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ভূরমকা
ঢাকা মহানগরী ও িৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট ননরসনন ও পনরনবশ উন্নয়নন আধুননক গণপনরবহন নহনসনব Mass Rapid
Transit (MRT) বা মমনরানরল এর পনরকল্পনা, সানভব, নিজাইন, অর্ বায়ন, ননমবাণ, পনরচালনা ও রক্ষণানবক্ষনণর নননমত্ত গর্ত ০৩
জুন, ২০১৩ র্তানরখ শর্তভাগ সরকানর মানলকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)
গঠন করা হয়। এরই ধারাবানহকর্তায় ২০৩০ সানলর মনে ৫টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মমনরানরল ননমবানণর
লনক্ষে DMTCL একটি Time Bound Action Plan গ্রহণ কনরনে। Time Bound Action Plan এর লক্ষে
অজবনন প্রথম পয িাবয় বাংলানেনশর প্রর্ম মমনরানরল ননমবানণর নননমত্ত ২০১২-২০২৪ মময়ানে বাস্তবায়ননর জন্য MRT Line-6 প্রকল্প
গ্রহণ করা হয়। রিিীয় পয িাবয় MRT Line-1 এবং MRT Line-5: Northern Route ননমবানণর লনক্ষে
Feasibility Study সম্পন্ন করা হনয়নে। ২০২৬ সানলর মনে Under Ground ও Elevated MRT সমন্বনয়
MRT Line-1 ননমবানণর লনক্ষে Detailed Design-এর কাজ সহসাই শুরু হনে। ২০২৭ সানলর মনে MRT Line-5:
Northern Route ননমবানণর লনক্ষে Expression of Interest (EoI) আহবান করা হনয়নে। DPP প্রণয়ন
প্রনিয়াধীন আনে। তৃিীয় পয িাবয় অবনশষ্ট লাইনগুনলা ২০৩০ সানলর মনে ননমবানণর পনরকল্পনা মনয়া হনয়নে। এ উনেনে MRT
Line-5: Southern Route এর Pre-Feasibility Study চলনে। G2G নভনত্তনর্ত PPP পদ্ধরিবি MRT-2
ননমবানণর লনক্ষে জাপান সরকানরর সনে সহনযানগর্তা স্মারক স্বাক্ষর করা হনয়নে। MRT-4 ননমবানণর লনক্ষে উন্নয়ন সহনযাগী সংস্থা
অনুসন্ধান করা হনে।
Time Bound Action Plan for Construction of MRT Lines by DMTCL
Name of MRT Line

Expected Year of Completion

MRT Line-6

2024*

MRT Line-1

2026

MRT Line-5: Northern Route

2027

MRT Line-5: Southern Route

2030

MRT Line-2

2030

MRT Line-4

2030

*Revised Program:
1st Phase : Uttara 3rd Phase to Agargoan by December 2019
2nd Phase : Agargoan to Motijheel by December 2020

Mass Rapid Transit (MRT) Line-6
প্রায় ২২,০০০ মকাটি টাকা প্রাক্কনলর্ত ব্যনয় উত্তরা ৩য় পব ব হনর্ত বাংলানেশ ব্যাংক পয বন্ত ২০.১০ নকনলানমটার েীর্ ব ১৬ মেশন নবনশষ্ট
উভয়নেনক র্ন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পনরবহনন সক্ষম আধুননক, সময় সাশ্রয়ী ও পরিববশ বান্ধব নবদ্যেৎ চানলর্ত এরলবভবটড Mass
Rapid Transit রনমিাবেি লবযে Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6)
বা বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিল রনমিাে প্রকল্পটি ২০১২-২০২৪ মময়ানে বাস্তবায়ননর জন্য গ্রহণ করা হয়। এটি একটি Fast Track
ভুক্ত প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নননে বশনায় পরবনর্তবনর্ত নবনশষ উনযানগ উত্তরা ৩য় পব ব হনর্ত আগারগাঁও পয বন্ত অংশ ২০১৯ সানলর
নিনসম্বর মানসর মনে এবং বাংলানেশ ব্যাংক পয বন্ত সম্পূণ ব অংশ ২০২০ সানলর নিনসম্বর মানসর মনে বাস্তবায়ননর নননমত্ত সংনশানধর্ত
কমবপনরকল্পনা গ্রহণ করা হনয়নে। সাংবশারিি কমিপরিকল্পনা অনুযায়ী মমবরাবিবলি রনমিাে কাজ লযেমাত্রা অজিবন এরগবয় চলবে। ৩০
জুন, ২০১৮ পয বন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগনর্তর ধারািম পরিরশষ্ট-ক মর্ত প্রোন করা হনয়নে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী MRT Line-6 বা
বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিল এি রনমিাে কাবজি শুভ উবিািন কবিন।
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মাননীয় প্রিানমন্ত্রী ২৬ জুন, ২০১৬ িারিখ বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিল-এি রনমিাে কাবজি শুভ উবিািন কবিন

প্যাবকজরভরিক বাস্তবায়ন অগ্রগরি
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) মমাট ৮টি প্যাবকবজ বাস্তবায়ন কিা
হবে। ৩০ জুন ২০১৮ িারিখ পয িন্ত প্যাবকজরভরিক বাস্তবায়ন অগ্রগরি রনম্নরূপঃ
 প্যাবকজ-০১ (রডবপা এলাকাি ভূরম উন্নয়ন): এ প্যাবকবজি বাস্তব কাজ গি ৮ মসবেম্বি, ২০১৬ িারিখ শুরু হবয় রনি িারিি
সমবয়ি ০৯ (নয়) মাস পূবব ি গি ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ িারিখ সমাপ্ত হবয়বে।

৩১ জানুয়ারি, ২০১৮ িারিখ সমাপ্ত উিিা রডবপা এলাকাি ভূরম উন্নয়ন কাজ
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 প্যাবকজ-২ (রডবপা এলাকাি পূিি কাজ): এ প্যাবকবজি বাস্তব কাজ ১৩ মসবেম্বি, ২০১৭ িারিখ শুরু হবয়বে। সাংবশারিি
কমিপরিকল্পনা অনুযায়ী ৩০ জুন ২০১৯ িারিখ এ প্যাবকবজি কাজ মশষ হবব ববল আশা কিা যাবে।

উিিা রডবপা এলাকায় চলমান পূিি কাজ
 প্যাবকজ-০৩ ও ০৪ (উিিা নথ ি মথবক আগািগাঁও পয িন্ত ১১.৭৩ রকবলারমটাি ভায়াডাক্ট ও ৯টি মেশন রনমিাে): উভয়
প্যাবকবজি কাজ ১ আগে, ২০১৭ িারিখ শুরু হবয়বে। সাংবশারিি কমিপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ রনিবরেন্নভাবব এরগবয় চলবে।
ইবিামবে পরিবসবা স্থানান্তি, মচক মবারিাং ও মটে পাইল সম্পন্ন হবয়বে। মমাট ২,৩৩৩ টি বারেরজেক পাইবলি মবে ১,৪৯৬
টি বারেরজেক পাইবলি কাজ মশষ হবয়বে। মমাট ৭৬৬ টি পাইল কোপ এি মবে ৪৪ টি পাইল কোবপি রনমিাে সম্পন্ন হবয়বে।
মমাট ৩৯১ টি ভায়াডাক্ট রপয়াবিি মবে ৪টি ভায়াডাক্ট রপয়াি এবাং ৪,৫৭৭ টি রপ্রকাে মসগম্যাবেি মবে ৪৬টি রপ্রকাে
মসগবমে রনমিাে সম্পন্ন হবয়বে। বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিবলি প্রথম ভায়াডাক্ট দৃশ্যমান হবয়বে। িািাবারহকভাবব
Viaduct Erection এি কাজ এরগবয় চলবে। সাংবশারিি কমিপরিকল্পনা অনুযায়ী ৩০ জুন ২০১৯ িারিখ উভয়
প্যাবকবজি কাজ মশষ হবব ববল আশা কিা যাবে।

উিিায় রপয়াি-২২ ও রপয়াি-২৩ এি উপি স্থারপি বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিবলি প্রথম ভায়াডাক্ট
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 প্যাবকজ- ৫ (আগািগাঁও মথবক কািওয়ান বাজাি পয িন্ত ৩.২০ রকবলারমটাি ভায়াডাক্ট ও ৩ টি মেশন রনমিাে): আগািগাঁও
মথবক কািওয়ান বাজাি পয িন্ত ৩.২০ রকবলারমটাি ভায়াডাক্ট ও ৩ টি মেশন রনমিাবেি লবযে গি ৩০ এরপ্রল, ২০১৮ িারিখ
ঠিকাদাবিি সবে রনমিাে চুরক্ত স্বাযরিি হবয়বে। রনবয়ারজি ঠিকাদারি প্ররিষ্ঠান রনমিাে কাজ শুরুি প্রস্তুরি গ্রহে কিমে।
বিিমাবন এ অাংবশ পরিবসবা স্থানান্তি কাজ চলবে।

ফামিবগট এলাকায় পরিবসবা স্থানান্তবিি কাজ
 প্যাবকজ- ৬ (কািওয়ান বাজাি মথবক মরিরিল পয িন্ত ৪.৯২ রকবলারমটাি ভায়াডাক্ট ও ৪ টি মেশন রনমিাে): কািওয়ান
বাজাি মথবক মরিরিল পয িন্ত ৪.৯২ রকবলারমটাি ভায়াডাক্ট ও ৪ টি মেশন রনমিাবেি লবযে গি ৩০ এরপ্রল, ২০১৮ িারিখ
ঠিকাদাবিি সবে রনমিাে চুরক্ত স্বাযরিি হবয়বে। রনবয়ারজি ঠিকাদারি প্ররিষ্ঠান রনমিাে কাজ শুরুি প্রস্তুরি গ্রহে কিবে।
বিিমাবন এ অাংবশ পরিবসবা স্থানান্তি কাজ চলবে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও মসতু মন্ত্রী প্যাবকজ-৬ এি চুরক্ত স্বাযি প্রিেয কিবেন
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 প্যাবকজ-৭ (ইবলকররকোল এন্ড মমকারনকোল রসবেম): ইবলকররকোল এন্ড মমকারনকোল রসবেম সিবিাহ ও
রনমিাবেি রনরমি গি ০৩ জুন, ২০১৮ িারিখ ঠিকাদাবিি সবে চুরক্ত স্বাযরিি হবয়বে। বিিমাবন আন্তঃপ্যাবকজ
সমন্ববয়ি কাজ চলবে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও মসতু মন্ত্রী প্যাবকজ-৭ এি চুরক্ত স্বাযি প্রিেয কিবেন
 প্যাবকজ-৮ [মিারলাং েক (মিল মকাচ) ও রডবপা ইকুইপবমে সাংগ্রহ]: এ প্যাবকবজি বাস্তব কাজ ১৩ মসবেম্বি, ২০১৭ িারিখ
শুরু হবয়বে। সাংবশারিি কমিপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৯ সাবলি রডবসম্বি মাবসি মবে উিিা ৩য় পব ি হবি আগািগাঁও পয িন্ত
অাংবশ মমবরাবিল চালুি রবষয়টি রবববচনায় মিবখ বিিমাবন মিারলাং েক (মিলবকাচ) ও রডবপা ইকুইপবমে-এি Detailed
Design-এি কাজ চলবে। ইবিামবে Carbon Steel িািা তিরি বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরা মরবনি Front
End Mask এি Design এবাং Colour Exterior Scheme চূড়ান্ত কিা হবয়বে। এবি লাল-সবুবজি
প্রািান্য িবয়বে।

বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিবলি Exterior Colour Scheme
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MRT Line-6 এি রুট এোলাইনবমে ও মেশবনি অবস্থান
রুট এোলাইনবমে: উিিা ৩য় পব ি-পল্লবী-মিাবকয়া সিরেি পরিম পার্শ্ি রদবয় খামািবাড়ী হবয় ফামিবগট-মহাবটল মসানািগাঁওশাহবাগ-টিএসরস-মদাবয়ল চত্ত্বি-মিাপখানা মিাড- বাাংলাবদশ ব্াাংক

বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিবলি রুট এোলাইনবমে ও মেশবনি অবস্থান
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MRT Line-6 এি মেশনসমূহ
MRT Line-6 এর রুট এোলাইননমনন্ট ১৬টি মেশন রনয়নে । এগুনলা হল:
ক্রম

মেশবনি নাম

ক্রম

মেশবনি নাম

ক্রম

মেশবনি নাম

ক্রম

মেশবনি নাম

০১

উত্তরা উত্তর

০২

উত্তরা মসন্টার

০৩

উত্তরা েনক্ষণ

০৪

পল্লবী

০৫

নমরপুর-১১

০৬

নমরপুর-১০

০৭

কাজীপাড়া

০৮

মশওড়াপাড়া

০৯

আগারগাঁও

১০

নবজয় সরনণ

১১

ফামবনগট

১২

কারওয়ান বাজার

১৩

শাহবাগ

১৪

ঢাকা নবর্শ্নবযালয়

১৫

বাংলানেশ সনচবালয়

১৬

মনর্তনিল

স্থানান্তি যরিপূিে
বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিল রনমিাে কিবি জরমি মারলক না হওয়া সবত্ত্বও যাঁিা যরিগ্রস্ত হবয়বেন এমন ১,৪৯৮ জনবক
Resettlement Action Plan (RAP) এি মােবম রচরিি কিা হবয়বে। যরিগ্রস্তবদি মবে প্রায় ১৪ মকাটি ৩৭ লয ৩৭
হাজাি টাকা স্থানান্তি যরিপূিে প্রদাবনি কায িক্রম চলবে। ৩০ জুন, ২০১৮ িারিখ পয িন্ত ৫৯৬ জনবক ৯ মকাটি ৭৫ লয ৪০ হাজাি টাকা
স্থানান্তি যরিপূিে প্রদান কিা হবয়বে। এ স্থানান্তি যরিপূিে প্রদাবন উন্নয়ন সহবযাগী সাংস্থাি নীরিমালা অনুসিে কিা হবে।

২৮ মফব্রুয়ারি, ২০১৮ িারিখ যরিগ্রস্তবদি মাবি যরিপূিবেি মচক রবিিে

রনিবরেন্ন রবদ্যেৎ সিবিাহ
বাংলানেনশর প্রর্ম নবদ্যেৎ চানলর্ত মমনরানরল চলাচনল ননরবনেন্ন নবদ্যেৎ সরবরাহ নননির্ত করার নননমত্ত টংগী এবং মাননকনগর গ্রীি
উপনকনের অভেন্তনর পাওয়ার গ্রীি মকাম্পানী অব বাংলানেশ (নপনজনসনব)-এি মােবম নিনপানজট ওয়াকব নহনসনব নতুন ৩টি Bay
ননমবানণর কাজ চলনে। Bay রনমিাবেি জন্য গর্ত ৫ জুন, ২০১৮ র্তানরখ নপনজনসনবনক প্রায় ২৪ চনিশ মকাটি ৩৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা
পনরনশাধ করা হনয়নে।
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সাংবশারিি কমিপরিকল্পনাি বাস্তবায়ন পরিবীযে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নননে বশনা অনুযায়ী ২০১৯ সানলর নিনসম্বর মানসর মনে মমনরানরনলর প্রর্ম অংনশর ননমবাণ কাজ সম্পন্ন করার
নননমত্ত ঢাকা ম্যাস রোনপি রাননজট মিনভলপনমন্ট প্রনজক্ট (লাইন-৬) এর রনমিাে কাজ রিন রশফবট রদবন ২৪ ঘো, সপ্তাবহ ৭ রদন ও
বেবি ৩৬৫ রদন লাগািাি চলবে। মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও মসতু মন্ত্রোলয় সাংবশারিি কমিপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকবল্পি কাবজি
বাস্তবায়ন অগ্রগরি রনয়রমি রবিরিবি সবিজরমবন প্রিেয কবি প্রবয়াজনীয় রদকরনবদ িশনা প্রদান কবি থাবকন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও মসতু মন্ত্রী মমবরাবিবলি কাজ পরিদশিন মশবষ ০২ আগে ২০১৭ িারিখ রদকরনবদ িশনা প্রদান কিবেন
ব্বস্থাপনা পরিচালক প্ররিমাবস একবাি প্রবিেকটি প্যাবকবজি বাস্তবায়ন অগ্রগরি পয িাবলাচনা সভা কবিন। সভায় চোবলঞ্জসমূহ রচরিৃি
কবি উিিবেি উপায় রনি িািে কিা হয় ও িৎরভরিবি চোবলঞ্জসমূহবক opportunity-মি রূপান্তি কিা হয়। ব্বস্থাপনা পরিচালক
প্রবিেক মাবস বাস্তবায়ন অগ্রগরি পয িাবলাচনা সভা মশবষ এবাং আকরিকভাবব প্রকবল্পি রনমিাে কাজ রনয়রমি পরিদশিন কবিন।

গি ১৬ মম, ২০১৮ িারিখ অনুরষ্ঠি প্যাবকজ-৮ এি মারসক পয িাবলাচনা সভা
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প্রকল্প পরিচালক পৃথকভাবব সপ্তাবহ একবাি প্রবিেকটি প্যাবকবজি বাস্তবায়ন অগ্রগরি পয িাবলাচনা সভা কবি সবিজরমবন বাস্তব অবস্থা
পয িববযে কবিন। প্রকল্প এলাকাি সরন্নকবট প্রকল্প টিবমি অবস্থান ও রনমিাে কাজ যথাযথভাবব পরিবীযবেি রনরমি প্রিান কায িালবয়ি
পাশাপারশ আগািগাঁও ও উিিায় অস্থায়ী কায িালয় স্থাপন কিা হবয়বে।

প্রকল্প পরিচালক MRT Line-6 সবিজরমবন উন্নয়ন কাজ পরিদশিন কিবেন

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীি রনবদ িশনায় প্রিানমন্ত্রীি কায িালবয়ি ঊি িিন কমিকিিাগেও প্রায়শঃই মমবরাবিবলি বাস্তবায়ন কাজ সবিজরমবন
পরিদশিন কবিন ও অগ্রগরি পয িাবলাচনা কবিন।

৪ মম, ২০১৮ িারিখ সরচব, প্রিানমন্ত্রীি কায িালয় মমবরাবিবলি বাস্তবায়ন অগ্রগরি পয িাবলাচনা কিবেন
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বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিবলি বাস্তবায়ন অগ্রগরি প্রিেয কিবি বাাংলাবদবশ আগি রববদরশ মডরলবগশবনি অনুবিাবি পরিদশিবনি
আবয়াজন কিা হয়।

যুক্তিাবজেি বারেরজেক প্ররিরনরি দল বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিবলি রডবপা এলাকা পরিদশিন কিবেন

Panel of Experts রনবয়াগ
বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিল রনমিাবে রবরভন্ন সমবয় রবরভন্ন চোবলবঞ্জি সম্মুখীন হবি হয়। উদ্ভূি চোবলঞ্জ রনিসবন Panel of
Experts (PoEs) গঠন কিা হবয়বে। National Professor Dr. Engr. Jamilur Reza Choudhury
গি ৮ অবক্টাবি, ২০১৭ িারিখ PoEs এি মচয়ািম্যান রহবসবব দারয়ত্ব পালবনি জন্য রডএমটিরসএল’ি সবে চুরক্ত স্বাযি কবিন। এিই
িািাবারহকিায় PoEs এি তববদরশক সদস্য রহবসবব দারয়ত্ব পালবনি জন্য ২৪ জানুয়ারি, ২০১৮ িারিখ জাপাবনি Chuo
University এি আন্তজিারিক খ্যারিসম্পন্ন Professor Kenji Ishihara এি সবে চুরক্ত স্বাযি কিা হয়। একইভাবব
PoEs মদরশ সদস্য রহবসবব দারয়ত্ব পালবনি জন্য ২০ মাচ ি, ২০১৮ িারিখ Professor Dr. A. M. M. Safiullah চুরক্ত
স্বাযি কবিন। প্রবয়াজন অনুযায়ী Panel of Experts সবিজরমবন পরিদশিন ও যথাযথ পরিযা-রনিীযা কবি পিামশি প্রদান
কবি থাবকন।

Panel of Experts উিিা রডবপা এলাকাি Land Settlement অগ্রগরি পয িববযে কিবেন
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মমবরাবিবলি রনয়ন্ত্রে, রনিাপিা ও যাত্রী মসবায় িথ্য প্রযুরক্তি ব্বহাি
বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিবল Communication Based Train Control System (CBTC) চালুি রনরমি
Automatic Train Operation (ATO), Automatic Train Protection (ATP) ও Automatic
Train Supervision (ATS) সাংগ্রবহি কাজ চলমান আবে। এিই অাংশ রহবসবব Public Information
System (PIS) এি আওিায় Automatic Next Station Display and Announcement inside
Coach এবাং Automatic Display and Announcement of Train Arrival Time in Station
সাংগ্রবহি কাজও এরগবয় চলবে। মমবরা মরবনি যািায়ািকািী যাত্রীবদি রনিাপিাি রনরমবি Syncronizated Platform
Screen Door (PSD) and Train Door এবাং Internet Protocol (IP) Camera System
সাংগ্রবহি কাজ শুরু কিা হবয়বে। যাত্রীবদি রনিবরেন্ন ও স্বােবযে যািায়াবিি সুরবিাবথ ি Rapid Pass সাংগ্রহ এবাং
Automatic Fare Collection (AFC) System স্থাপবনি কাজ সাংবশারিি কমিপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসি হবে।

মমবরাবিবলি রনয়ন্ত্রে, রনিাপিা ও যাত্রী মসবায় িথ্য প্রযুরক্তি ব্বহাি

অনিট আপনত্ত
ঢাকা ম্যাস রোনপি রাননজট মিনভলপনমন্ট প্রনজক্ট (লাইন-৬) এ পয বন্ত মমাট ১৫ (পননর) টি অনিট আপনত্ত Foreign Aided
Project Audit Directoriate (FAPAD) কতৃিক উথাপন কিা হয়। এি মবে ৩০ জুন, ২০১৮ িারিখ পয িন্ত ১০ (দশ) টি
অরডট আপরি রনষ্পরি কিা হবয়বে। অবরশষ্ট ৫ (পাঁচ) টি অরডট আপরিি মবে ৩ (রিন) টি আপরি FAPAD-এ রনষ্পরিি জন্য
প্ররক্রয়ািীন আবে এবাং ২ (দ্যই) টি আপরি FAPAD কতৃিক পুনঃঅরডট কিা হবব।

ব ও পে নাম পনরবর্তবন
জনবল পুনগঠন
ঢাকা ম্যাস রোনপি রাননজট মিনভলপনমন্ট প্রনজক্ট (লাইন-৬) অনুবমাদবনি সময় ১০১ জন জনবল সম্বরলি Project
Implementation Unit (PIU) গঠন কিা হবয়রেল। রকন্তু জনববলি পদনাম প্রকবল্পি সবে সামঞ্জস্যপূে ি রেল না। একই
সাবথ মকান মকান মযবত্র জনববলি অপয িাপ্তিা রেল। এ মপ্রযাপবট সুষ্ঠুভাবব প্রকল্প বাস্তবায়বনি স্বাবথ ি যথাযথ প্ররক্রয়ায় প্রকবল্পি সবে
সামঞ্জস্যপূে ি পদনাম রদবয় জনবল ১৪১ মি উন্নীি কিা হবয়বে। সাংবশারিি জনবল কাঠাবমাি রভরিবি চলমান অথ িবেবি ৩৪ জনবক
রনবয়াগ প্রদান কিা হবয়বে ও ২০ জন সহকািী প্রবকৌশলীি রনবয়াগ চূড়ান্ত পয িাবয় িবয়বে। জন্মলগ্ন মথবক ৩০ জুন, ২০১৭ িারিখ পয িন্ত
এবাং ২০১৭-২০১৮ অথ িবেবি ঢাকা ম্যাস রোনপি রাননজট মিনভলপনমন্ট প্রনজক্ট (লাইন-৬) এ যাঁরা োনয়ত্ব পালন কনরনেন র্তাঁনের
র্তানলকা যর্ািনম পনরনশষ্ট-খ (১) ও পনরনশষ্ট-খ (২) মর্ত মেয়া হনয়নে।
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Mass Rapid Transit (MRT) Line-5: Northern Route
২০২৭ সাবলি মবে মহমাবয়িপুি হবি ভাটািা পয িন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড ও এনলনভনটি সমন্বনয় ১৯.৬০ রকবলারমটাি দীঘ ি (আন্ডারগ্রাউন্ড
১৩.৬০ নকনলানমটার এবং এনলনভনটি ৬.০০ নকনলানমটার) ও ১৪ মেশন (আন্ডারগ্রাউন্ড ৯টি এবং এনলনভনটি ৫টি) রবরশষ্ট মমবরাবিল
ননমবানণর রনরমি Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern
Route এি DPP প্রেয়ন প্ররক্রয়ািীন আবে। Engineering Service-এি জন্য গি ১৪ জুন, ২০১৮ িারিখ উন্নয়ন
সহবযাগী সাংস্থা JICA’ি সবে ৭,৩৫৮ রমরলয়ান ইবয়ন-এি ঋে চুরক্ত (BD-P101) স্বাযি কিা হয়। Engineering
Service এি পিামশিক প্ররিষ্ঠান রনবয়াবগি লবযে Expression of Interest (EoI) আহবান কিা হবয়বে। এ রুট
রনমিাবে সম্ভাব্ ব্য় হবব প্রায় ৪৫ হাজাি মকাটি টাকা। Northern Route এি এোলাইননমন্ট হল: মহমানয়র্তপুর-বানলয়ারপুরমধুমনর্ত-আনমন বাজার-গাবর্তলী-োর উস সালাম- নমরপুর ১-নমরপুর ১০-নমরপুর ১৪-কচুনক্ষর্ত-বনানী-গুলশান ২-নতুন বাজার-ভাটারা।

MRT Line-5: Northern Route এি এলাইনবমে ও মেশন

Mass Rapid Transit (MRT) Line-5: Southern Route
২০৩০ সাবলি মবে গাবিলী হবি ভূলিা পয িন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড ও এনলনভনটি সমন্বনয় প্রায় ২১ রকবলারমটাি দীঘ ি মমবরাবিল ননমবানণর
রনরমি উন্নয়ন সহবযাগী সাংস্থাি সহায়িায় ৫ মম, ২০১৮ িারিখ হবি প্রাক-সম্ভাব্িা যাচাই এি কাজ শুরু কিা হবয়বে। প্রাক-সম্ভাব্িা
যাচাই এি কাজ সম্পন্ন হওয়াি পি মমাট তদঘ িে, রুট Alignment, আন্ডািগ্রাউন্ড ও এরলবভবটড অাংশ, রডবপাি অবস্থান এবাং
মেশবনি সাংখ্যা ও অবস্থান চূড়ান্ত কিা হবব। Southern Route এি সম্ভাব্য এোলাইননমন্ট হল: গাবিলী-মটকরনকোলকল্যােপুি-শ্যামলী-কবলজ মগইট-আসাদ মগইট-িাবসল স্কয়াি-পান্থপথ-মসানািগাঁ-হারিিরিল-রনবকিন-িামপুিা-আফিাব নগি পরিমআফিাব নগি মসোি-আফিাব নগি পূব ি-মদবশিকারয-বাড়ালু বাজাি- গোনগি- জািীয় মহাসড়ক এন ১০৫ এি সাংবযাগ স্থল (ভূলিাি
সরন্নকবট)।

Mass Rapid Transit (MRT) Line-4
২০৩০ সাবলি মবে ঢাকা মহানগরী ও র্তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী মহানগরীর সানর্ দ্রুর্তগনর্তর আধুননক গণপনরবহন ব্যবস্থা নহনসনব কমলাপুি
হবি নািায়েগঞ্জ রুবট সম্ভাব্ ১৬ রকবলারমটাি দীঘ ি MRT Line-4 রনমিাবেি পরিকল্পনা গ্রহে কিা হবয়বে। কমলাপুি-নািায়েগঞ্জ
মিলওবয় রাবকি রনচ রদবয় Underground MRT বা পািাল মিল রহবসবব MRT Line-4 রনমিাবেি প্রাথরমক পরিকল্পনা
গ্রহে কিা হবয়বে। MRT Line-4 রনমিাবেি জন্য Pre-Feasibility Study কিাি রনরমি উন্নয়ন সহবযাগী সাংস্থা
অনুসন্ধান কিা হবে।
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Mass Rapid Transit (MRT) Line-2
২০৩০ সানলর মনে গাবিলী হবি চট্টগ্রাম মিাড পয িন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড ও এনলনভনটি সমন্বনয় প্রায় ২৪ রকবলারমটাি দীঘ ি G2G রভরিবি
পাবরলক প্রাইবভট পাট িনািরশপ (রপরপরপ) পদ্ধরিবি MRT Line -2 রনমিাবেি লবযে ১৫ জুন, ২০১৭ িারিখ জাপান ও বাাংলাবদশ
সিকাি সহবযারগিা িািক স্বাযি কবি। এিই িািাবারহকিায় ৬ রডবসম্বি, ২০১৭ িারিখ জাপান ও বাাংলাবদবশি অাংশগ্রহবে
বাাংলাবদবশ প্রথম প্লাটফিম সভা অনুরষ্ঠি হয়। ৭ জুন, ২০১৮ িারিখ জাপান ও বাাংলাবদবশি অাংশ গ্রহবে জাপাবন ২য় প্লাটফিম সভা
অনুরষ্ঠি হয়। জাপান সিকাবিি কারিগিী সহায়িায় MRT Line-2 এি Pre-Feasibility Study কিাি রনরমি সুরনরদ িষ্ট
প্রস্তাব জাপান সিকাবিি রনকট দারখল কিা হবয়বে। Pre-Feasibility Study সম্পন্ন হওয়াি পি মমাট তদঘ িে, রুট
Alignment, আন্ডািগ্রাউন্ড ও এরলবভবটড অাংশ, রডবপাি অবস্থান এবাং মেশবনি সাংখ্যা ও অবস্থান চূড়ান্ত কিা হবব। MRT
Line-2 এি সম্ভাব্ রুট এোলাইনমমে হল: গাবিলী- Embankment Road- বরসলা-মমাহাম্মদপুি রবআিটিরস বাস েোন্ডসাি মসরজদ মিাড- রিগািলা- িানমরন্ড ২ নম্বি মিাড- সাইন্স ল্যাববিটরি- রনউ মাবকিট- নীলবযি-আরজমপুি-পলাশী-শহীদ রমনািঢাকা মমরডবকল কবলজ-পুরলশ মহডবকাট িাি-মগালাপ শাহ মাজাি-বে ভববনি উিি পার্শ্িস্থ সড়ক-মরিরিল-আিামবাগ-কমলাপুি-মুগদামান্ডা-মডমড়া-চট্টগ্রাম মিাড।

MRT Line-2 এি সম্ভাব্ রুট এলাইনবমে

Mass Rapid Transit (MRT) Line-1
MRT Line-1 দ্যটি অাংবশ রবভক্ত। অাংশ দ্যটি হল: রবমানবযি রুট এবাং পূব িাচল রুট। উভয় রুবটি সম্ভাব্যর্তা যাচাইনয়র কাজ সম্পন্ন
হনয়নে। উভয় রুনটর Engineering Service-এর জন্য গর্ত ২৯ জুন ২০১৭ র্তানরখ JICA-এর সনে ৫,৫৯৩ রমরলয়ান
ইবয়ন-এি ঋে চুরক্ত স্বাযি (BD-P95) করা হনয়নে। প্রায় ৫৭৯ মকাটি টাকা প্রাক্করলি ব্বয় Technical Assistance for
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1) (E/S) শীষ িক Technical
Assistance Project Proposal (TPP) গ্রহণ করা হনয়নে। JICA’ি সহায়িায় রনমিাে প্রকল্প গ্রহবেি রনরমি DPP
প্রেয়ন প্ররক্রয়ািীন আবে। ২০২৬ সাবলি মবে এ উভয় রুট রনমিাবে সম্ভাব্ ব্য় হবব প্রায় ৫০ হাজাি মকাটি টাকা।
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MRT Line-1 এি উভয় রুট এলাইনবমে ও মেশন

Mass Rapid Transit (MRT) Line-1: রবমানবযি রুট
নবমানবন্দর রুনটর এলাইননমন্ট হল: নবমানবন্দর-নবমানবন্দর টানমবনাল ৩-নখলনক্ষর্ত-যমুনা নফউচার পাকব-নতুন বাজার-উত্তর বাড্ডাবাড্ডা-হানর্তরনিল-রামপুরা-মানলবাগ-রাজারবাগ-কমলাপুর। এ রুবটি মমাট দের্ বে ১৬.৪০ নকনলানমটার। এ রুনটই বাংলানেনশ প্রর্ম
পার্তাল মরল বা আন্ডারগ্রাউন্ড মমনরানরল নননমবর্ত হনর্ত যানে। মমাট মেশন (আন্ডারগ্রাউন্ড) সংখ্যা ১২টি।

নবমানবন্দর রুট এলাইননমন্ট ও মেশন
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Mass Rapid Transit (MRT) Line-1: পূব িাচল রুট
পূব বাচল রুনটর এলাইননমন্ট হল: নতুন বাজার-যমুনা নফউচার পাকব-বসুন্ধিা-পুরলশ অরফসাস ি হাউরজাং মসাসাইটি-মাস্তুল-পূব িাচল পরিমপূব িাচল মসোি-পূব িাচল মসক্টি ৭-পূব িাচল রডবপা। পূব িাচল রুবটি মমাট দের্ বে ১০.২০ নকনলানমটার। সম্পূণ ব অংশ এনলনভনটি। মমাট মেশন
সংখ্যা ৯টি। র্তন্মনে ৭টি মেশন হনব এনলনভনটি। নতুন বাজার ও যমুনা নফউচার পাকব মেশনদ্বয় নবমানবন্দর রুনটর অংশ নহনসনব
আন্ডারগ্রাউন্ড নননমবর্ত হনব। নতুন বাজার মেশনন Inter-change থাকবব। এ Inter-change ব্বহাি কবি রবমানবযি রুট
মথবক পূব িাচল রুবট এবাং পূব িাচল রুট মথবক রবমানবযি রুবট যািায়াি কিা যাবব।

পূব বাচল রুট এলাইননমন্ট ও মেশন

Digital বাাংলাবদশ রবরনমিাে
ইোিএরক্টভ ওবয়বসাইট
ঢাকা ম্যাস রানরজট মকাম্পারন রলরমবটড এি একটি সমৃদ্ধ ওবয়বসাইট (www.dmtcl.gov.bd) িবয়বে, যা রনয়রমিভাবব
হালনাগাদ কিা হয়। এ ওবয়বসাইবট রডএমটিরসএল, রডএমটিরসএল কতৃিক বাস্তবায়নািীন প্রকল্পসমূহ ও জনস্বাথ ি সাংরিষ্ট সকল
িথ্য-উপাি রনয়রমি প্রকাশ কিা হয়। এবি রডএমটিরসএল’ি কায িক্রবম জনসম্পৃক্তিা, স্বেিা ও জবাবরদরহিা রনরিি কিা সম্ভবপি
হবে। ময মকান স্থান হবি ময মকান সময় রডএমটিরসএল’ি কায িক্রম সম্পবকি সকবল জানবি পাবিন এবাং মিামি, অরভবযাগ ও পিামশি
প্রদান কিবি পাবিন। GRS, NIS, RTI, APA ও বারষ িক উদ্ভাবন কমিপরিকল্পনা সাংরিষ্ট িথ্যারদও ওবয়বসাইবট সাংবযাজন কিা
হবয়বে। রডএমটিরসএল সাংরিষ্ট সকল আইন, রবরিমালা, নীরিমালা, গাইডলাইনস্, রবরভন্ন প্রকাশনা ইিোরদও ওবয়বসাইবট সরন্নববশ কিা
আবে। ওবয়বসাইবট মফসবুক মপইজ ও রভরডও বক্স িবয়বে, মযখাবন রডএমটিরসএল সম্পরকিি কায িক্রম, েরব ও রভরডও রনয়রমি
আপবলাড কিা হবয় থাবক।

Digital Service Implementation Roadmap-2021
Digital Service Implementation Roadmap-2021 এি আওিায় রডএমটিরসএল ও এি আওিায়
বাস্তবায়নািীন প্রকল্পসমূবহ Enterprise Resource Plan (ERP), Metro Rail Operation Control
Center (OCC) ও Metro Rail Citizen Apps (MRCA) তিরিি কায িক্রম গ্রহবেি পরিকল্পনা হাবি মনয়া হবয়বে।
এ লবযে ঢাকা ম্যাস ি্োরপড রানরজট মডবভলপবমে প্রবজক্ট (লাইন-৬)-এ নতুন প্যাবকজ-০৯ অন্তভুিরক্তি কায িক্রম প্ররক্রয়ািীন আবে।
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Electronic Document Management System
রডএমটিরসএল, প্রকল্প কতৃিপয, পিামশিক প্ররিষ্ঠান এবাং ঠিকাদািী প্ররিষ্ঠানসমূবহি মবে দ্রুি Project Document, সকল
প্রকাি িথ্য-উপাি ও পত্রালাপ কিাি লবযে ওবয়ব মবইজড ACONEX সফটওয়াি ব্বহাি কবি রডএমটিরসএলবক
Electronic Document Management System (EDMS) মনটওয়াবকিি আওিায় আনা হবয়বে। এ
সফটওয়াবিি মােবম িথ্য-উপাি আদান-প্রদাবনি মযবত্র ব্বহািকািী ও কায িক্রম রনরদ িষ্ট কবি মদয়া যায়। প্রববশারিকাি প্রাপ্ত
ব্বহািকািীগে এ প্লাটফিম ব্বহাি কবি রনবজবদি রভিবি িথ্য আদান-প্রদাবনি মােবম চূড়ান্ত রসদ্ধান্ত গ্রহে কিবি পাবিন। এটি
Cloud Based সুিরযি Construction Project Management সফটওয়াি হওয়ায় রবরভন্ন মদবশ মমবরাবিল
রনমিাবেি সময় এ সফটওয়াি সফলভাবব ব্বহাি কিা হবয়বে। প্রববশারিকাি প্রাপ্ত িত্ত্বাবিানকািী কমিকিিাগে স্বয়াংরক্রয়ভাবব
Document এি সাইজ রনরব িবশবষ Document সিাসরি মদখবি পাবিন রবিায় পরিবীযে ও সমন্বয় কায িক্রম সহবজ কিা
যায়।

রভরডও
ঢাকা ম্যাস রানরজট মকাম্পারন রলরমবটড ২০৩০ সাবলি মবে ৫টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মমবরাবিল রনমিাবেি
পরিকল্পনা গ্রহে কবিবে। এিই িািাবারহকিায় MRT Line-1, MRT Line-2, MRT Line-4, MRT Line-5 ও
MRT Line-6 বাস্তবায়বনি রবরভন্ন পয িাবয় িবয়বে। এ ৫টি MRT Line-এি ৩০ জুন, ২০১৮ িারিখ পয িন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগরি
সম্বরলি বাাংলায় একটি সাংরযপ্ত রভরডও (০৪.০৪ রমরনট) এবাং একটি পূে ি রভরডও (১৩.১৮ রমরনট) প্রস্তুি কবি ঢাকা ম্যাস রানরজট
মকাম্পারন রলরমবটড-এি YouTube Channel-এ বহুল প্রচাবিি রনরমি আপবলাড কিা হবয়বে। উভয় রভরডও-এি রসরড কবি
বহুল প্রচাবিি রনরমি সাংরিষ্ট অাংরশজবনি রনকটও মপ্রিে কিা হবয়বে। পূে িাে রভরডও-এি English Version সহসাই প্রকাশ
কিা হবব।

প্ররশযে
অভেন্তিীে ও রববদশ প্ররশযে
DMTCL ও এি আওিািীন প্রকবল্পি সকল মগ্রবডি কমিচািীবদি কমিদযিা ও সযমিা বৃরদ্ধি লবযে রনয়রমি অভেন্তিীে প্ররশযবেি
আবয়াজন কিা হয়। এিই িািাবারহকিায় চলমান অথ িবেবি ১৯টি প্ররশযে কমিসূরচি মােবম ১২৯ জন রবরভন্ন মগ্রবডি কমিচািীবক
প্ররশযে প্রদান কিা হবয়বে (পরিরশষ্ট-গ)। একইসমবয় ০৬টি তববদরশক প্ররশযে কমিসূরচবি ১৩ জন কমিকিিা অাংশ গ্রহে কবিবেন
(পরিরশষ্ট-ঘ)।

২৩ জুন, ২০১৮ িারিখ অনুরষ্ঠি িথ্য অরিকাি আইন-২০০৯ রবষয়ক প্ররশযবে অাংশগ্রহেকািী প্ররশযোথীবদি একাাংশ
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মাঠ প্ররশযে
BIAM এি উবযাবগ আবয়ারজি Project Management Course এ অাংশ গ্রহেকািী মাঠ পয িাবয়ি ও রবরভন্ন
মন্ত্রোলয়/রবভাগ/সাংস্থাি ২৫ জন প্রথম মশ্রেীি কমিকিিা গি ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ িারিখ বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিল এি সম্ভাবনা,
চোবলঞ্জসমূহ ও চোবলঞ্জ উিিবে গৃহীি পদবযপ সম্পবকি সম্যক অবরহি হওয়াি জন্য রদনব্াপী Briefing Session এ অাংশ
গ্রহে কবিন।

১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ িারিখ Briefing Session এ অাংশগ্রহেকািী BIAM এি প্ররশযোথীবদি একাাংশ
RPATC, Dhaka এি উবযাবগ সড়ক ও জনপথ অরিদপ্তবিি মাঠ প্রবকৌশলীবদি ১ম রববশষ বুরনয়াদী প্ররশযে মকাবস িি মাঠ
পরিদশিন কায িক্রবমি অাংশ রহবসবব ৩২ জন কমিকিিা ঢাকা ম্যাস রানরজট মকাম্পারন রলরমবটড এি সাংরযপ্ত Briefing Sessionএ এবাং ঢাকা ম্যাস ি্োরপড রানরজট মডবভলপবমে প্রবজক্ট (লাইন-৬) আবয়ারজি রদনব্াপী রনমিাে কাজ সবিজরমবন পরিদশিন কায িক্রবম
অাংশ গ্রহে কবিন।

১৯ এরপ্রল, ২০১৮ িারিখ Briefing Session এ অাংশগ্রহেকািী RPATC, Dhaka এি প্ররশযোথীবদি একাাংশ

ই-মমইল ও ই-নরথ
রডএমটিরসএল’ি দাপ্তরিক মযাগাবযাবগি মযবত্র রনয়রমি ই-মমইল ব্বহাি কিা হয়। রডএমটিরসএল-এ ইবিাপূবব ি ই-নরথ কায িক্রম চালু
কিা হয়রন। ই- নরথ চালু কিাি রনরমি প্রাথরমক কায িক্রম ইবিামবে সম্পন্ন কিা হবয়বে। পয িায়ক্রবম মপপািবলস অরফস স্থাপবনি লবযে
ই-নরথ কায িক্রম চালুি রনরমি সহসাই সাংরিষ্ট কমিচািীবদি প্ররশযবেি আবয়াজন কিা হবে।

Page 18 of 43

নিএমটিনসএল ও মমলা
Smart City Innovation Hub
বেবন্ধু মশখ মুরজবুি িহমান নবভারথবয়টাি-এ ২৯ নবভম্বি - ১ রডবসম্বি ২০১৭ সমবয় রিন রদন ব্াপী Smart City
Innovation Hub অনুরষ্ঠি হয়। Hub-এ DMTCL রনজস্ব েবলি মােবম ঢাকা মহানগিী ও িৎসাংলগ্ন পার্শ্িবিী এলাকাি
যানজট রনিসবন ও পরিববশ উন্নয়বন Mass Rapid Transit বা Metro Rail-এি ভূরমকা ও রনমিাে পরিকল্পনা তুবল
িবি। Hub-এ আগি দশিোথীগে রবপুল উৎসাহ রনবয় DMTCL েল পরিদশিন কবিন।

Smart City Innovation Hub-এ আগি দশিোথীগবেি DMTCL েল পরিদশিন

Digital World 2017 মমলা
বেবন্ধু আন্তজিারিক সবম্মলন মকবে ৬-৯ রডবসম্বি, ২০১৭ সমবয় চাি রদনব্াপী রডরজটাল ওয়ার্ল্ি-২০১৭ মমলা অনুরষ্ঠি হয়। মমলাি
Milky Way এলাকায় অবরস্থি DMTCL এি েল রবপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা রনবয় সব িস্তবিি জনসািািে পরিদশিন কবিন।
পরিদশিনকািীগবেি একটি বড় অাংশ েবল িরযি মন্তব্ বরহবি আগ্রহ রনবয় রনবজবদি পিামশি রলরপবদ্ধ কবি বাাংলাবদবশি প্রথম
মমবরাবিল বাস্তবায়বন DMTCL-মক উৎসাহ প্রদান কবিন।

রডরজটাল ওয়ার্ল্ি-২০১৭ মমলাি DMTCL এি েবল আগি জনসািািবেি একাাংশ
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উন্নয়ন মমলা ২০১৮
রশল্পকলা একাবডরম প্রােবে গি ১১-১৩ জানুয়ারি, ২০১৮ সমবয় রিন রদনব্াপী উন্নয়ন মমলা ২০১৮ অনুরষ্ঠি হয়। DMTCL এি
েল রবপুল উৎসাহ ও আগ্রহ রনবয় সব িস্তবিি জনসািািে পরিদশিন কবিন। পরিদশিনকািীগবেি একটি বড় অাংশ েবল িরযি মন্তব্
বরহবি মস্বোয় রনবজবদি পিামশি রলরপবদ্ধ কবিন। এ উন্নয়ন মমলাি প্ররিপায রবষয় রেল - উন্নয়বনি মিাল মবডল, মশখ হারসনাি
বাাংলাবদশ।

উন্নয়ন মমলা ২০১৮ এি DMTCL এি েবল আগি দশিোথীবদি একাাংশ

উৎসব ও উেযাপন
প্রর্ম প্যানকনজর সমানি
বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিবলি প্রথম প্যাবকবজি আওিায় উিিা রডবপা এলাকাি ভূরম উন্নয়বনি কাজ রনি িারিি সমবয়ি ০৯ (নয়) মাস
পূবব ি সমারপ্ত উপলবয ১৫ মফব্রুয়ারি, ২০১৮ িারিখ DMTCL, MRT Line-6, পিামশিক প্ররিষ্ঠান ও ঠিকাদািী প্ররিষ্ঠাবনি
কমিকিিা ও প্রবকৌশলীগবেি সমরন্বি উপরস্থরিবি এক অনাড়ম্বি অনুষ্ঠাবন উৎসাহ ও উদ্দীপনাি সাবথ সমাপনী উদযাপন কিা হয়।

অপ্ররিবিাে অগ্রযাত্রায় বাাংলাবদশ
১৫ মফব্রুয়ারি, ২০১৮ িারিখ রডবপা এলাকাি ভূরম উন্নয়ন কাবজি প্রথম প্যাবকবজি সমারপ্ত উদযাপন
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২২ মাচ ি, ২০১৮ িারিখ স্ববল্পান্নি মদশ হবি উন্নয়নশীল মদবশ বাাংলাবদবশ উিিে উপলবয সমরন্বিভাবব সিকাি দ্য’রদনব্াপী কমিসূরচি
আবয়াজন কবি। DMTCL এি সব িস্তবিি কমিচািীগে সকল কমিসূরচবি অাংশ গ্রহে কবিন।

স্ববল্পান্নি মদশ হবি উন্নয়নশীল মদবশ বাাংলাবদবশ উিিে উপলবয রডএমটিরসএল আবয়ারজি আনয মশাভাযাত্রা

স্বািীনিা রদববস মমবরাবিবলি রডসবপ্ল
মমবরাবিল এখন আি স্বপ্ন নয় বাস্তবিা। ঢাকা ম্যাস রানরজট মকাম্পরন রলরমবটড-এি আওিায় বাস্তবায়নািীন বাাংলাবদবশি প্রথম
মমবরাবিল একটি অন্যিম Fast Track ভুক্ত প্রকল্প। সিকারি ও মবসিকারি রপ্রে ও ইবলকবরারনক রমরডয়ায় এবাং প্রকাশনা ও
অনুষ্ঠাবন মদবশ-রববদবশ বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিল এি কায িক্রম রনয়রমিভাবব তুবল িিা হয়।

বেবন্ধু জািীয় মেরডয়াবম স্বািীনিা রদবস-২০১৮ উদযাপন উপলবয গ্যালািীবি বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিবলি রডসবপ্ল প্রদশিন
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বাাংলা নববষ ি পালন
ঢাকা্ম্যাস্রানরজট্মকাম্পারন্রলরমবটড্(রডএমটিরসএল)-এি্সকল্মগ্রবডি্কমিচারিগে্সরম্মরলিভাবব এক অনাড়ম্বি অনুষ্ঠাবনি মােবম
রবপুল উৎসাহ ও আনযগে পরিবববশ প্রথমবাি্বাাংলা্নববষ ি্১৪২৫্রডএমটিরসএল’ি্প্রিান্কায িালবয়্উদযাপন্কবি।্

আনযগে পরিবববশ রডএমটিরসএল’ি্প্রিান্কায িালবয়্প্রথমবাি্বাাংলা্নববষ ি্১৪২৫্উদযাপন্

৭ই মাবচ িি ঐরিহারসক ভাষবেি রবর্শ্প্রামাণ্য ঐরিবহেি স্বীকৃরি
সব িকাবলি সব িবশ্রষ্ঠ বাঙারল জারিি রপিা বেবন্ধু মশখ মুরজবুি িহমান-এঁি ৭ই মাবচ িি ঐরিহারসক ভাষে ইউবনবস্কাি ইোিন্যাশনাল
মমবমারি অব য ওয়ার্ল্ি মিরজোি-এ অন্তভুিরক্তি মােবম রবর্শ্প্রামাণ্য ঐরিবহেি স্বীকৃরি লাবভি অসামান্য অজিন উপলবযে DMTCL
এি সকল মগ্রবডি কমিচািীগে সরম্মরলিভাবব ২৫ নবভম্বি, ২০১৭ িারিখ িানমরন্ডি ৩২ নম্বি সড়বক জারিি রপিাি প্ররিকৃরিবি সকাবল
পুষ্পস্তবক অপিে কবিন। একইরদন রববকবল রবপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও জাঁকজমকপূে িভাবব আনয মশাভাযাত্রাসহ মসাহিাওয়াদী উযাবনি
আবয়ারজি সমাবববশও মযাগদান কবিন।

জারিি রপিা বেবন্ধু মশখ মুরজবুি িহমান-এি ৭ই মাবচ িি ঐরিহারসক ভাষে ইউবনবস্কাি ইোিন্যাশনাল মমবমারি অব য ওয়ার্ল্ি মিরজোিএ অন্তভুিরক্তি মােবম রবর্শ্প্রামাণ্য ঐরিবহেি স্বীকৃরি লাবভি অসামান্য মগৌিব অজিন উপলবয জারিি রপিাি প্ররিকৃরিবি রবনম্র শ্রদ্ধাঞ্জরল
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জারিি রপিা বেবন্ধু মশখ মুরজবুি িহমান-এি ৭ই মাবচ িি ঐরিহারসক ভাষে ইউবনবস্কাি ইোিন্যাশনাল মমবমারি অব য ওয়ার্ল্ি
মিরজোি-এ অন্তভুিরক্তি মােবম রবর্শ্প্রামাণ্য ঐরিবহেি স্বীকৃরি লাবভি অসামান্য মগৌিব অজিন উপলবয আনয মশাভাযাত্রা

মশাক রদবস পালন
জািীয় মশাক রদবস ২০১৭
স্বািীনিাি মহান স্থপরি সব িকাবলি সব িবশ্রষ্ঠ বাঙারল জারিি রপিা বেবন্ধু মশখ মুরজবুি িহমান-এি ৪২িম শাহাদাৎ বারষ িকীবি ১৫
আগে ২০১৭ িারিখ জািীয় মশাক রদবস পালন উপলবয DMTCL এি সব িস্তবিি কমিচািীগে িানমরন্ডি ৩২ নম্বি সড়বক জারিি
রপিাি প্ররিকৃরিবি রবনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কবিন।

জািীয় মশাক রদবস ২০১৭ উপলবয জারিি রপিাি প্ররিকৃরিবি রবনম্র শ্রদ্ধাঞ্জরল

রবমান দ্যঘ িটনায় িাষ্ট্রীয় মশাক পালন
১২ মাচ ি, ২০১৮ িারিখ মনপাবলি রত্রভূবন আন্তজিারিক রবমানবযবি আকরিক রবমান দ্যঘ িটনায় মমিারন্তকভাবব রনহি বাাংলাবদরশ-রববদরশ
৫১ জন আবিাহীি রববদহী আত্মাি শারন্ত কামনা এবাং িাঁবদি মশাক সন্তপ্ত পরিবাবিি প্ররি গভীি সমববদনা ও সহমরমিিা প্রকাবশি রনরমি
িাষ্ট্রীয় মশাক পালন উপলময ১৫ মাচ ি, ২০১৮ িারিখ রডএমটিরসএল এক মশাক সভা ও মদায়াি আবয়াজন কবি।
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বারষ িক উন্নয়ন কমিসূরচ
২০১২-২০২৪ মময়াবদ বাস্তবায়বনি রনরমি ঢাকা ম্যাস ি্োরপড রানরজট মডবভলপবমে প্রবজক্ট (লাইন-৬) মমাট প্রাক্করলি ব্য় ২১৯৮৫.০৭
মকাটি (রজওরব ৫৩৯০.৪৮ মকাটি ও প্রকল্প সাহায্য ১৬৫৯৪.৫৯ মকাটি) টাকায় গি ১৮-১২-২০১২ িারিখ একবনক কতৃিক অনুবমারদি
হয়। জুন, ২০১৮ পয িন্ত সারব িক গড় বাস্তব অগ্রগরি ১৬% এবাং সারব িক আরথ িক অগ্রগরি Mobilization Advance সহ ২৩.০৪%।
জুন, ২০১৮ পয িন্ত ক্রমপুরঞ্জি ব্য় হবয়বে ৫০৬৫.০১ মকাটি টাকা [রজওরব ১৪০৭.৯৩ মকাটি (২৬.১২%) এবাং প্রকল্প সাহায্য ৩৬৫৭.০৮
মকাটি (২২.০৪%)]। এ প্রকবল্পি অনুকূবল ২০১৭-২০১৮ অথ ি বেবি মমাট বিাদ্দ রেল ৩০৯৫.৯৫ মকাটি (রজওরব ৪১৫.৯৫ ও প্রকল্প সাহায্য
২৬৮০.০০ মকাটি) টাকা। বিাবদ্দি রবপিীবি একই সমবয় মমাট ব্য় হবয়বে ২৯৮৩.২২ মকাটি [রজওরব ৪১৫.৫৩ মকাটি (৯৯.৯০%) এবাং
প্রকল্প সাহায্য ২৫৬৭.৬৯ মকাটি (৯৫.৮১%)] যা একই বেবিি বিাবদ্দি ৯৬.৩৬%।

Transit Oriented Development (TOD) Hub and Station Plaza
DMTCL ঢাকা মহানগিী ও িৎসাংলগ্ন পার্শ্িবিী এলাকাি যানজট রনিসবন ও পরিববশ উন্নয়বন ২০৩০ সাবলি মবে ৫টি Mass
Rapid Transit (MRT) বা মমবরাবিল সমন্ববয় মনটওয়াকি গবড় মিালাি উবযাগ গ্রহে কবিবে। এিই িািাবারহকিায় ২০১৯
সাবলি রডবসম্বি মাবসি মবে উিিা ৩য় পব ি হবি আগািগাঁও পয িন্ত অাংবশ মমবরাবিল পরিচালনাি সাংবশারিি কমিপরিকল্পনা গ্রহে কিা
হবয়বে। রবরভন্ন মদবশি মমবরাবিল পরিচালনাি অরভজ্ঞিা মথবক মদখা যায় ময, শুধু ভাড়া আদাবয়ি আয় হবি লাভজনকভাবব মমবরাবিল
পরিচালনা কিা যায় না। এ মপ্রযাপবট মমবরাবিল পরিচালনাকািী মকাম্পারনগুবলা মমবরাবিল পরিচালনাি পাশাপারশ মমবরাবিল সাংরিষ্ট
Property Development কায িক্রম গ্রহে কবি থাবক। এ মপ্রযাপট রবববচনায় ঢাকা ম্যাস রানরজট মকাম্পারন রলরমবটড
আন্ত:লাইন সাংবযাগ মেশন, রডবপা ও প্রিান প্রিান মেশনগুবলাবক ক্রমান্ববয় Transport Oriented Development
(TOD) Hub এবাং Station Plaza রহবসবব গবড় মিালাি উবযাগ গ্রহে কিবে। রনবয়ারজি পিামশিক প্ররিষ্ঠান এ লবযে কাজ
কিবে। প্রথম পয িাবয় উিিা মসোি মেশনবক রবববচনায় রনবয় প্রাথরমক কমিপরিকল্পনা গ্রহে কবি বাস্তবায়বনি উবযাগ প্ররক্রয়ািীন
আবে। গি ২৮ মাচ ি ২০১৮ িারিখ এ উবদ্দবশ্য সাংরিষ্ট সকল অাংরশজন সমন্ববয় Round Table Discussion এি আবয়াজন
কিা হয়।

Round Table Discussion on Transit Oriented Development
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MRT Police Force গঠন
ম্যাস রোনপি রাননজট (এমআরটি) পুনলশ মফাস ব গঠননর প্রস্তাব গর্ত ২৫ জানুয়ানর, ২০১৮ র্তানরখ সড়ক পনরবহন ও মহাসড়ক নবভানগ
মপ্ররণ করা হয়। সড়ক পনরবহন ও মহাসড়ক নবভাগ প্রস্তাবটি গর্ত ৮ মফব্রুয়ানর, ২০১৮ র্তানরখ জনননরাপত্তা নবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালনয়
মপ্ররণ কনর। জনননরাপত্তা নবভাগ গর্ত ১ এনপ্রল, ২০১৮ র্তানরখ প্রস্তাবটি মহাপুনলশ পনরেশবক, বাংলানেশ বরাবর মপ্ররণ কনরনে। পুনলশ
ব
সের েির খসড়া অগাননাগ্রাম
প্রণয়ন কনর অনানুষ্ঠাননকভানব নিএমটিনসএল-এর ননকট োনখল কনরনে। নিএমটিনসএল নননয়ানজর্ত
ব
পরামশবক প্রনর্তষ্ঠাননর সহায়র্তায় প্রাি খসড়া অগাননাগ্রাম
পনরমাজবন করনে।

পরিচালনা পরিষদ
ঢাকা মহানগিী ও িৎসাংলগ্ন পার্শ্িবিী এলাকাি জন্য একটি পরিকরল্পি ও সমরন্বি আধুরনক গেপরিবহন ব্বস্থা রহবসবব Mass
Rapid Transit (MRT) বা মমবরাবিল এি পরিকল্পনা, সাবভি, রডজাইন, অথ িায়ন, রনমিাে, িযোববযে ও পরিচালনাি জন্য গি
০৩ জুন, ২০১৩ িারিখ শিভাগ সিকারি মারলকানািীন Dhaka Mass Transit Company Limited
(DMTCL) গঠন কিা হয়। ঢাকা ম্যাস রানরজট মকাম্পারন রলরমবটড-এি ১১ সদস্য রবরশষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ িবয়বে। সরচব,
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক রবভাগ পরিচালনা পরিষবদি মচয়ািম্যান রহবসবব দারয়ত্ব পালন কবিন। জন্মলগ্ন মথবক ৩০ জুন, ২০১৮
িারিখ পয িন্ত যাঁিা পরিচালনা পরিষবদি পরিচালক রহবসবব দারয়ত্ব পালন কবিবেন িাঁবদি অথ িবেি রভরিক িারলকা পরিরশষ্ট-ঙ-মি
মদয়া হবয়বে। পরিচালনা পরিষবদি প্রথম সভা ১৬ নবভম্বি ২০১৪ িারিখ অনুরষ্ঠি হবয়রেল। ৩০ জুন ২০১৮ িারিখ পয িন্ত পরিচালনা
পরিষবদি মমাট ২৫টি সভা অনুরষ্ঠি হবয়বে (পরিরশষ্ট-চ)। িন্মবে ২০১৭-১৮ অথ িবেবি পরিচালনা পরিষবদি মমাট ৬টি সভা অনুরষ্ঠি
হয়। এ ৬টি সভায় গৃহীি ৪৮টি রসদ্ধাবন্তি মবে সকল রসদ্ধান্তই ইবিামবে বাস্তবারয়ি হবয়বে।

গি ১০ মম, ২০১৮ িারিখ অনুরষ্ঠি রডএমটিরসএল-এি ২৫িম মবাড ি সভা
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বারষ িক সািািে সভা
ঢাকা ম্যাস রানরজট মকাম্পরন রলরমবটড (রডএমটিরসএল) এি ৪থ ি বারষ িক সািািে সভা ২৭ রডবসম্বি ২০১৭ িারিখ অনুরষ্ঠি হবয়বে।
রনয়রমি রুটিন এবজন্ডা োড়াও এ বারষ িক সািািে সভায় মকাম্পারন আইন, ১৯৯৪ এি ১২ িািা অনুযায়ী special resolution
গ্রহে কবি রবযমান Memorandum of Association-এি স্পষ্টীকিে, করনণক ও গানণনর্তক ভুল সংনশাধন এবং paid
up capital-এি সাংস্থান কিা হয়। একইভাবব মকাম্পারন আইন, ১৯৯৪ এি ২০ িািা অনুযায়ী special resolution গ্রহে
কবি Articles of Association-এি স্পষ্টীকিে, করনণক ও গানণনর্তক ভুল সংনশাধন এবং paid up capital-এি
সাংস্থান কিা হয়। উবল্লখ্য ময, রডএমটিরসএল-এি প্রথম, রিিীয় ও তৃিীয় বারষ িক সািািে সভা যথাক্রবম গি ১৬ নবভম্বি ২০১৪ িারিখ,
৩১ রডবসম্বি ২০১৫ িারিখ ও ২৮ রডবসম্বি ২০১৬ িারিখ অনুরষ্ঠি হবয়রেল।

রনমিাে চোবলঞ্জ
ঢাকা ম্যাস রানরজট মকাম্পারন রলরমবটড কতৃিক বাস্তবায়নািীন বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিবলি রুট এলাইনবমে হল: উত্তরা ৩য় পব বপল্লবী-মরানকয়া সরনণর পনিম পার্শ্ব নেনয় খামারবাড়ী হনয় ফামবনগট-মহানটল মসানারগাঁও-শাহবাগ-টিএসনস-মোনয়ল চত্ত্বর-মর্তাপখানা
মরাি-বাংলানেশ ব্যাংক। ঢাকা ম্যাস রোনপি রাননজট মিনভলপনমন্ট প্রনজক্ট (লাইন-৬) ২০১২-২০২৪ মময়ানে বাস্তবায়ননর জন্য গ্রহণ
করা হনলও মাননীয় প্রিানমন্ত্রীি রনবদ িশনায় নবনশষ উনযানগ উত্তরা ৩য় পব ব হনর্ত আগারগাঁও পয বন্ত অংশ ননধ বানরর্ত সমনয়নর ৫ বের পূনব ব
২০১৯ সানলর নিনসম্বর মানসর মনে এবং বাংলানেশ ব্যাংক পয বন্ত সম্পূণ ব অংশ ননধ বানরর্ত সমনয়র ৪ বের পূনব ব ২০২০ সানলর নিনসম্বর
মানসর মনে বাস্তবায়ননর নননমত্ত সংনশানধর্ত কমবপনরকল্পনা গ্রহণ করা হনয়নে। উত্তরা ৩য় পব ব হনর্ত বাংলানেশ ব্যাংক পয বন্ত ২০.১০
নকনলানমটার েীর্ ব ১৬ মেশন নবনশষ্ট উভয়নেনক র্ন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পনরবহনন সক্ষম আধুননক, সময় সাশ্রয়ী ও পরিববশ বান্ধব নবদ্যেৎ
চানলর্ত এরলবভবটড মমবরাবিবলি রনমিাে কাজ সাংবশারিি কমিপরিকল্পনা অনুযায়ী িাবি-রদবন পুবিাদবম এরগবয় চলবে। এ লবযে
রবযমান সড়বকি রমরডয়ানসহ ২ মলন দ্যঘ িটনা এড়াবি ও জনরনিাপিাি স্বাবথ ি Hard Concrete Safety Barrier রদবয়
Occupy কিা হবয়বে। এবি মূল সড়ক রকছুটা সাংকুরচি হবয়বে। এ পরিরস্থরিবি অাংরশজবনি সাবথ পিামশি কবি Traffic
Management Plan প্রেয়ন কিা হবয়বে। এ Traffic Management Plan-এি উবদ্দশ্য হবে Hard

Concrete Safety Barrier রদবয় Occupy কিা সড়বকি যানবাহন চলাচল ব্বস্থা পূব ি অবস্থায় িবি িাখা। রকন্তু এ রুবট
চলাচলকািী যানবাহবনি চালক ও সড়ক ব্বহািকািীগে রারফক আইন যথাযথভাবব মমবন চবলন না। এবি অনাকারিিভাবব এ রুবটি
রবরভন্ন পবয়বে মাবি মবেই যানজবটি সৃরষ্ট হবয় জনদ্যবভিাগ বাবড়। বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিবলি রনমিাে কাজ চলমান অবস্থায় এ
রুবট কবঠািভাবব রারফক আইবনি প্রবয়াগ ও ব্বস্থাপনাি উন্নয়ন কিা প্রবয়াজন।

আগািগাঁও এলাকায় Hard Concrete Safety Barrier রদবয় Occupy কিা সড়কাাংশ
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রচবত্র রডএমটিরসএল-এি কায িক্রম
মাননীয় সড়ক পরিবহন ও মসতু মন্ত্রী

গি ১১ অবক্টাবি ২০১৭ িারিখ মাননীয় সড়ক পরিবহন ও মসতু মন্ত্রী উিিা রডবপা এলাকাি উন্নয়ন কাজ পরিদশিন মশবষ
বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিবলি বাস্তবায়ন কাবজি অগ্রগরি রপ্রে এবাং ইবলকররনক রমরডয়াবক রিফ কিবেন

গি ০৬ আগে ২০১৭ িারিখ মাননীয় সড়ক পরিবহন ও মসতু মন্ত্রী বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিবলি মিারলাং েক (মিল
মকাচ) ও রডবপা ইকুইপবমে সাংগ্রবহি রনরমি স্বাযরিি সিবিাহ ও রনমিাে চুরক্ত অনুষ্ঠাবন বক্তব্ িাখবেন
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সরচব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক রবভাগ

গি ২৭ নবভম্বি ২০১৭ িারিখ আগািগাঁও মথবক বাাংলাবদশ ব্াাংক পয িন্ত পরিবসবা স্থানান্তবিি কাজ উবিািন

২৮ রডবসম্বি, ২০১৭ িারিখ বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিবলি রনমিাে কাবজি অগ্রগরি অবরহিকিে সভা
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ব্বস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস রানরজট মকাম্পারন রলরমবটড

১৭ নবভম্বি, ২০১৭ িারিখ MRT Line-1 এি প্রস্তারবি পূব িাচল রডবপা এলাকা অাংরশজনসহ পরিদশিন মশবষ পয িাবলাচনা

২২ মফব্রুয়ারি, ২০১৮ িারিখ MRT Line-5: Northern Route এি প্রস্তারবি মহমাবয়িপুি রডবপা এলাকা পরিদশিন ও পয িববযে
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প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ি্োরপড রানরজট মডবভলপবমে প্রবজক্ট (লাইন-৬)

উিিা রডবপা এলাকায় Rotary Core Drilling (RCD) Machine িািা চলমান piling কাজ

মমবরাবিবলি রপয়াি ৮৫ ও রপয়াি ৮৬ মেবিী স্থাবন ভায়াডাক্ট Erection-এি জন্য স্থারপি Launching Grider
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অরিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অথ ি), ঢাকা ম্যাস ি্োরপড রানরজট মডবভলপবমে প্রবজক্ট (লাইন-৬)

২০ জুন, ২০১৮ িারিখ ব্বস্থাপনা পরিচালক, DMTCL এবাং প্রকল্প পরিচালক, MRT (Line-6) সাংরিষ্ট কমিকিিাবদি উপরস্থরিবি
২০১৮-১৯ অথ িবেবিি Annual Performance Agreement (APA) স্বাযি কবিন

৩১ জানুয়ারি, ২০১৮ িারিখ মকাম্পারন সরচব, DMTCL এবাং সরচব, রবএরডরস MRT Line-6- এি গাবিলী এলাকাি
Construction Yard রহবসবব ব্বহাবিি রনরমি ৭.৫০ মহক্টি ভূরমি ইজািা গ্রহে সম্পরকিি সমবিািা-িািক স্বাযি কবিন
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অরিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (EHSLAR), ঢাকা ম্যাস ি্োরপড রানরজট মডবভলপবমে প্রবজক্ট (লাইন-৬)

১৫ মাচ ি, ২০১৮ িারিখ চাকুরল মগৌি রনিাই মরযি, বাাংলাবদশ মসনাবারহনী ও রডএমটিরসএল প্ররিরনরি মযৌথভাবব মরযি রনমিাবেি
নতুন স্থান পরিদশিন কিবেন

২৬ এরপ্রল, ২০১৮ িারিখ JICA FF Mission ও DMTCL প্ররিরনরি মযৌথভাবব MRT Line-1 এর নিনপা এলাকাি
(নারায়নগঞ্জ মজলার রূপগঞ্জ উপনজলার রপর্তলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালী মমৌজায় ৩৮.৯৯৩ মহক্টর ভূনম) অাংরশজবনি সবে মিরবরনময় কিবেন
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পরিরশষ্ট-ক

৩০ জুন, ২০১৮ পয িন্ত MRT Line-6 এি সম্পারদি উবল্লখবযাগ্য কায িক্রম
ক্রম
০১.

িারিখ
১১ জুলাই, ২০১১

MRT Line-6-এি সম্পারদি উবল্লখবযাগ্য কায িক্রম
Environment Impact Assessment (EIA) অনুবমাদন

০২. ১৮্রডবসম্বি,্২০১২

ঢাকা ম্যাস ি্োরপড রানরজট মডবভলপবমে প্রবজক্ট (লাইন-৬) একবনক কতৃিক অনুবমাদন

০৩. ২০ মফব্রুয়ারি, ২০১৩

JICA এবাং বাাংলাবদশ সিকাবিি মবে বাাংলাবদবশি প্রথম Elevated মমবরাবিল
রনমিাবেি রনরমি ১০,৪৭৭ রমরলয়ান ইবয়ন-এি ঋে চুরক্ত স্বাযি (BD-P69)

০৪.

০৩ জুন, ২০১৩

Mass Rapid Transit (MRT) বা মমনরানরল এর পনরকল্পনা, সানভব, নিজাইন,
অর্ বায়ন, ননমবাণ, পনরচালনা ও রক্ষণানবক্ষনণর নননমত্ত শর্তভাগ সরকানর মানলকানাধীন
Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন

০৫.

৩১ অবক্টাবি, ২০১৩

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কতৃিক বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিল প্রকবল্পি রভরিপ্রস্তি স্থাপন

০৬.

১৯ নবভম্বি, ২০১৩

NKDM Association-এি সবে Consultancey Services for
Design, Construction Supervision, Procurement
Support and Management of MRT Line-6 প্রদাবনি জন্য
DMTCL-এি চুরক্ত স্বাযি

০৭.

১১ জুন, ২০১৪

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও মসতু মন্ত্রী কতৃিক বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিল প্রকবল্পি সাবভি
কাবজি শুভ উবিািন কবিন

০৮.

০৭ জুলাই, ২০১৪

০৯.

২৮ আগে, ২০১৪

Oriental Consultants Co. Ltd., (Japan)-Metro
Development Corp., (Japan), Katahira & Engineers
International, (Japan) and SMEC International Pty.
Ltd., (Australia) এি সবে Institutional Development
Consultancy Services for MRT Line-6 প্রদাবনি জন্য DMTCLএি চুরক্ত স্বাযি
Traffic Survey সম্পন্ন

১০.

১৬ নবভম্বি, ২০১৪

DMTCL-এি প্রথম মবাড ি সভা

১১.

৮ রডবসম্বি, ২০১৪

DMTCL-এি প্রথম Branding Workshop

১২.

১০ রডবসম্বি ২০১৪

Christian Commission for the Development of
Bangladesh (CCDB) এি সবে Resettlement Assistance
Consultant রহবসবব DMTCL-এি চুরক্ত স্বাযি

১৩.

২৮ রডবসম্বি, ২০১৪

Basic Design সম্পন্ন

১৪.

০২ মফব্রুয়ারি, ২০১৫

মমবরাবিল আইন-২০১৫ enacted

১৫.

২১ জুন, ২০১৫

Technical Standards for the Metrorail in Bangladesh2015 প্রকাশ

১৬.

৩০ জুন, ২০১৫

Resettlement Action Plan (RAP)-I-এি Socio Economic
Survey সম্পন্ন
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MRT Line-6-এি সম্পারদি উবল্লখবযাগ্য কায িক্রম

ক্রম

িারিখ

১৭.

৩০ জুন, ২০১৫

Soil Resistivity Test সম্পন্ন

১৮.

১১ জুলাই, ২০১৫

Updated Environmental Impact Assessment (EIA)
অনুবমাদন

১৯.

৩১ জুলাই, ২০১৫

Historical Importance and Archaeological Survey সম্পন্ন

২০.

৩১ আগে, ২০১৫

Environmental Baseling Survey সম্পন্ন

২১.

৩১ রডবসম্বি, ২০১৫

Topographic Survey সম্পন্ন

২২.

০৭ জানুয়ারি, ২০১৬

MRT Line-6 এি উিিা রডবপা রনমিাবেি রনরমি িাজিানী উন্নয়ন কতৃিপয (িাজউক)এি সবে DMTCL-এি ৫৮.৯১ একি জরমি মিরজবেশন সম্পন্ন

২৩. ৩১ জানুয়ারি, ২০১৬

Geotechnical Survey সম্পন্ন

২৪.

২৭ মাচ ি, ২০১৬

Tokyu Construction Co., Ltd-এি সবে MRT Line-6-এি প্যাবকজ
CP-1 এি আওিায় রডবপা এলাকাি ভূরম উন্নয়ন কিাি রনরমি DMTCL-এি চুরক্ত
স্বাযি

২৫.

৩১ মাচ ি, ২০১৬

Right of Way (RoW) Survey সম্পন্ন

২৬.

৩০ এরপ্রল, ২০১৬

Utility Verification Survey সম্পন্ন

২৭.

২৬ জুন, ২০১৬

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কতৃিক বাাংলাবদবশি প্রথম মমবরাবিল রনমিাে কাবজি শুভ উবিািন

২৮.

২৯ জুন, ২০১৬

JICA এবাং বাাংলাবদশ সিকাবিি মবে বাাংলাবদবশি প্রথম Elevated মমবরাবিল
রনমিাবেি রনরমি ৭৫,৫৭১ রমরলয়ান ইবয়ন-এি ঋে চুরক্ত স্বাযি (BD-P87)

২৯.

৩০ জুন, ২০১৬

Resettlement Action Plan (RAP)-II-এি Socio Economic
Survey সম্পন্ন

৩০. ৩১ জুলাই, ২০১৬

Environmental Baseline Survey (EBL) সম্পন্ন

৩১.

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কতৃিক শিভাগ সিকারি মারলকানািীন Dhaka Mass Transit
Company Limited (DMTCL)-এি Logo অনুবমাদন

১০ অবক্টাবি, ২০১৬

৩২. ০৩ নবভম্বি, ২০১৬

মমবরাবিল রবরিমালা-২০১৬ বাাংলাবদশ মগবজবট প্রকাশ

৩৩. ০৩ মম, ২০১৭

Italian-Thai Development Public Company Ltd (ITD)Sinohydor JV-এি সবে MRT Line-6-এি প্যাবকজ CP-2 এি আওিায়
রডবপা এলাকাি পূিি কাজ কিাি রনরমি DMTCL-এি চুরক্ত স্বাযি

৩৪.

Italian-Thai Development Public Company Ltd (ITD)-এি
সবে MRT Line-6 এি প্যাবকজ CP-03 ও CP-04 এি আওিায় উিিা নথ ি
মথবক আগািগাঁও পয িন্ত ১১.৭৩ রকবলারমটাি ভায়াডাক্ট ও ৯টি মেশন রনমিাবেি রনরমি
DMTCL-এি চুরক্ত স্বাযি

০৩ মম, ২০১৭

৩৫. ৩০ জুন, ২০১৭

Tree Survey সম্পন্ন
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ক্রম

িারিখ

MRT Line-6-এি সম্পারদি উবল্লখবযাগ্য কায িক্রম

৩৬. ১৩ জুলাই, ২০১৭

পূিি কাবজি Detailed Design সম্পন্ন

৩৭.

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও মসতু মন্ত্রী কতৃিক প্যাবকজ CP-03 ও CP-04 এি রনমিাে
কাবজি শুভ উবিািন

০২ আগে, ২০১৭

৩৮. ০৬ আগে, ২০১৭
৩৯. ৩১ জানুয়ারি, ২০১৮

Kawasaki-Mitsubishi Consortium এি সবে MRT Line-6 এি
প্যাবকজ CP-08 এি আওিায় মিারলাং েক (মিল মকাচ) ও রডবপা ইকুইপবমে সাংগ্রবহি
রনরমি DMTCL-এি চুরক্ত স্বাযি
রনি িারিি সমবয়ি ০৯ (নয়) মাস পূবব ি MRT Line-6-এি প্যাবকজ CP-1 এি
আওিায় উিিা রডবপা এলাকাি ভূরম উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন

৪০.

৩০ এরপ্রল, ২০১৮

Tekken-AML-Abenikko JV [Tekken Corporation (Japan)Abdul Monem Ltd. (Bangladesh)-AB Nikko Kogyu Co.,
Ltd. (Japan) JV.] এি সবে MRT Line-6 এি প্যাবকজ CP-05 এি
আওিায় আগািগাঁও মথবক কািওয়ান বাজাি পয িন্ত ৩.২০ রকবলারমটাি ভায়াডাক্ট ও ৩ টি
মেশন রনমিাবেি রনরমি DMTCL-এি চুরক্ত স্বাযি

৪১.

৩০ এরপ্রল, ২০১৮

SMCC-ITD JV [Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd
(Japan) and Italian- Thai Development Public Company
Ltd. (Thailand) JV] এি সবে MRT Line-6 এি প্যাবকজ CP-06 এি
আওিায় কািওয়ান বাজাি মথবক মরিরিল পয িন্ত ৪.৯২ রকবলারমটাি ভায়াডাক্ট ও ৪টি মেশন
রনমিাবেি রনরমি DMTCL-এি চুরক্ত স্বাযি

৪২.

০৩ জুন, ২০১৮

Marubeni (Japan)- Larsen &Toubro (L&T) Limited
(India) JV এি সবে MRT Line-6 এি প্যাবকজ CP-07 এি ইবলকররকোল
এন্ড মমকারনকোল রসবেম সিবিাহ ও রনমিাবেি রনরমি DMTCL-এি চুরক্ত স্বাযি

৪৩.

১৪ জুন, ২০১৮

JICA এবাং বাাংলাবদশ সিকাবিি মবে বাাংলাবদবশি প্রথম Elevated মমবরাবিল
রনমিাবেি রনরমি ৭৯,২৭১ রমরলয়ান ইবয়ন-এি ঋে চুরক্ত স্বাযি (BD-P102)
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পরিরশষ্ট-খ (১)

ঢাকা ম্যাস ি্োরপড রানরজট মডবভলপবমে প্রবজক্ট (লাইন-৬) এি জন্মলগ্ন মথবক ৩০ জুন, ২০১৭ িারিখ পয িন্ত যাঁিা দারয়ত্ব পালন
কবিবেন িাঁবদি িারলকা
িম

পেনব

1.

প্রকল্প পনরচালক

2.

অনর্তনরক্ত প্রকল্প পনরচালক

3.

পনরচালক (অর্ ব ও প্রশাসন)

4.

পরিচালক (োবটরজ এন্ড প্লোরনাং)

5.

মজনাবিল ম্যাবনজাি (প্রশাসন)

6.

মজনাবিল ম্যাবনজাি (অথ ি ও রহসাব)

7.

প্রিান প্রবকৌশলী (রসরভল)

8.

প্রিান প্রবকৌশলী (ইবলকররকোল এন্ড মমকারনকোল)
মডপুটি মজনাবিল ম্যাবনজাি (এনভায়িনবমে এন্ড
রিহোরবরলবটশন)
মডপুটি মজনাবিল ম্যাবনজাি (রান্সবপাট ি প্লোরনাং)
মডপুটি মজনাবিল ম্যাবনজাি (রান্সবপাট ি ইরঞ্জরনয়ারিাং)
মডপুটি মজনাবিল ম্যাবনজাি (আিবান প্লোরনাং)
মডপুটি মজনাবিল ম্যাবনজাি (প্রবজক্ট ম্যাবনজবমে)
মডপুটি মজনাবিল ম্যাবনজাি (ইবলকররকোল এন্ড
মমকারনকোল)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ম্যাবনজাি (এইচ আি এন্ড মরইরনাং)

16.
17.
18.
19.

ম্যাবনজাি (রলগ্যাল অোবফয়াস ি এন্ড পাবরলক রিবলশন্স)
ম্যাবনজাি (সাবভি এন্ড ল্যান্ড একুইরজশন)
ম্যাবনজাি (অথ ি ও রহসাব)
ম্যাবনজাি (এনভায়িনবমে এন্ড পলুউশন কবরাল)

20.

ম্যাবনজাি (রিহোরবরলবটশন)

21.
22.
23.
24.

ম্যাবনজাি (রান্সবপাট ি প্লোরনাং)
ম্যাবনজাি (রান্সবপাট ি ইরঞ্জরনয়ারিাং)
ম্যাবনজাি (প্রবজক্ট ম্যাবনজবমে)
ম্যাবনজাি (ইবলকররকোল)

25.

এোরসেোে ম্যাবনজাি (রসরভল)

26.
27.

এোরসেোে ম্যাবনজাি (ইবলকররকোল)
রহসাবিযে কমিকিিা

কমিকিিাি নাম

সময় কাল

মমাোঃ আফর্তাবউনেন র্তালুকোর (অনর্তনরক্ত সনচব)
মমাোঃ মমাফানেল মহানসন (অনর্তনরক্ত সনচব)
দসয়ে আহম্মে (অনর্তনরক্ত সনচব)
মমাোঃ আফর্তাবউনেন র্তালুকোর (অনর্তনরক্ত সনচব)
মমাোঃ মাহবুবুল আলম
মমাহাম্মে নুরুল আনমন (যুগ্মসনচব)
মমাহাম্মে হারুন-অর-রশীে (অনর্তনরক্ত সনচব)
মমাঃ োইদ্যি িহমান
মমাহাম্মে হারুন-অর-রশীে (অনর্তনরক্ত সনচব)
ড. মমাঃ মরনরুজ্জামান (উপসরচব)
মভালানার্ পাল (উপসনচব)
সুববাি কুমাি সিকাি
এ. মক. এম মাঈন উরদ্দন
মমাঃ আব্দুল বাকী রময়া
সুকুমাি চে কুন্ডু (যুগ্মসরচব)

হনর্ত
১৮-১২-২০১২
২১-০১-২০১৪
১৫-০৫-২০১৭
০৮-০৬-২০১৭
০২-০২-২০১৪
০৫-১১-২০১৩
১৯-০৯-২০১৬
০৭-১২-২০১৪
০৯-১০-২০১৩
২৪-০১-২০১৬
০১-০৮-২০১৩
১২-০১-২০১৫
০৮-০২-২০১৬
১৮-০৪-২০১৬
২৫-০৩-২০১৪

পয বন্ত
২০-০১-২০১৪
০৭-০৫-২০১৭
১১-০৬-২০১৭
চলমান
১৬-১০-২০১৭
০১-০৯-২০১৬
চলমান
চলমান
১৮-০৯-২০১৬
০৭-১২-২০১৭
২৪-০১-২০১৬
১৩-০৮-২০১৫
১৯-০৪-২০১৬
চলমান
চলমান

কৃষ্ণ কান্ত নবর্শ্াস (যুগ্মসরচব)

২৫-০৮-২০১৩

চলমান

মমাোঃ সারওয়ার উেীন খান (উপসনচব)
মমাহাম্মে শাহজাহান
মমাোঃ মসনলম রউফ
িরশদ্যল হাসান (উপসরচব)

০৩-০৪-২০১৪
০৩-০৪-২০১৪
০৩-১২-২০১৪
০৫-০৮-২০১৩

চলমান
চলমান
১২-০৭-২০১৮
২৪-০৮-২০১৭

এ.নব.এম. আনরফুর রহমান (উপসরচব)

২০-০৩-২০১৪

চলমান

মমাঃ শিীফুল ইসলাম
শািরমন ইয়াসরমন
খান মমাোঃ মীজানুল ইসলাম
মমাঃ ইমাম উদ্দীন কবীি
এস. এম. মনজুর আহনমে
মমাঃ এনামুল হক
মমাঃ আফজাল মহাবসন
আরনসুল ইসলাম
মাহফুজা আক্তাি
মমাঃ শরফকুজ্জামান
রব মক এম আশিাফুল ইসলাম
মমাঃ িরিকুল ইসলাম
আ. হ. ম. আল আরিদী
ওয়ারহদ রবন ফিহাদ
ইশনর্তয়াক ইকবাল নহনমল
কামরুন নাহার
মমাঃ আরিকুি িহমান
মসানহল আহনমে

১৮-০১-২০১৫
৩০-০৩-২০১৭
২২-১২-২০১৪
২৭-০১-২০১৬
২৫-০৫-২০১৪
২৬-০৫-২০১৬
২৯-০৬-২০১৭
০৫-০৪-২০১৬
০৭-০৪-২০১৬
০৭-০৪-২০১৪
০৮-০৬-২০১৫
২৯-০২-২০১৬
১৭-১২-২০১৩
১৭-১২-২০১৩
১৫-০৫-২০১৪
১৫-০৫-২০১৪
০২-১২-২০১৩
১৫-০৫-২০১৪

২৫-০২-২০১৬
২৬-০৭-২০১৮
চলমান
চলমান
১৬-০৫-২০১৭
২৯-০৯-২০১৬
২১-১২-২০১৭
০৭-০৩-২০১৭
০৮-০১-২০১৮
১১-০৪-২০১৮
১২-০৮-২০১৮
২৩-০৩-২০১৭
০১-০৪-২০১৪
০১-১১-২০১৫
০৫-১১-২০১৬
চলমান
০১-০৭-২০১৫
চলমান
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পরিরশষ্ট-খ (২)

২০১৭-২০১৮ অথ িবেবি ঢাকা ম্যাস ি্োরপড রানরজট মডবভলপবমে প্রবজক্ট (লাইন-৬) এ কমিিি কমিকিিাবদি িারলকা
িম

পদরব

কমবকর্তবার নাম

মযাগদাবনি িারিখ

1.

মমাোঃ আফর্তাবউনেন র্তালুকোর
(অনর্তনরক্ত সনচব)

প্রকল্প পনরচালক

2.

মমাহাম্মে হারুন-অর-রশীে
(অনর্তনরক্ত সনচব)

অনর্তনরক্ত প্রকল্প পনরচালক
(প্রশাসন ও অর্ ব)

০৯.১০.২০১৩

3.

সুকুমার চে কুন্ডু (যুগ্মসনচব)

অরিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক
(ইবলকররকোল, রসগন্যাল এন্ড মটরলকরমউরনবকশন এন্ড রোক)

২৫.০৩.২০১৪

4.

কৃষ্ণ কান্ত নবর্শ্াস (যুগ্মসনচব)

অরিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক
(এনভায়িনবমে, মহলথ মসফটি, ভূরম অরিগ্রহে ও পুনব িাসন)

২৫.০৮.২০১৩

5.

মমাোঃ োইদ্যর রহমান

অনর্তনরক্ত প্রকল্প পনরচালক (ইএন্ডএম নসনেম এবং মরানলংেক)

০৭.১২.২০১৪

6.

মমাোঃ আব্দুল বাকী নময়া

অনর্তনরক্ত প্রকল্প পনরচালক (পূর্তব)

১৮.০৪.২০১৬

7.

মমাোঃ মাহবুবুল আলম

অনর্তনরক্ত প্রকল্প পনরচালক

০২.০২.২০১৪

8.

মমাহাম্মে শাহজাহান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-১ (নসনপ-১ এবং নসনপ-২)

০৩.০৪.২০১৪

9.

মমাোঃ সারওয়ার উেীন খান (উপসনচব) প্রকল্প ব্যবস্থাপক-২ (নসনপ-০৩ এবং নসনপ-০৪)

০৩.০৪.২০১৪

10.

মমাহাম্মে মননরুোমান (উপসনচব)

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৩ (নসনপ-০৫ এবং নসনপ-০৬)

০৭.০১.২০১৮

11.

মমাোঃ মসনলম রউফ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৪ (নসনপ-০৭)

০৩.১২.২০১৪

12.

এ.নব.এম. আনরফুর রহমান (উপসনচব) প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৫ (নসনপ-০৮)

২০.০৩.২০১৪

13.

মমাোঃ আব্দুল ওয়াদ্যে (যুগ্মসনচব)

উপ প্রকল্প পনরচালক (অর্ ব ও নহসাব)

২৫.০৯.২০১৬

14.

মমাোঃ ইমাম উেীন কবীর

উপ প্রকল্প পনরচালক (প্রশাসন)

২৭.০১.২০১৬

15.

খান মমাোঃ মীজানুল ইসলাম

উপ প্রকল্প পনরচালক (গণসংনযাগ)

২২.১২.২০১৪

16.

ি. মমাোঃ মননরুোমান (উপসনচব)

মজনানরল ম্যাননজার (প্রশাসন)

২৪.০১.২০১৬

17.

মমাোঃ মমাস্তাকুর রহমান ভূইূঁ য়া

উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নসনভল) (নসনপ-০২)

২৩.০১.২০১৮

18.

মাহফুজা আক্তার

উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নসনপ-০৩)

০৭.০৪.২০১৬

19.

নব মক এম আশরাফুল ইসলাম

উপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নসনভল) (নসনপ-৪)

০৮.০৬.২০১৫

20.

খানলে সাইফুল্লাহ সরোর

উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নসনভল) (নসনপ-০৫)

১৮.০১.২০১৮

21.

শারনমন ইয়াসনমন

সহকািী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন)

৩০.০৩.২০১৭

22.

মমাহাম্মে আফজাল মহানসন

ম্যাননজার (নরহোনবনলনটশন)

২৯.০৬.২০১৭

23.

এ. মক. এম. শনফকুোমান

ম্যাননজার (রান্সনপাট ব প্ল্োননং)

০৭.০৪.২০১৪

24.

কামরুন নাহার

সহকারী প্রনকৌশলী (নসনভল)

১৫.০৫.২০১৪

25.

মসানহল আহনমে

নহসাবরক্ষণ কমবকর্তবা

১৫.০৫.২০১৪

০৮.০৬.২০১৭
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২০১৭-২০১৮ অর্ ববেনরর অভেন্তরীণ প্রনশক্ষণ নববরণী
িম

প্ররশযবেি রবষয়বস্তু

র্তানরখ/নময়াে

২৪ মসনেম্বর, ২০১৭
Project Planning, Development
1.
হনর্ত
and Management
২১ মাচ ব, ২০১৮

অংশগ্রহণকারীর
সংখ্যা

প্রনশক্ষণ স্থান
জার্তীয় পনরকল্পনা
ও
উন্নয়ন একানিমী

০১ জন

নিটিনসএ সনম্মলন কক্ষ

০১ জন

International Workshop on
3. Better Accessibility for People ৮ অনক্টাবর, ২০১৭
with Limited Mobility

প্যান প্যানসনফক মসানারগাঁও
মহানটল

০১ জন

4. Utilization of Card Data

০৯ অনক্টাবর, ২০১৭

নিটিনসএ সনম্মলন কক্ষ

২৯ অনক্টাবর, ২০১৭
হনর্ত
০২ ননভম্বর, ২০১৭

বাংলানেশ ইননষ্টটিউট অব
ম্যাননজনমন্ট

০৪ জন

2.

Orientation Program on Rapid
০৭ আগে, ২০১৭
Pass

5. মটকননকোল এনসসনটন্স প্রনজক্ট প্রনপাজাল

০২ জন

6.

Foreign Aid Management
System

০১-০২ ননভম্বর, ২০১৭

অর্ বনননর্তক সম্পকব নবভাগ এি
আরিক ল্যাব

০১ জন

7.

জনসংনযাগ, গণমােম ও মযাগানযাগ মকৌশল
প্রনশক্ষণ কমবশালা

২৬-৩০ ননভম্বর, ২০১৭

বাংলানেশ ইননেটিউট অব
জান বানলজম অোন্ড ইনলট্রনিননক
নমনিয়া

০১ জন

8. ওনয়বসাইট স্থানান্তর প্রনশক্ষণ কমবশালা

০৯-১০ জানুয়ানর, ২০১৮ সড়ক পনরবহন ও মহাসড়ক নবভাগ
এর সনম্মলন কক্ষ

০১ জন

Sustainable Urban and Sub
9.
Urban Transport System

বাংলানেশ ইননেটিউট অব
১৩-১৪ জানুয়ানর, ২০১৮ এোিনমনননেশন এোন্ড
ম্যাননজনমন্ট

০২ জন

10. ই-সানভবস বাস্তবায়ন মরািম্যাপ ২০২১

১৪-১৫ জানুয়ানর, ২০১৮

করবী হল
প্রধামন্ত্রীর কায বালয়

০২ জন

11.

Procurement of Goods, Works
and Services

০৩-১৯ মাচ ব, ২০১৮

Engineering Staff
College

০১ জন

12.

Foreign Aid Management
System

০৭ মাচ ব, ২০১৮

অর্ বনননর্তক সম্পকব নবভাগ এর
আরিক ল্যাব

০২ জন

13.

গণমােম সম্পকব, সংবাে নবজ্ঞনি ও নমনিয়া
কভানরজ নবষয়ক কমবশালা

১৯-২১ মাচ ব, ২০১৮

বাংলানেশ ইননেটিউট অব
জান বানলজম অোন্ড ইনলট্রনিননক
নমনিয়া

০১ জন

Page 38 of 43

িম

প্ররশযবেি রবষয়বস্তু

National Integrity Strategy
14. and Annual Performance
Agreement

র্তানরখ/নময়াে

২০ জন
৩০-৩১ মাচ ব, ২০১৮

বাংলানেশ ইননেটিউট অব
এোিনমনননেশন এোন্ড
ম্যাননজনমন্ট

15. গানড়চালকগনণর েক্ষর্তা বৃনির জন্য রিবিশাি মররনাং ০৬ এনপ্রল, ২০১৮

নবআরটিনস মরননং ইনন্সটিটিউট

16. Grievance Redress System

নিএমআরটিনিনপ সনম্মলন কক্ষ

১৪ মম, ২০১৮

Orientation Traninig for the
Newly Recruited Sub Assistant
17.
২৭-৩১, মম ২০১৮
Engineer and Office AssistantCum-Computer Operator
18.

Project Implementation
Management System

অংশগ্রহণকারীর
সংখ্যা

প্রনশক্ষণ স্থান

৩-৫ জুন, ২০১৮

19. Right To Information Act, 2009 ২৩ জুন, ২০১৮

১৮ জন
২০ জন

নিএমআরটিনিনপ সনম্মলন কক্ষ

২৭ জন

আইএমইনি সনম্মলন কক্ষ

০২ জন
২২ জন

নিএমআরটিনিনপ সনম্মলন কক্ষ
সব বনমাট অংশগ্রহণকারী =

১২৯ জন

পুনব িাসন কমিসূরচি আওিায় ২৮ মফব্রুয়ারি, ২০১৮ িারিখ একজন রভক্ষুকবক মচক হস্তান্তি
Page 39 of 43

পরিরশষ্ট-ঘ

২০১৭-২০১৮ অথ িবেবিি ঢাকা ম্যাস ি্োরপড রানরজট মডবভলপবমে প্রবজক্ট (লাইন-৬) এ কমিিি কমিকিিাবদি
রববদশ প্ররশযে রববিেী
Sl.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Name and Designation
Md. Aftabuddin Talukder
Project Director
Mohammad Harun-or-Rashid
Director (F & A)
Md. Saidur Rahman
Director (S & P)
Md. Sarwar Uddin Khan
DGM (TP)
B K M Ashraful Islam
Manager (PM)
Md. Sarwar Uddin Khan
DGM (TP)
Muhammad Shahjahan
DGM (TE)
A.K.M. Shafiquzzaman
Manager (TE)
Sharmin Yasmin
APD (Admin)
A.B.M. Arifur Rahman
Project Manager-5
Muhammad Shahjahan
Project Manager-1
Md. Imam Uddin Kabir
DPD (Admin)

Country

Duration

Program

Japan

15 - 23 September, 2017

Visit Program on Mass
Rapid Transit System

Thailand
&
India

05 - 15 November, 2017

Inspecting Sources and
Witnessing Tests for
Coarse Aggregate

Japan

22 - 30 January, 2018

China

05 - 12 March, 2018

Thailand
&
Vietnam

27 April-05 May, 2018

Japan

04 - 09 June, 2018

Md. Abdul Baquee Miah
Addl. Project Director (Civil)

Japan - SAARC Network
Program of People-toPeople Exchange
Raw
Material
Manufacture’s
Factory Visit

and
Steel

The Field Visit & Study
Tour on Urban Railway
Management
The 2nd Platform meeting
on Implementing of PPP
Project

DGM= Deputy General Manager
DPD= Deputy Project Director
APD= Assistant Project Director
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ঢাকা ম্যাস রানরজট মকাম্পারন রলরমবটড (রডএমটিরসএল) এি জন্মলগ্ন মথবক ৩০ জুন, ২০১৮ িারিখ পয িন্ত
যাঁিা পরিচালনা পরিষবদি পরিচালক রহবসবব দারয়ত্ব পালন কবিবেন িাঁবদি িারলকা
িম

১.

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

নাম ও পেনব
এম, এ, এন, নেনেক
সনচব
সড়ক পনরবহন ও মহাসড়ক নবভাগ
মমাোঃ নজরুল ইসলাম
সনচব
সড়ক পনরবহন ও মহাসড়ক নবভাগ
মমা: আফর্তাফউনেন র্তালুকোর
ননব বাহী পনরচালক
ঢাকা্পরিবহন্সমন্বয়্কতৃিপয
মমাোঃ কায়নকাবাে মহানসন
ননব বাহী পনরচালক
ঢাকা্পরিবহন্সমন্বয়্কতৃিপয
দসয়ে আহম্মে
ননব বাহী পনরচালক
ঢাকা্পরিবহন্সমন্বয়্কতৃিপয
খন্দকার রানকবুর রহমান
ননব বাহী পনরচালক
ঢাকা্পরিবহন্সমন্বয়্কতৃিপয
অোপক ি. মমা: সামছুল হক
বুনয়ট
অোপক ি. মমায়ানেম মহানসন
পনরচালক
এনিনিন্ট নরসাচ ব ইন্সটিটিউট, বুনয়ট
অোপক ি. মমাোঃ নমজানুর রহমান
পনরচালক
এনিনিন্ট নরসাচ ব ইন্সটিটিউট, বুনয়ট
অনশাক মাধব রায়
অনর্তনরক্ত সনচব
স্থানীয় সরকার নবভাগ
মজোনর্তমবয় েত্ত
অনর্তনরক্ত সনচব
স্থানীয় সরকার নবভাগ
মমাোঃ মাহবুব মহানসন
অনর্তনরক্ত সনচব
স্থানীয় সরকার নবভাগ
সুধাংশু মশখর নবর্শ্াস
অনর্তনরক্ত সনচব
অর্ ব নবভাগ
মমাোঃ রনফকুল ইসলাম খান
যুগ্মসনচব (নপনপনপ)
অর্ ব নবভাগ
মবগম নীলুফার আহনমে
মহাপনরচালক-২
প্রধানমন্ত্রীর কায বালয়

পনরচালনা পনরষনে অবস্থান

সময়
হনর্ত

পয বন্ত

মচয়ারম্যান

২৭-০৫-২০১৩

০৮-১১-২০১৭

মচয়ারম্যান

০৯-১১-২০১৭

চলমান

পনরচালক

২৭-০৫-২০১৩

০৯-১১-২০১৪

পনরচালক

১০-১১-২০১৪

১২-০৩-২০১৭

পনরচালক

১৩-০৩-২০১৭

১৭-০৬-২০১৮

পনরচালক

১৮-০৬-২০১৮

চলমান

পনরচালক

২৭-০৫-২০১৩

১৯-১২-২০১৭

পনরচালক

২০-১২-২০১৭

৩১-০৭-২০১৮

পনরচালক

০১-০৮-২০১৮

চলমান

পনরচালক

২৭-০৫-২০১৩

০৯-০১-২০১৬

পনরচালক

১০-০১-২০১৬

১২-০৩-২০১৭

পনরচালক

১৩-০৩-২০১৭

চলমান

পনরচালক

২৭-০৫-২০১৩

১৯-১২-২০১৭

পনরচালক

২০-১২-২০১৭

চলমান

পনরচালক

২৭-০৫-২০১৩

চলমান
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িম

৭.

৮.

৯.

১০.

১১.

১২.

নাম ও পেনব
মমা: আননায়ার মহানসন
যুগ্মসনচব (উন্নয়ন)
নবদ্যেৎ নবভাগ
মমাোঃ মাহবুব-উল-আলম
অনর্তনরক্ত সনচব (উন্নয়ন)
নবদ্যেৎ নবভাগ
সুনীল চে পাল
যুগ্মসনচব (উন্নয়ন ও পনরকল্পনা)
মরলপর্ মন্ত্রণালয়
মুহাম্মে আকবর হুসাইন
অনর্তনরক্ত সনচব (উন্নয়ন/সংযুক্ত)
মরলপর্ মন্ত্রণালয়
মমাোঃ ফারুকুোমান
যুগ্মসনচব (উন্নয়ন)
মরলপর্ মন্ত্রণালয়
মমা: আব্দুস সালাম
মপ্রনসনিন্ট
Institute of Chartered Accountants
of Bangladesh
শওকার্ত মহানসন
মপ্রনসনিন্ট
Institute of Chartered Accountants
of Bangladesh
মনসহ্ মানলক মচৌধুরী
মপ্রনসনিন্ট
Institute of Chartered Accountants
of Bangladesh
কামরুল আনবেীন, এফনসএ
মপ্রনসনিন্ট
Institute of Chartered Accountants
of Bangladesh
মেওয়ান নুরুল ইসলাম, এফনসএ
মপ্রনসনিন্ট
Institute of Chartered Accountants
of Bangladesh
মুরাে মরজা
অনর্তনরক্ত এোটনন ব মজনানরল
বাংলানেশ সুপ্রীম মকাট ব
মমা: আফর্তাফউনেন র্তালুকোর
ব্যবস্থাপনা পনরচালক (অনর্তনরক্ত োনয়ত্ব)
নিএমটিনসএল
মমাোঃ মমাফানেল মহানসন
ব্যবস্থাপনা পনরচালক (অনর্তনরক্ত োনয়ত্ব)
নিএমটিনসএল
মমা: আফর্তাফউনেন র্তালুকোর
ব্যবস্থাপনা পনরচালক (অনর্তনরক্ত োনয়ত্ব)
নিএমটিনসএল
এম, এ, এন, নেনেক
ব্যবস্থাপনা পনরচালক
নিএমটিনসএল
মমাহাম্মদ্হারুন-অি-িশীদ
মকাম্পারন্সরচব্(অরিরিক্ত্দারয়ত্ব)
রডএমটিরসএল

পনরচালনা পনরষনে অবস্থান

সময়
হনর্ত

পয বন্ত

পনরচালক

২৭-০৫-২০১৩

১৫-১১-২০১৫

পনরচালক

১৬-১১-২০১৫

চলমান

পনরচালক

২৭-০৫-২০১৩ ০৮-০৩-২০১৫

পনরচালক

০৯-০৩-২০১৫ ১৭-০৬-২০১৮

পনরচালক

১৮-০৬-২০১৮

চলমান

পনরচালক

২৭-০৫-২০১৩

০৯-১১-২০১৪

পনরচালক

১০-১১-২০১৪

০৮-০৩-২০১৫

পনরচালক

০৯-০৩-২০১৫ ২০-০৩-২০১৬

পনরচালক

২১-০৩-২০১৬ ৩০-০১-২০১৮

পনরচালক

৩১-০১-২০১৮

চলমান

পনরচালক

২৭-০৫-২০১৩

চলমান

পনরচালক

২৭-০৫-২০১৩

০৯-১১-২০১৪

পনরচালক

১০-১১-২০১৪

২৭-০৬-২০১৭

পনরচালক

২৮-০৬-২০১৭

২৫-১০-২০১৭

পনরচালক

২৬-১০-২০১৭

চলমান

মকাম্পারন্সরচব

১৬-১১-২০১৪

চলমান
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পরিরশষ্ট-চ

ঢাকা ম্যাস রানরজট মকাম্পারন রলরমবটড (রডএমটিরসএল) এি জন্মলগ্ন মথবক ৩০ জুন, ২০১৮ িারিখ পয িন্ত সমবয়
অনুরষ্ঠি পরিচালনা পরিষবদি সভাি রববিেী
ক্রম
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫

মবাড ি সভা
১ম সভা
২য় সভা
৩য় সভা
৪থ ি সভা
৫ম সভা
৬ষ্ঠ সভা
৭ম সভা
৮ম সভা
৯ম সভা
১০ম সভা
১১িম সভা
১২িম সভা
১৩িম সভা
১৪িম সভা
১৫িম সভা
১৬িম সভা
১৭িম সভা
১৮িম সভা
১৯িম সভা
২০িম সভা
২১িম সভা
২২িম সভা
২৩িম সভা
২৪িম সভা
২৫িম সভা

সভাি িারিখ
১৬ নবভম্বি, ২০১৪
২৯ জানুয়ারি, ২০১৫
১৬ মাচ ি, ২০১৫
১৬ এরপ্রল, ২০১৫
২৮ জুন, ২০১৫
২৭ আগে, ২০১৫
২৫ নবভম্বি, ২০১৫
৩১ রডবসম্বি, ২০১৫
০২ মাচ ি, ২০১৬
১৬ মাচ ি, ২০১৬
১৩ এরপ্রল, ২০১৬
১৯ মম, ২০১৬
০৩ আগে, ২০১৬
২৫ মসবেম্বি, ২০১৬
১৯ রডবসম্বি, ২০১৬
২৮ রডবসম্বি, ২০১৬
১৩ মফব্রুয়ারি, ২০১৭
০২ এরপ্রল, ২০১৭
১৭ মম, ২০১৭
১৬ জুলাই, ২০১৭
১৭ আগে, ২০১৭
২৭ রডবসম্বি, ২০১৭
০৫ মাচ ি, ২০১৮
০৫ এরপ্রল, ২০১৮
১০ মম, ২০১৮

PoEs এি তববদরশক সদস্য Professor Kenji Ishihara সবে ২৪ জানুয়ারি, ২০১৮ িারিখ চুরক্ত স্বাযি
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