ২০২০ িডএম   ৩০ জন 

28.  িপিপিপ িবষয়ক CP3P Foundation  ১৫-২০ মা  ২০২০ 
পাবিলক ইেভট  
(িপিপিপ) ক পে র সভা  

০১ জন 

29.  Public Procurement & e-Procurement   
িবষয়ক   

১৫-৩০  ২০২০ িবয়াম , ঢাকা ২৪ জন 

30.  
সরকাির রী আচরণ িবিধমালা, ১৯৭৯ িবষয়ক 

 
২১  ২০২০ লন  ২০ জন 

31.   সহিজকরেণ   িবষয়ক  
২২-২৩  ২০২০ 

 
িড  লন  ও 

 লাইন-১ এর   
২৬ জন 

32.  অিভেযাগ   (GRS) িবষয়ক 
  

২৭  ২০২০  লাইন-১   ২৪ জন 

সবেমাট অংশ হণকারী = ৬৭৬ জন 
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পিরিশ�-ছ

২০১৯-২০২০ অথ র্ বছেরর িডএমিটিসএল এবং এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহর কম র্কতর্াগেণর 
িবেদশ �িশ�ণ িববরণী

Sl. Name and Designation Country Duration Program 

1 Md. Aftabuddin Talukder 
Project Director 
MRT Line-6 

Japan 19-23 August 2019 
Inspection of First Article of Carbody 
Assembly and Type Test of Bogie Frame 
Dynamic Fatigue Load 

Switzerland  27-31 January 2020 Material Inspection for Master Clock 
System 

 

2 Mohammad Harun-or-Rashid 
Additional Secretary  
Additional Project Director  
(Finance and Admin) 
MRT Line-6 

Philippines 
28 September 2019 
to  
06 October 2019 

 

Urban Transport for Livable Cities 
Forum 

Belgium 12-16 January 2020 
    

Copper Conductors Test Witness  

3 Md. Zakaria 
Additional Project Director 
(Electrical, Signal and 
Telecommunication & Track) 
MRT Line-6 

Japan 
27 July 2019 
To 
04 August 2019 

Detail Planning for Establishment of 
Clearing House for Rapid Pass & Signing 
of Record 

India 22 -29 September 2019   
Inspection of 33kv/415v dry type 
transformers  

India 21-25 November 2019 Type Test Inspection of 40/50MVA RSS 
Power Transformer Short Circuit  

4 Md. Sarwar Uddin Khan 
Project Manager-2  
MRT Line-6 

Japan 10-14 November 2019 Inspection of Mock-Up  

5 A. B. M. Arifur Rahman 
Project Manager-5 
MRT Line-6 

Australia 03-12 July 2019 
Type Tests and First Inspection on Air 
Conditioning for Passenger Coaches of 
MRT Line-6 

Japan 01-08 August 2019 
First Article Inspection on Primary 
Suspension & Type Test and FAI of 
Saloon Door Operating Mechanism  

Japan 19-23 August 2019 
Inspection of First Article of Carbody 
Assembly and Type Test of Bogie Frame 
Dynamic Fatigue Load 

Japan 
24 September 2019 
to 
01 October 2019 

Carbody Type Test-Structural Strength 
and load Tests and First Article 
Inspection of Coupler  

Japan 10-14 November 2019 Inspection of Mock-Up  

6 Muhammad Shahjahan 
Project Manager-1  
MRT Line-6 

China 
 & 

Thailand 
18-25 August 2019 

Pre-shipment Inspection of Steel 
Structure for Stabling Shed and 
Inspection of MVLV panel & 
Distribution Board (DB) Factory  

7 Mohammad Moniruzzaman 
Project Manager-3 
MRT Line-6 

Vietnam 14-17 October 2019 Factory Inspection for Bearing Pad 
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8 Shaikh Khalilur Rahman  
Project Manager-4 
MRT Line-6 

India 03-08 August 2019 
Inspection to witness welding of rail 
samples by the proposed flash butt 
welding machine  

Germany  16-20 November 2019 
Inspection of 132kv Cable Straight 
Through Joints Material  

9 Shanti Moni Chakma  
Deputy Project Director  
(Land Acquisition & Rehabilitation) 
MRT Line-6    

Singapore 
&

 
 
South Korea 

 
11-17 December 2019 

Visit for ideas and experience about mass 
transit and public transport  

Sl. Name and Designation Country Duration Program 

10 Khalid Saifullah Sardar 
Deputy Project Manager (Civil)  
MRT Line-6 

China 24-27 November 2019 
Factory Visit for 7-Wire Pre-Stressing 
Stand  

11 Md. Dewan Golam Morshed 
Assistant Engineer (Electrical) 
MRT Line-6 

India 26-30 August 2019 Inspection of 33kv Switchgear Panels  

Japan  04-30 November 2019 Issue-focused Training Course on Urban 
Railways Management 

12 Md. Adibul Islam Ramim 
Assistant Engineer (Electrical) 
MRT Line-6 

Japan 02-06 September 2019 
Inspection on Type Test and First Article 
Inspection of VVVF, Traction Motor and 
Gear Unit 
 

13 Md. Samiul Kadir 
Assistant Engineer (Electrical) 
MRT Line-6 

Japan  04-30 November 2019 Issue-focused Training Course on Urban 
Railways Managemen 

14 Md. Nazmul Islam 
Assistant Engineer (Civil) 
MRT Line-6 

Japan  04-30 November 2019 
Issue-focused Training Course on Urban 
Railways Management 

15 Md. Zubayer Bin Sharif  
Assistant Engineer (Electrical) 
MRT Line-6 
 

United 
Arab 

Emirates  
26-27 August 2019 

Material Inspection of Power Supply 
Items-33kv Cables, 33kv Switchgear 
ann33kv/415kv Dry Type Transformation 
for Phase-1  

16 Md. Nazmul Alam 
Assistant Engineer (Mechanical) 
MRT Line-6 

India 03-08 August 2019 
Inspection to witness welding of rail 
samples by the proposed flash butt 
welding machine  

17 Md. Shahriyar Kabir 
Assistant Engineer (Electrical) 
MRT Line-6 

China  
&  

Thailand 
18-25 August 2019 

Pre-shipment of Steel Structure for 
Stabling Shed & Inspection of MVLV 
panel & Distribution Board (DB) Factory  

18 Md. Shah Ali Hayder  
Sub Assistant Engineer (Civil) 
MRT Line-6 

China 24-27 November 2019 Factory Visit for 7-Wire Pre-Stressing 
Stand  

19 Muhammad Saddam Hosain 
Sabbir 
Sub Assistant Engineer (Electrical) 
MRT Line-6 

India 21-25 November 2019 Type Test Inspection of 40/50MVA RSS 
Power Transformer Short Circuit  



Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1) [E/S] 

20 Md. Nizam Uddin Miah 
Additional Project Director 
(Electrical, Signal, 
Telecommunication & Track) 
MRT Line-1 [E/S] 

United 
Arab 

Emirates  
26-27 August 2019 

Material Inspection of Power Supply 
Items-33kv Cables, 33kv Switchgear 
ann33kv/415kv Dry Type Transformation 
for Phase-1 

21 Hosneara Akhter  
Project Manager (Rolling Stock) 
MRT Line-1 [E/S] 

Japan 
24 September 2019 
to 
01 October 2019 

Carbody Type Test-Structural Strength 
and load Tests and First Article 
Inspection of Coupler  

22 Farida Yesmin 
Project Manager (Admin and Finance)  
MRT Line-1 [E/S] 

Indonesia  24-27 December 2019 
 

Visit for ideas and experience about mass 
transit and public transport 

23 Md. Shariful Islam 
Project Manager (Electrical)  
MRT Line-1 [E/S] 

Japan 02-06 September 2019 
Inspection on Type Test and First Article 
Inspection of VVVF, Traction Motor and 
Gear Unit 

24 Md. Rakib Uddin 
Project Manager (Signal and 
Telecommunication) 
MRT Line-1 [E/S] 

India 26-30 August 2019 Inspection of 33kv Switchgear Panels 
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  নাম ঋণ    তািরখ ঋেণর পিরমান  
1)  Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-6)
 

 
BD P-69 ২০  ২০১৩ ১০,৪৭৭ 

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

  
 

BD P-87 ২৯  ২০১৬ ৭৫,৫৭১ 

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

BD P-102 ১৪  ২০১৮ ৭৯,২৭১ 

  নাম ঋণ  র  তািরখ ঋেণর পিরমান  
1)  Dhaka Mass Rapid Transit

Development Project (Line-1) [E/S] 
BD P-95 ২৯  ২০১৭ ৫,৫৯৩ 

  নাম ঋণ   র তািরখ ঋেণর পিরমান  
1)  Dhaka Mass Rapid Transit

Development Project (Line-1)
 

 

BD P-107 ২৯  ২০১৯ ৫২,৫৭০ 

  নাম ঋণ  র  তািরখ ঋেণর পিরমান  
1)  Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-5): 
Northern Route [E/S] 

BD P-101 ১৪  ২০১৮ ৭,৩৫৮ 

  নাম ঋণ   র তািরখ ঋেণর পিরমান  
1)  Dhaka Mass Rapid Transit

Development Project (Line-5):
Southern Route [PRF]

 

  

6023-BAN (COL) ১১  ২০১৯ ৩৩.২৬ 
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পিরিশ�-জ

৩০ জনু ২০২০ তািরখ পযর্� উ�য়ন সহেযাগী সং�ার সে� �া�িরত ঋণ চুি�র িববরণী

ক) Japan International Cooperation Agency (JICA) এর সে� সরকােরর �া�িরত ঋণ চুি�
MRT Line-6                Million Yen

MRT Line-1 [E/S]                Million Yen

MRT Line-1                Million Yen

MRT Line-5: Northern Route             Million Yen

খ) Asian Development Bank (ADB) এর সে� সরকােরর �া�িরত ঋণ চুি�
MRT Line-5: Southern Route           Million USD



িমক মৗজার নাম তফিসল জিমর পিরমান ম  

১. 

িদয়াবাড়ী  -৪৫/২২  
 র-১ 

  -০৫  ১৬/  
 জনপথ 

, ঢাকা। 

৫৮.৯০ একর  লাইন-৬ এর  
িডেপা 

২. 

িদয়াবাড়ী খিতয়ান : ২৯৩৭ 
দাগ -২০৩৮, 
২০৩৯, ২০৪০, ২০৪৬, 
২০৫০, ২০৫৬, ২০৭১ ও 
২০৭২ 

 -৫৪/৭ 

০.৩২১২৪ একর     ও 
 

৩. 

িদয়াবাড়ী,  
বাউিনয়া 

 
 

দাগ  ৩.৬৬৭ একর  ,  , 
    

িলফট,   
  

৪. 
 ণিচরন খিতয়ান -৫ 

দাগ -১০০০ 
মিতিঝল, ঢাকা 

০.৩৩ একর  লাইন-৬ এর 
মিতিঝ  ক িরিসিভং 

 

৫. 

বাউিনয়া দাগ  ২৮.৬১৭ একর   সং   

Transit Oriented 
Development (TOD) 
Hub এর Station Plaza 

  

ট= ৯১.৮৩৫২৪ একর  
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পিরিশ�-ঝ

৩০ জনু ২০২০ তািরখ পযর্� ঢাকা ময্াস �ানিজট েকা�ািন িলিমেটড (িডএমিটিসএল) এর
ভূ-স�ি�র িববরণী



নাম: ঢাকা  থানার নাম:      

ক   ন  
সীট 
ন র 

ন  আয়তন  
বগ িমটার একর 

১ িদয়াবািড় ১০ ২ ৯৭৯ ১৫০.৯৭৮ ০.০৩৭ 
২ িদয়াবািড় ১০ ২ ৯৮০ ৪০৬.০৩৪ ০.১ 
৩ িদয়াবািড় ১০ ২ ৯৮২ ১১.৩৭৫ ০.০০৩ 
৪ িদয়াবািড় ১০ ২ ১০২৩ ৩৯৮.৪৬৪ ০.০৯৮ 
৫ িদয়াবািড় ১০ ২ ১০২৫ ১০৫.৬৬৯ ০.০২৬ 
৬ িদয়াবািড় ১০ ২ ১০২৯ ৪৪.৯৭৭ ০.০১১ 

 ১১১৭.৪৯৭ ০.২৭৬ 
       

 ঢাকা  থানার নাম:      

িমক   ন   
সীট 
ন  

ট ন  আয়তন  
বগ িমটার একর 

১ বাউিনয়া ১৩ ৪ ৪২৬২ ৩০৩.৪৪৬ ০.০৭৫ 
২ বাউিনয়া ১৩ ৪ ৪২৬৩ ৫৫৬.০৮৮ ০.১৩৭ 
৩ বাউিনয়া ১৩ ৪ ৪২৬৪ ৫৭৮.৬৪০ ০.১৪৩ 
৪ বাউিনয়া ১৩ ৪ ৪২৬৫ ৩৬৪.৯৬৭ ০.০৯ 
৫ বাউিনয়া ১৩ ৪ ৪২৬৬ ৭০০.৮৯২ ০.১৭৩ 
৬ বাউিনয়া ১৩ ৪ ৪২৬৭ ৭০৭.১৮৮ ০.১৭৫ 
৭ বাউিনয়া ১৩ ৪ ৪২৬৮ ৯০০.২৭৮ ০.২২২ 

৮ বাউিনয়া ১৩ ৪ ৪৬৭৪ ১৭৬.৮২৩ ০.০৪৪ 

 ৪২৮৮.৩২২ ১.০৬ 
       

 ঢাকা  থানার নাম:      

িমক     এল ন   
সীট 
ন  

ন  
ট এর 

আয়তন   
বগ িমটার একর 

১ িল ১৬ - ২ ১২১৪.১৭৯ ০.৩ 

২  ১৬ - ৩ ১০৬৫.৬৬০ ০.২৬৩ 

৩  ১৬ - ১১৪৭ ১৩২৬.০৮০ ০.৩২৮ 

৪ িদ  ২০ ২ ৩২৮ ২৭৭.৭৩৩ ০.০৬৯ 

৫  ২০ ২ ৩৩২ ৫০৫.২৮৮ ০.১২৫ 

৬  ২০ ২ ৩৩৩ ১২৩০.৯৩৭ ০.৩০৪ 

৭  ২০ ২ ৩৩৫ ৯৯৫.৮১৮ ০.২৪৬ 

৮  ২০ ২ ৩৩৬ ২৪৮০.৫৪৭ ০.৬১৩ 

৯  ২০ ২ ৩৩৭ ৩৩৭.৭৯৮ ০.০৮৩ 

িরমান ৯৪৩৪.০৪ ২.৩৩১ 

 ১৪৮৩৯.৮৫৯ ৩.৬৬৭ 
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পিরিশ�-ঞ

উ�রা উ�র, উ�রা েসন্টার, উ�রা দি�ণ ে�শনসমেূহর িলফট, এে�েলটর ইতয্ািদ �াপনা িনমর্াণ কে� অিধ�হনকৃত 
ভূিমর তফিসল



   িসট 
ন  িব এস দাগ ন  

অিধ  

বগ িমটার একর 
১ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৪৯ ১৭.২৪৯ ০.০০৪৩ 
২ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৫৪ ৬৮.৭০৯ ০.০১৭ 
৩ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৫৫ ৬০.৩২৩ ০.০১৪৯ 
৪ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৫৬ ২৭৬.৭২৬ ০.০৬৮৪ 
৫ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৫৭ ১১৪৯.৫৯৮ ০.২৮৪১ 
৬ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৫৮ ৬৭৮.৭৭৭ ০.১৬৭৭ 
৭ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৫৯ ১৭.৪৮২ ০.০০৪৩ 
৮ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৬২ ১.১০৩ ০.০০০৩ 
৯ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৬৮ ২৪৭.২৮৭ ০.০৬১১ 
১০ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৬৯ ৪৫১.১৭৬ ০.১১১৫ 
১১ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৭০ ৩৬৭.৭৭৪ ০.০৯০৯ 
১২ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৭১ ৪৩৪.৮২৪ ০.১০৭৪ 
১৩ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৭২ ৫২৫.৪১ ০.১২৯৮ 
১৪ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৭৩ ১৪৪৭.৩৪৯ ০.৩৫৭৬ 
১৫ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৭৪ ৩৫৩.১৫৩ ০.০৮৭৩ 
১৬ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৭৫ ১১২.৭২ ০.০২৭৯ 
১৭ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৭৬ ১২০.৬৭ ০.০২৯৮ 
১৮ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৭৭ ১৬৮.৬৬৯ ০.০৪১৭ 
১৯ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৭৮ ১৪৯.৯৫৭ ০.০৩৭১ 
২০ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৭৯ ২১৫.২৬১ ০.০৫৩২ 
২১ বাউিনয়া ১ ২১ ৩৫৮০ ১৪১.১০৮ ০.০৩৪৯ 
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১৪২ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৩৪ ৩৩৪.৫২১ ০.০৮২৭ 
১৪৩ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৩৫ ৪৪৩.৩১ ০.১০৯৫ 
১৪৪ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৩৬ ২৬৫.৭৪৭ ০.০৬৫৭ 
১৪৫ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৩৭ ৪৪১.৩৬৯ ০.১০৯১ 
১৪৬ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৩৮ ২১৯.৩৭ ০.০৫৪২ 
১৪৭ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৩৯ ৩০৬.২৮২ ০.০৭৫৭ 
১৪৮ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৪০ ১০৮.৫৯১ ০.০২৬৮ 
১৪৯ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৪১ ১০৯.১২ ০.০২৭ 
১৫০ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৪২ ১১৬.৪৩৯ ০.০২৮৮ 
১৫১ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৪৩ ২৮২.৪০৩ ০.০৬৯৮ 
১৫২ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৪৪ ২২৪.১৯ ০.০৫৫৪ 
১৫৩ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৪৫ ৭০৭.৪৬১ ০.১৭৪৮ 
১৫৪ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৪৬ ২৬৫.৬৭৮ ০.০৬৫৭ 
১৫৫ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৪৭ ২৫১.১৯৯ ০.০৬২১ 
১৫৬ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৪৮ ২২১.৪১২ ০.০৫৪৭ 
১৫৭ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৪৯ ২৯৪.৯৮৭ ০.০৭২৯ 
১৫৮ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৫০ ৪০৬.১৪ ০.১০০৪ 
১৫৯ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৫১ ৮১৯.৩৬১ ০.২০২৫ 
১৬০ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৫২ ৩৯০.৭৪৬ ০.০৯৬৬ 
১৬১ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৫৩ ২৯২.৯৮৮ ০.০৭২৪ 
১৬২ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৫৪ ৬৮৪.৮৭৩ ০.১৬৯২ 
১৬৩ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৫৫ ১৮২.৪৮৬ ০.০৪৫১ 
১৬৪ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৫৬ ২৫৮.৩৬৩ ০.০৬৩৮ 
১৬৫ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৫৭ ৬৫৫.৩৩৪ ০.১৬১৯ 
১৬৬ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৫৮ ১০১৭.৯৯৯ ০.২৫১৬ 
১৬৭ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৫৯ ২২০.০৯৯ ০.০৫৪৪ 
১৬৮ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৬০ ২২১.৫৮৮ ০.০৫৪৮ 
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  ন  িসট 
ন র িব এস দাগ ন  

 

বগ িমটার একর 
১৬৯ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৬৭ ৮.৭১৯ ০.০০২২ 
১৭০ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৭৩ ১৫.৩০৬ ০.০০৩৮ 
১৭১ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৭৫ ৭৭.১২৫ ০.০১৯১ 
১৭২ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৭৬ ১৭২.১৫২ ০.০৪২৫ 
১৭৩ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৭৯ ৫৯৪.৭১ ০.১৪৭ 
১৭৪ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৮০ ৩৪৮.৪৩৩ ০.০৮৬১ 
১৭৫ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৮১ ৭৬.৫৬৩ ০.০১৮৯ 
১৭৬ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৮৩ ৯৮৩.৯৫১ ০.২৪৩১ 
১৭৭ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৪৫ ২১.৬৩৫ ০.০০৫৩ 
১৭৮ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৪৬ ৪৭৩.২৬৬ ০.১১৬৯ 
১৭৯ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৪৭ ২১৪.১৯৯ ০.০৫২৯ 
১৮০ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৪৮ ২৩৩.১৬২ ০.০৫৭৬ 
১৮১ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৪৯ ২৪৮.৬৯৮ ০.০৬১৫ 
১৮২ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৫০ ৩১৮৩.৭২৯ ০.৭৮৬৭ 
১৮৩ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৫২ ৩৫.৩৬২ ০.০০৮৭ 
১৮৪ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৬২ ১২৯৭.৮৯২ ০.৩২০৭ 
১৮৫ বাউিনয়া ১ ৪৪ ৮২৬৬ ৪৪১.৫৯৯ ০.১০৯১ 
১৮৬ বাউিনয়া ১ ৪৪ ৮২৬৭ ২০০১.৪৫৪ ০.৪৯৪৬ 
১৮৭ বাউিনয়া ১ ৪৪ ৮২৬৮ ১৬৮০.২৮১ ০.৪১৫২ 
১৮৮ বাউিনয়া ১ ৪৪ ৮২৬৯ ৪৩১.৩০৩ ০.১০৬৬ 
১৮৯ বাউিনয়া ১ ৪৪ ৮২৭০ ২৭৩.০১৬ ০.০৬৭৫ 
১৯০ বাউিনয়া ১ ৪৪ ৮২৭১ ৯০.৮২১ ০.০২২৪ 
১৯১ বাউিনয়া ১ ৪৪ ৮২৭২ ৪৯.৭৫৫ ০.০১২৩ 
১৯২ বাউিনয়া ১ ৪৪ ৮২৭৩ ১১২২.৩০১ ০.২৭৭৩ 
১৯৩ বাউিনয়া ১ ৪৪ ৮২৭৪ ৫৫৭.৬৪ ০.১৩৭৮ 
১৯৪ বাউিনয়া ১ ৪৪ ৮২৭৫ ২৯৬.২৪২ ০.০৭৩২ 

   ৮৮০৮১.৫১৭ ২১.৭৬৪২ 

  ন র 
িসট 
ন  িব এস দাগ ন  

 

বগ িমটার একর 
১ বাউিনয়া ১ ২২ ৩৮৮১ ১৩.৯২ ০.০০৩৪ 
২ বাউিনয়া ১ ২২ ৩৮৮২ ৩২৪.৭৫৩ ০.০৮০২ 
৩ বাউিনয়া ১ ২২ ৩৮৮৩ ৫৪৬.২৫৭ ০.১৩৫ 
৪ বাউিনয়া ১ ২২ ৩৮৮৪ ১৪৭৯.৭২ ০.৩৬৫৬ 
৫ বাউিনয়া ১ ২২ ৩৮৮৫ ৩৬৭.৫৩২ ০.০৯০৮ 
৬ বাউিনয়া ১ ২২ ৩৮৮৬ ৩২৬.৩৯৮ ০.০৮০৭ 
৭ বাউিনয়া ১ ২২ ৩৮৮৭ ৪২৪.১০৬ ০.১০৪৮ 
৮ বাউিনয়া ১ ২২ ৩৮৮৮ ৩৭০.৩২৯ ০.০৯১৫ 
৯ বাউিনয়া ১ ২২ ৩৮৮৯ ১৬০৬.৯৩৭ ০.৩৯৭১ 
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অ�ল: ক - পবূর্ বািণিজয্ক �ট

১০ বাউিনয়া ১ ২২ ৩৮৯৩ ৪৭৮.৮০৭ ০.১১৮৩ 
১১ বাউিনয়া ১ ২২ ৩৯১২ ৮২.৮৪৬ ০.০২০৫ 
১২ বাউিনয়া ১ ২২ ৩৯১৩ ৩৮২২.১৮৯ ০.৯৪৪৫ 
১৩ বাউিনয়া ১ ২২ ৩৯১৪ ৪.৮৭৬ ০.০০১২ 
১৪ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৭৯৮৩ ২৪.১০৮ ০.০০৬ 
১৫ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৫০ ১১২৮.৯০৫ ০.২৭৯ 
১৬ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৫১ ৪২৫.২৯১ ০.১০৫১ 
১৭ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৫২ ৬৩.৭০৫ ০.০১৫৭ 
১৮ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৫৩ ৪৫.৭২৭ ০.০১১৩ 
১৯ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৫৮ ১৭.৮৩৫ ০.০০৪৪ 
২০ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৫৯ ৩৫৮০.০৩২ ০.৮৮৪৬ 
২১ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৬০ ৫৫৮.৪০৬ ০.১৩৮ 
২২ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৬১ ৮০৩.৯০৯ ০.১৯৮৭ 
২৩ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৬২ ২৫৩০.১৯৫ ০.৬২৫৩ 
২৪ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৬৩ ১২৮৭.৬৬৪ ০.৩১৮২ 
  িমর পিরমান ২০৩১৪.৪৪৭ ৫.০২ 
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বগ িমটার একর 

িমক  ন  িসট 
ন  িব এস দাগ ন  

 

বগ িমটার একর 
১ বাউিনয়া ১ ২৩ ৪১০৩ ১০৮.৪০৫ ০.০২৬৮ 
২ বাউিনয়া ১ ২৩ ৪১০৫ ১৫৮.০৯১ ০.০৩৯১ 
৩ বাউিনয়া ১ ২৩ ৪১০৬ ১০১৭.২২৭ ০.২৫১৪ 
৪ বাউিনয়া ১ ২৩ ৪১০৭ ৩১২.২৩৭ ০.০৭৭২ 
৫ বাউিনয়া ১ ২৩ ৪১০৮ ১২১৮.৫৩৬ ০.৩০১১ 
৬ বাউিনয়া ১ ২৩ ৪১১২ ০.৫৯৮ ০.০০০১ 
৭ বাউিনয়া ১ ২৩ ৪১১৩ ৩.৪৪৯ ০.০০০৯ 
৮ বাউিনয়া ১ ২৩ ৪১১৪ ৫.৪২৫ ০.০০১৩ 
৯ বাউিনয়া ১ ২৩ ৪১১৫ ৭.৮৮৭ ০.০০১৯ 
১০ বাউিনয়া ১ ২৩ ৪১১৬ ৫২.৮২০ ০.০১৩১ 
১১ বাউিনয়া ১ ৪২ ৭৭০১ ১.৯৭২ ০.০০০৫ 
১২ বাউিনয়া ১ ৪২ ৭৭০২ ৩৪.০৮৫ ০.০০৮৪ 
১৩ বাউিনয়া ১ ৪২ ৭৭০৩ ৮৪.২৯০ ০.০২০৮ 
১৪ বাউিনয়া ১ ৪২ ৭৭০৪ ৭৩.৩৪৩ ০.০১৮১ 
১৫ বাউিনয়া ১ ৪২ ৭৭০৬ ৩৬৩.৮৩১ ০.০৮৯৯ 
১৬ বাউিনয়া ১ ৪২ ৭৭০৭ ১৬৪৬.৬০৭ ০.৪০৬৯ 
১৭ বাউিনয়া ১ ৪২ ৭৭১০ ২০৭.৫৮৬ ০.০৫১৩ 
১৮ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৬৪ ১১০.২০৫ ০.০২৭২ 
১৯ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৬৫ ৩৮৮.৪২৩ ০.০৯৬ 
২০ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৬৬ ১৮৪.৩৭১ ০.০৪৫৬ 
২১ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৬৮ ৫৭২.৮৭১ ০.১৪১৬ 
২২ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৬৯ ১০৭.৬৬৭ ০.০২৬৬ 
২৩ বাউিনয়া ১ ৪৩ ৮০৭২ ৭৫৪.০৯৩ ০.১৮৬৩ 
   ৭৪১৪.০১৯ ১.৮৩২১ 

TOD ও STATION PLAZA  ১১৫৮০৯.৯৮৩ ২৮.৬১৭ 
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নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পিরি�িত েমাকািবলায় িডএমিটিসএল এর কাযর্�েমর িচ�

 

COVID-19 আ�া� িকনা তা যাচাইেয়র জ� �ািপত Sample Collection Center-এর মাধয্েম Swab Collection করা হে�

COVID-19 এর িব�ার েরােধ MRT LINE-6 এর রুট এয্ালাইনেমেন্টর উভয় পােশর সড়েক জীবাণনুাশক পািন েস্� 



cÖevmx Kj¨vY feb, †j‡fj-14
71-72 cyivZb G¨vwjd¨v›U †ivW, B¯‹vUb Mv‡W©b, XvKv-1000

info@dmtcl.gov.bd www.dmtcl.gov.bd www.facebook.com/DMTCL
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