গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ
ঢাকা ম্যা ট্রানরজট ককাম্পারন রররভদটড (রডএভটিরএর)
প্রফাী কল্যাণ বফন, করদবর-১৪
৭১-৭২, পুযাতন এযাররপযান্ট কযাড, রনউ ইস্কাটন গাদড েন, ঢাকা-১০০০।
গত ২৩/১০/২০১৯ তারযখ কফরা ১২:৩০ ঘটিকায় অনুরিত জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজবুয যভান এঁয জন্মত ফরল েকী
মথাদমাগ্য ভম োদায় উদমান উরদযয রডএভটিরএর কর্তক
ে গঠিত করভটিয ১ভ বায কাম েরফফযণী।
বারত

: জনাফ কভা: আপতাফউরিন তালুকদায
প্রকল্প রযচারক, MRT Line-6

স্থান

: DMTCL বাকয

তারযখ ও ভয়

: ২৩/১০/২০১৯ রিস্টাব্দ কফরা ১২:৩০ ঘটিকা

উরস্থরত

: রযরষ্ট ‘ক’

রফলদয়য উয ধাযণা উস্থান
বারত উরস্থত করদক স্বাগত জারনদয় বায কাম েক্রভ শুরু কদযন। বারতয অনুভরতক্রদভ করভটিয দস্য রচফ,
জনাফ কভা: আব্দুর ওয়াদুদ, অরতরযক্ত প্রকল্প রযচারক (ইএইচএআযএরএ) (যুগ্মরচফ) রাইন-১(ই/এ) বাদক অফরত কদযন
কম, জারতয রতা ফঙ্গফন্ধ কখ মুরজবুয যভান এঁয জন্মত ফারল েকী উদমান উরদযয যকায “জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু কখ
মুরজবুয যভান এঁয জন্মতফারল েকী উদমান জাতীয় করভটি ও জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজবুয যভান এঁয জন্মতফারল েকী
উদমান জাতীয় ফাস্তফায়ন করভটি” গঠন কদযদেন। করভটিয বারত, ভানণীয় প্রধান ভন্ত্রীয বারতদে গত ২০ ভাচ ে, ২০১৯ রি.
তারযদখ অনুরষ্টত কমৌথ বায রদ্ধান্তয আদরাদক এফাং ০৮ এরপ্রর, ২০১৯ তারযদখ অনুরিত জাতীয় ফাস্তফায়ন করভটিয প্রথভ বায
রদ্ধাদন্তয আদরাদক ভন্ত্রণারয়গুদরাদক ১৫ কভ, ২০১৯ তারযদখয ভদে ভন্ত্রণারয় কর্তক
ে হীীত কভেরযকল্পনা ১৫ কভ, ২০১৯
তারযদখয ভদে জাতীয় ফাস্তফায়ন করভটিয প্রধান ভন্বয়দকয ফযাফয কপ্রযদণয অনুদযাধ জনাদনা য়। ক কপ্ররযদত ‘ড়ক রযফন
ও ভাড়ক রফবাগ’ ও এয আওতাভূক্ত দপ্তয াংস্থায ভন্বদয় জাতীয় ফাস্তফায়ন করভটিয াদথ ারফ েক ভন্বদয়য কাজ সুচারুরূদ
ম্পাদদনয রনরভত্ত একটি করভটি গঠন কযা য়। উক্ত করভটিদত DMTCL এয যুগ্মরচফ ম োদয়য ০১(এক) জন কভেকতো কক
দস্য কযায় , DMTCL জনাফ কভা: আব্দুর ওয়াদুদ, APD(EHSRLA) (যুগ্ম রচফ) Line-1 (E/S) কক দস্য ভদনানীত
কদযন।
ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাদগয গঠিত করভটিয ১ভ বা গত ১৩/০৫/২০১৯ তারযখ অনুরিত য়।
ইদতাভদে ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ দত গত ৯ জুন, ২০১৯ তারযদখয এক রনদদ েনায় ভন্ত্রী রযলদ রফবাদগয
১২/০৫/২০১৯ তারযখ অনুরিত বায কাম েরফফযণী অনুযদণ স্ব স্ব াংস্থায কভেরযকল্পনা দারখর কযদত ফরা য়।
ক কভাতাদফক রডএভটিরএর দত ০২/০৭/২০১৯ তারযখ দুইটি কভেরযকল্পনা দারখর কযা য়। কইগুদরা দরাক্ররভক
রফলয়
ম্ভাব্য ভয় ও ফাদজট
নাং
১
“স্বদেয ফাস্তফায়নঃদভদট্রাদযর” ও “Dream Comes True:
ভয়কার জুরাই ২০২০,
Metro Rail” নাদভ ফাাংরা ও ইাংদযজীদত রভরন পুরস্তকা
ফাদজট- ৫,০০,০০০/= (াঁচ রয) টাকা।
প্রকা।
২
“রনীরড়ত ভানদফয মুরক্তয ভানায়ক কখ মুরজবুয যভান” ১৭ ভাচ ে, ২০২০ দত যফতী ১(এক) ফেয
কলাগানটি কভদট্রাদযদরয এরাইনদভন্ট ফযাফয ফহুর প্রচায।
ফাদজট- ৫০,০০,০০০/= (ঞ্চা) রয টাকা।
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যফতীদত ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাদগয ০৩/০৭/২০১৯ তারযদখয স্মাযক নাং ৪৫৬ মূদর উক্ত রফবাদগয আওতাধীন দপ্তয
ও াংস্থায জন্য কভেরযকল্পনা প্রধান ভন্বয়ক, জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজবুয যভান এঁয জন্মতফারল েকী উদমাদন জাতীয়
করভটিয রনকট কপ্রযণ কযা য়।
উক্ত প্রণীত কভেসূরচদত অন্যান্য াংস্থায াদথ DMTCL এয জন্য অনুযণীয় কভেসূচী গুদরা রনদে কদয়া র।
ক্ররভক
রফলয়
ভয়কার
নাং
০১।
ধানভরি ৩২ নম্বদয জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজবুয যভান এঁয
প্ররতকৃরতদত পুষ্পভাল্য অেণ এফাং ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ
১৭ ভাচ ে ২০২০ রি.
এয আওতাধীন দপ্তয াংস্থায প্রধান কাম োরদয় আদরাক জ্জা ও কদায়া
DMTCL অরপ বফন
ভারপদরয আদয়াজন।
০২।
ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ এয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায ১৭ ভাচ ে ২০২০ তারযখ ফা রিরত
প্ররতরনরধ ভন্বদয় টুরঙ্গাড়ায় ফঙ্গফন্ধুয ভাজায রজয়াযত।
(এদযদে ২১/০৩/২০২০)
০৩।
জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজবুয যভান এঁয জীফন ও কদভেয উয
DMTCL রনধ োরযত ভয় ও স্থান।
আদরাচনাবা/দরভনায-আদয়াজন।
০৪।
ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ এফাং আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায
১৮/০৪/২০২০ তারযখ
উদযাদগ ককন্দ্রীয় যক্তদান কভেসূচী।
স্থান: ড়ক ও জনথ অরধদপ্তয এয
প্ররযণ ককন্দ্র, রভযপুয ঢাকা।
০৫।
ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাদগয আওতাধীন দপ্তয াংস্থায
কভেকতো/কভেচাযীদদয ন্তানদদয জন্য জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু কখ
১৫/১১/২০২০ তারযখ
মুরজবুয যভান এঁয আত্মজীফনী ও কীরতে রফলয়ক যচনা প্ররতদমারগতায
স্থান: BRTA দেরন কয
আদয়াজন।
০৬।
রডএভটিরএর কর্তক
ে “স্বদেয ফাস্তফায়নঃ কভদট্রাদযর” এফাং “Dream
জুরাই ২০২০ ভা
Comes True : Metro Rail” নাদভ ফাাংরা ও ইাংদযজীদত রভরন
ফাদজট=৫,০০,০০০/পুরস্তকা প্রকা।
০৭।
রফআযটিএ ও রফআযটির এয াদথ DMTCL কর্তক
ে “রনীরড়ত
ভানদফয মুরক্তয ভানায়ক কখ মুরজবুয যভান” এফাং “ফাাংরাদদদক
১৭/০৩/২০২০ দত
জানদত ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজফ কক জাদনা, ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজফ কক জানদত
যফতী এক ফেয
ফাাংরাদদদক জাদনা” কলাগান দুইটি Metro Rail এয Alignment
ফযাফয প্রচায।
যফতীদত ২৩ কদেম্বয, ২০১৯ তারযখ ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাদগয রচফ ভদাদদয়য বারতদে উক্ত প্রণীত কভেসূচী
মূ ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রফলয়ক একবা অনুরিত য়। উক্ত বায় রদ্ধান্ত কনয়া য় ১। ড়ক রফবাগ হীীত কভেসূচী ফাস্তফায়ন
তদাযরকয জন্য ৫টি ভরনটরযাং করভটি গঠন কযদফ ২। দপ্তয ও াংস্থামূ স্ব স্ব কভেসূচী ফাস্তফায়দনয রনরভত্ত দপ্তয ও াংস্থামূ
রনজস্ব ফাস্তফায়ন করভটি গঠন কযদফ ৩। ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাদগয াদথ াফ েযরনক কমাগাদমাগ ফজায় যাখায জন্য
একজন ‘Focal Point’ ভদনানীত কযদফ ৪। হীীত কভেরযকল্পনা ফাস্তফায়দনয জন্য দপ্তয/াংস্থামূ রনজস্ব রযকল্পনা গ্রণ
কদয রযকল্পনা ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাদগ জানাদফ।
এযই ধাযাফারকতায় ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ কর্তক
ে ৬ অদটাফয, ২০১৯ তারযখ ৫টি করভটি গঠন কযা য়। তায ভদে
ভরনটরযাং করভটি-৫ এয অন্তভূেক্ত যাখা য় রডএভটিরএর এয প্রস্তারফত কলাগান “রনীরড়ত ভানদফয মুরক্তয ভানায়ক কখ
মুরজবুয যভান” এফাং ভন্ত্রণারয় কর্তক
ে রনধ োরযত কলাগান “ফাাংরাদদদক জানদত ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজফ কক জাদনা, ফঙ্গফন্ধু কখ
মুরজফ কক জানদত ফাাংরাদদদক জাদনা” কলাগান দুইটি ।
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অযরদদক ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাদগয ২৩ কদেম্বয, ২০১৯ তারযখ বায রদ্ধান্ত কভাতাদফক রডএভটিরএর এয
কভেসূচী ফাস্তফায়দনয জন্য জনাফ আপতাফ উরিন তালুকদায, প্রকল্প রযচারক রাইন-৬ কক আফায়ক ও জনাফ কভা: আব্দুর
ওয়াদুদ, অরতরযক্ত প্রকল্প রযচারক (যুগ্ম রচফ) (ইএইচএআযএরএ) রাইন-১ (ই/এ) কক দস্য রচফ কদয ০৩ অদটাফয,
২০১৯ তারযখ ০৯ (নয়) দদস্যয করভটি গঠন কযা য় এফাং জনাফ কভা: আব্দুর ওয়াদুদ, (যুগ্ম রচফ), অরতরযক্ত প্রকল্প রযচারক
(ইএইচএআযএরএ) রাইন-১ (ই/এ) কক রডএভটিরএর এয কপাকার দয়ন্ট ভদনানীত কযা য়।
আদরাচয রফলয়: ১
দস্য রচফ বায় জানান কম, রডএভটিরএর এয জন্য রনধ োরযত ১। “স্বদেয ফাস্তাফায়নঃ কভদট্রাদযর” এফাং “Dream Comes
True : Metro Rail” নাদভ জুরাই ২০২০ াদর ফাাংরা ও ইাংদযজীদত রভরন পুরস্তকা প্রকা এফাং “রনীরড়ত ভানদফয মুরক্তয
ভানায়ক কখ মুরজবুয যভান” এফাং “ফাাংরাদদদক জানদত ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজফ কক জাদনা, ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজফ কক জানদত
ফাাংরাদদদক জাদনা” কলাগান দুইটি কভদট্রাদযর প্রদজদটয রাইন-৬ ও রাইন-১ এয এরাইনদভন্ট ফযাফয ফহুর প্রচায কযদত দফ
আগাভী ১৭/০৩/২০২০ দত যফতী একফেয।
এ রফলদয় রফস্তারযত আদরাচনা য়। করভটি উবয় রফলদয় এখন কথদক কাজ শুরু কযায জন্য আদরাচনা কদযন এফাং বারত তাঁয
আদরাচনায় রভরন পুরস্তকা প্রকাদয জন্য উরচফ জনাফ আযাফুয যভান, প্রকল্প ব্যফস্থাক (ল্যাি একুইরজন) রাইন-১ কক
আফায়ক কদয এফাং উরচফ জনাফ ারন্তভরণ চাকভা, উ প্রকল্প রযচারক (ল্যাি একুইরজন) রাইন-৬ ও উরচফ জনাফ
পরযদা ইয়ারভন, প্রকল্প ব্যফস্থাক (প্রান ও অথ ে), রাইন-১ (ই/এ) কক দস্য কদয একটি প্রস্তুরত উকরভটি এফাং কলাগান
দুইটি প্রস্তুরতয মাফতীয় কাম েক্রভ গ্রদণয জন্য উ প্রকল্প রযচারক (রআয) রাইন-৬, জনাফ খান কভা: ভীজানুর ইরাভদক
দারয়ে প্রদান কযা মায় ভদভে আদরাচনা কদযন।
রদ্ধান্ত: “স্বদেয ফাস্তাফায়নঃ কভদট্রাদযর” এফাং “Dream Comes True : Metro Rail” নাদভ রভরন পুরস্তকা প্রকা কযায
জন্য ও “রনীরড়ত ভানদফয মুরক্তয ভানায়ক কখ মুরজবুয যভান” এফাং “ফাাংরাদদদক জানদত ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজফ কক জাদনা,
ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজফ কক জানদত ফাাংরাদদদক জাদনা” কলাগান দুইটিয প্রস্তুরত ও রনধ োরযত জায়গায় রাগাদনায মাফতীয় দারয়ে
ারদনয জন্য গঠিত উকরভটিগুদরা রনেরূ:
১। রভরন পুরস্তকা প্রকা উকরভটি:
ক) উরচফ জনাফ আযাফুয যভান, প্রকল্প ব্যফস্থাক (ল্যাি একুইরজন) রাইন-১ (ই/এ)- আফায়ক
খ) উরচফ জনাফ ারন্তভরণ চাকভা, উ প্রকল্প রযচারক (ল্যাি একুইরজন) রাইন-৬ -

দস্য

গ) উরচফ জনাফ পরযদা ইয়ারভন, প্রকল্প ব্যফস্থাক (প্রান ও অথ ে), রাইন-১ (ই/এ)-

দস্য রচফ

২। কলাগান প্রস্তুত ও রাগাদনায দারয়ে জনাফ খান কভা: ভীজানুর ইরাভ কক কদয়া র।
আদরাচয রফলয়: ২
দস্য রচফ বায় উস্থান কদযন কম, ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাদগয রনজস্ব কভেসূচী ও আওতাধীন দপ্তয াংস্থায
কভেসূচীয াদথ আদযা রকছু কভেসূচী কমৌথবাদফ ারদনয জন্য রডএভটিরএরদক দারয়ে প্রদান কযা য়। কভেসূচী গুরর র১) ধানভরি ৩২ নম্বদয ফঙ্গফন্ধু স্মৃরত মাদুঘদয ১৭ ভাচ ে, ২০২০ তারযদখ জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজবুয যভান এঁয প্ররতকৃরতদত
পুষ্পভাল্য অেণ  রডএভটিরএর প্রধান কাম োরদয় আদরাকজ্জা, কদায়াভারপদরয আদয়াজন,
২) ২১/০৩/২০২০ তারযখ টুরঙ্গাড়ায় ফঙ্গফন্ধুয ভাজায রজয়াযত,
৩) রনজস্ব ভদয় ফঙ্গফন্ধুয জীফন ও কদভেয উয করভনায/আদরাচনা অনুিান আদয়াজন,
৪) ড়ক ও জনথ অরধদপ্তয এয প্ররযণ ককন্দ্র, রভযপুয-এ ১৮/৪/২০২০ তারযদখ ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ এফাং এয
আওতাধীন দপ্তয াংস্থায উদযাদগ ককন্দ্রীয় যক্তদান কভেসূচী ারন,
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৫) ১৫/১১/২০২০ তারযদখ BRTA দেরন ককদন্দ্র, ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাদগয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায় রনদয়ারজত
কভেকতো কভেচাযীদদয ন্তানদদয রনদয় জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজবুয যভান এঁয আত্মজীফনী ও কীরতে রফলয়ক যচনা
প্ররতদমারগতায আদয়াজন কযা।
উদযাক্ত কভেসূচী গুরর রনদয় রফস্তারযত আদরাচনা য়। আদরাচনায় অাং রনদয় বারত ফদরন কম, ড়ক রযফন ও ভাড়ক
রফবাদগয কভেসূচীগুদরা কমদতু এখন ককন্দ্রীয় কভেসূচীয অাং, তাই কম ভস্ত কভেসূচীদত রডএভটিরএরদক ফাস্তফায়দনয জন্য
রদ্ধান্ত কদয়া দয়দে ক ভস্ত কভেসূচী ারন কযদত দফ। রতরন রফদলত: ফদরন, কম ভস্ত কভেসূচী কমৌথ বাদফ অন্য াংস্থায
াদথ অাং কনয়ায রফলদয় রদ্ধান্ত আদে কই গুররদত কমৌথবাদফ এফাং কমগুরর রনদজদদয দ্বাযা রনজস্ব রযভিদর ফাস্তফায়ন কযায
সুদমাগ আদে ক ভস্ত অনুিান এফাং আদরাচনা ও কদায়া ভারপর এয আদয়াজন রডএভটিরএর এয র রুদভ কযা কমদত াদয।
উরস্থত দস্যগণ এ রফলদয় একভত কালণ কদযন। যফতী বাটি রডএভটিরএর এয ব্যফস্থানা রযচারক ভদাদয় এয
বারতদে আফান কযা কমদত াদয ভদভে দস্যগণ আদরাচনাক্রদভ একভত কালণ কদযন।
রদ্ধান্ত: ১। কম ভস্ত কভেসূচী কমৌথবাদফ ারন কযদত রনদদ েনা আদে কগুরর কমভন
ক) ধানভরিয ৩২ নম্বদয ফঙ্গফন্ধুয প্ররতকৃরতদত পুষ্পভাল্য অেণ
খ) ২১/০৩/২০১৯ তারযখ টুরঙ্গাড়ায় ফঙ্গফন্ধুয ভাজায রজয়াযত
গ) ১৮/০৪/২০২০ তারযখ ড়ক ও জনথ অরধদপ্তদযয প্ররযণদকন্দ্র, রভযপুয, ঢাকাদত ককন্দ্রীয় যক্তদান কভেসূচী
ঘ) ১৫/১১/২০২০ তারযদখ BRTA দেরন ককদন্দ্র, ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাদগয আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায়
রনদয়ারজত কভেকতো কভেচাযীদদয ন্তানদদয রনদয় জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু কখ মুরজবুয যভান এঁয আত্মজীফনী ও কীরতে রফলয়ক
যচনা প্ররতদমারগতায আদয়াজন।
এফ কভেসূচী গুরর কমৌথবাদফ আদয়াজন কযদত দফ।
২। আদরাচনা ও কদায়া ভারপর রনজস্ব দপ্তদয রনজস্ব সুরফধাভত ভদয় আদয়াজন কযদত দফ।
৩। যফতী বা রডএভটিরএর এয ব্যফস্থানা রযচারক ভদাদয় এয বারতদে আফান কযা দফ। এ রফলদয়
রডএভটিরএর এয কপাকার দয়ন্ট ব্যফস্থা রনদফন।
আয ককান আদরাচনায রফলয় না থাকায় বারত উরস্থত করদক ধন্যফাদ জারনদয় বায কাজ কল কদযন।

(কভা: আপতাফউরিন তালুকদায)
প্রকল্প রযচারক
ঢাকা ম্যা য্মারড ট্রানরজট কডদবরদভন্ট প্রদজট (রাইন-৬)
ও
আফায়ক
জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু মুরজবুয যভান এঁয জন্মত ফারল েকী উদমান এ
ককন্দ্রীয় কভেসূচী ফাস্তফায়দনয রদযয রডএভটিরএর প্রণীত করভটি
কপান: ০২-৫৫১৩৮৬৭২
ই-কভইর: pdmrt6@dmtcl.gov.bd
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