
 

ঢাকা  পরিবহন সমন্বয়  কর্তপৃক্ষ 

 



১। উপক্রমরিকা 

ঢাকা মহানগিীি গিপরিবহন ও ট্রারিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ননি লনক্ষে ১৯৯২-১৯৯৩ সানল পরিকল্পনা মন্ত্রিালনয়ি ভ ৌত 

অবকাঠানমা রব াগ এি উনযানগ United Nations Development Programme (UNDP) এি 

সহন ারগতায় Dhaka Integrated Transport) Study (DITS) সম্পন্ন কিা হয়। DITS এি সুপারিনেি 

আনলানক ঢাকা মহানগিীনত ট্রারিক ব্যবস্থা ও দীর্নৃময়াদী রনিাপদ সমরন্বত  ানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থা গনে ভতালাি লনক্ষে 

১৯৯৮ সনন ভেটাি ঢাকা ট্রান্সনপাট ৃপ্ল্োরনিং এন্ড ভকা-অরডনৃনেন ভবাড ৃ(GDTPCB গঠন কিা হয়।  

 

GDTPCB-ভক রবলুপ্ত কনি ‘‘ঢাকা  ানবাহন সমন্বয় ভবাড ৃআইন-২০০১’’ (২০০১ সননি ১৯নিং আইন) আইননি আওতায় ০২ 

জুলাই ২০০১ তারিনে ‘‘ঢাকা  ানবাহন সমন্বয় ভবাড ৃ (রডটিরসরব) গঠন কিা হয়। ক্রমবর্মৃান নগিায়ন, জনসিংখ্যা বৃরি ও 

আর্সৃামারজক পরিরস্থরত উন্নরতি ভেরক্ষনত পিবতীনত বৃহত্তি ঢাকাি পরিবহন ব্যবস্থানক সুষ্ঠু, পরিকরল্পত, সমরন্বত ও 

আধুরনকীকিি কিাি লনক্ষে ঢাকা, নািায়িগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মারনকগঞ্জ, গাজীপুি এবিং নিরসিংদী ভজলানক অন্তর্ভকৃ্ত কনি ঢাকা 

পরিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ আইন, ২০১২ এি আওতায় ‘ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ (রডটিরসএ)’ েরতষ্ঠা কিা হয়। বতমৃানন 

রডটিরসএ’ি আওতার্ভক্ত এলাকাি আয়তন োয় ৭,৪০০ বগ ৃ রকনলারমটাি। পরিবহন সিংরিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনাি মহা-

পরিকল্পনা েনয়ন, পরিবহন অবকাঠানমাি সমীক্ষা েিয়ন,  রবর ন্ন েকনল্পি মনে সমন্বয় ও পরিবীক্ষি কিা রডটিরসএ’ি 

কমপৃরিরর্র্ভক্ত। 

 

২। রূপকল্প 

বৃহত্তি ঢাকাি পরিকরল্পত, সমরন্বত এবিং আধুরনক ও ভটকসই পরিবহন ব্যবস্থা গনে ভতালা 

 

৩।অর লক্ষে 

পরিবহন ব্যবস্থাি সুষ্ঠু সমন্বয়, পরিবহন পরিকল্পনা এবিং দ্রুতগামী গিপরিবহন ব্যবস্থা েবতনৃনি মােনম জনসার্ািনিি জন্য 

রনিাপদ, রন িৃন াগ্য এবিং সহজল ে পরিবহন ভসবা েদান 

 

৪।বারষকৃ উন্নয়ন কমসৃূরি 

২০১৯-২০ অর্বৃছনি ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ ০৫টি েকল্প বাস্তবায়নার্ীন রছল। এি মনে সিকানিি রনজস্ব 

অর্াৃয়নন (রজওরব) ৩টি ও ববনদরেক সহায়তায় ২টি। এ েকল্পগুনলাি অনুকূনল রজওরব বিাদ্দ ৯২০.০০ লক্ষ টাকা, ববনদরেক 

সহায়তা ১.০০ লক্ষ টাকা ভমাট বিাদ্দ ৯২১ লক্ষ টাকা। এ অর্বৃছনি ভমাট ৮৬৬.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হনয়নছ। ব্যনয়ি হাি ৯৪.১৩ 

েতািংে।  

৫।পরিিালনা পরিষদ 

রডটিরসএ’ি অরর্র্ভক্ত এলাকাি পরিবহন সিংরিষ্ট অিংেীজননি সমন্বনয় ৩১ সদস্য রবরেষ্ট একটি পরিিালনা পরিষদ িনয়নছ,  াি 

স াপরত সেক পরিবহন ও ভসতু মন্ত্রিালনয়ি দারয়নে রননয়ারজত মাননীয় মন্ত্রী। ২০১৯-২০ অর্বৃছনি ১ রডনসম্বি ২০১৯ তারিনে 

পরিিালনা পরিষনদি ১৩তম স া অনুরষ্ঠত হনয়নছ। স ায় রনম্নবরিতৃ উনেখ্যন াগ্য রসিান্ত গৃরহত হয়: 

(১) ফুলবােীয়াস্থ (রনমতলী বরস্ত) আনন্দবাজাি এি জায়গা রসটি বাস টারমনৃানলি জন্য িাজউক হনত পূবাৃিনল বাস টারমনৃাল 

রনমাৃনিি জন্য বিাদ্দ েদান েিারন্বত কিনত হনব।  

(২) িাজউক ৭.১৩ একি (২.৮৯ ভহক্টি) জরমি মূল্য রনর্াৃিি কনি দ্রুততম সমনয়ি মনে রডটিরসএ বিাবি ভেিি কিনব।  

৩) ঢাকা ইন্টিগ্রেগ্রেড ট্রান্টিক ম্যাগ্রেজগ্রেি প্রগ্রজক্ট (DITMP) সুষ্ঠু ানব বাস্তবায়ননি জন্য ফুলবােীয়া ও পল্টন 

ইন্টািনসকেনন এনএমটি িলািল ও ফুটপাত দেলমুক্ত িাোি জন্য রডএমরপ/ ঢাকা দরক্ষি রসটি কনপাৃনিেন ব্যবস্থা রননব। 

৪) নািায়িগঞ্জ রসটি কনপাৃনিেননি জন্য একটি Comprehensive Transport Plan প্রণয়ননি উনদ্দনে 

রডটিরসএ Feasibility Study  েহি কিনব।   

(৫) ইনাি রিিং ভিানডি ইস্টান ৃ বাইপাস অিংনে পারন উন্নয়ন ভবাড ৃও বািংলানদে ভিলওনয়ি সানর্ সমন্বয় কনি এরলন নটড 

সেনকি সম্ভাব্যতা  ািাই কিাি উনযাগ রবরবএ েহি কিনব। 

(৬) সেক ও জনপর্ অরর্দপ্তি অপি অিংনে (ইনাি রিিং ভিানডি ওনয়ষ্টান ৃঅিংে) তানদি েস্তারবত At-grade কা কৃ্রনম 

ন্টেন্টডয়াে বরাবর Elevated Expressway-ি সিংস্থান ভিনে ইনাি রিিং ভিাড দ্রুত বাস্তবায়ন কিনব।  রবষ্যনত At-

grade এি Capacity  ভেষ হনল Elevated Expressway রনমাৃি এি ব্যবস্থা রননত হনব। 

(৭) আরএসটিন্টি-তে বন্টণ িে ন্টেডল ন্টরিং তরাড এর বরাবর বািংলাগ্রেশ ও োলগ্রয়ন্টশয়া সরকাগ্ররর ত ৌথ উগ্রযাগ্রে ন্টবন্টবএ প্রস্তান্টবে 

পূব ি-িন্টিে এন্টলগ্রেগ্রেড এক্সগ্রপ্রসওগ্রয় ন্টেে িাণ করগ্রে িাগ্রর। এ ব্যািাগ্রর অেেন্টে ন্টডটিন্টসএ-তক অবন্টিে রাখগ্রে িগ্রব।   

(৮) তিোগ্রয়েপুর-কালাকান্টি ও শীেলক্ষার এলাইেগ্রেি বরাবর সওজ প্রস্তান্টবে At-Grade সেনকি সমীক্ষা কিাি 

অনুনমাদন ভদয়া হয়।   

(৯) এয়ািনপাট ৃসেনক ভনৌ-বারহনী ভহড ভকায়াটাৃনিি রবপিীনত অববর্ দেল উনেদ কনি রসটি িনিস্ট রনমাৃনি উনযাগ েহি 

কিনত হনব। উরেরেত স্থানন নতুন ভকান স্থাপনা রনমাৃনিি অনুমরত ভদয়া  ানব না। 

 



 

 

রডটিরসএ’ি পরিিালনা পরিষনদি ১৩তম স ায় মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কানদি, এমরপ  

 

৬. ২০১৯-২০ অর্বৃছনি অজৃন 

৬.১ ভমনট্রানিল লাইন-১ এি সমীক্ষা 

রবমানবন্দি-রেলনক্ষত-কুরেল-বারির্ািা-বাড্ডা-িামপুিা-মারলবাগ-ভমৌিাক-িাজািবাগ-কমলাপুি (আন্ডািোউন্ড ১৮.৮০ 

রকনলারমটাি) এবিং কুরেল-পূবাৃিল-কাঞ্চন ভসতুি পরিম পার্শ্ৃ (এরলন নটড ১১.৮০ রকনলারমটাি) প নৃ্ত ভমাট ৩০.৬০ 

রকনলারমটাি MRT Line-1 রনমাৃনিি লনক্ষে সম্ভাব্যতা  ািাইনয়ি কাজ রডটিরসএ সম্পন্ন হনয়নছ। পিামেকৃ েরতষ্ঠান কর্তকৃ 

রবস্তারিত নকো েিয়ননি কাজ িলনছ  া রডএমটিরসএল বাস্তবায়ন কিনছ। সমীক্ষা েকল্প ব্যয় ৪৬.৩৮ ভকাটি টাকা। এটি হনব 

বািংলানদনেি ের্ম পাতাল ভিল। 

 

 

ঢাকা এমআিটি লাইন ১-এি রুট এলাইননমন্ট 

৬.২ ভমনট্রানিল লাইন-৫ এি সমীক্ষা 

MRT Line-5 (উত্তিািংে): ভহমানয়তপুি-আরমনবাজাি-গাবতলী-রমিপুি ভটকরনকোল-রমিপুি-১-রমিপুি-১০-কচুনক্ষত-

বনানী-গুলোন-২ (আন্ডািোউন্ড ১৩.৫০ রকনলারমটাি)-নতুন বাজাি- াটািা (এরলন নটড ৬.৫০ রকনলারমটাি) ভমাট ২০.০০ 

রকনলারমটাি দীর্ ৃ রনমাৃনিি লনক্ষে সম্ভাব্যতা  ািাইনয়ি কাজ রডটিরসএ কসম্পন্ন হনয়নছ। । এটি হনব বািংলানদনেি ২য় 

পাতালনিল। বতমৃান রডএমটিরসএল কর্তকৃ েকনল্পি রডজাইননি কাজ িলমান আনছ। 



 

ঢাকা এমআিটি লাইন ৫(উত্তিািংে)-এি রুট এলাইননমন্ট 

৬.৩ ঢাকা ইনটিনেনটড ট্রারিক ম্যাননজনমন্ট েকল্প 

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ (রডটিরসএ)-ি আওতায় JICA’ি সহন াগীতায় বাস্তবায়নার্ীন Dhaka Integrated 

Traffic Management Project (DITMP) েীষকৃ কারিগরি সহায়তা েকনল্পি অর্ীনন ঢাকা েহনি ট্রারিক 

ব্যবস্থাি উন্নয়নকনল্প ঢাকা মহানগিীি ৪টি ইন্টাি ভসকেন (গুরলস্তান, পল্টন, মহাোলী ও গুলোন-১) আধুরনকায়ননি েনয়াজনীয় 

পূত ৃকাজ ভেষ এবিং ইনলকরট্রকোল কাজ িলমান িনয়নছ। ইন্টািনসকেন ৪টি ভত Intelligent Transportation 

System (ITS) বসাননা হনব  ানত Ultrasonic Vehicle Detector ও Image Processor এি 

সাহানে ইন্টানসকেন ভর্নক ৩০০ রমটাি প নৃ্ত  ানবাহননি সিংখ্যা রনিয়ৃ কিা  ানব এবিং  ানবাহননি সিংখ্যাি র রত্তনত 

স্বয়িংরক্রয় ানব রসগনাল ব্যবস্থা পরিিারলত হনব। এি িনল  ানজট রনয়ন্ত্রি ও হ্রাস কিা সহজ হনব। ভসই সানর্ রনিাপদ পর্িািী 

পািাপািও সহজতি হনব। েকনল্পি ভমাট োক্করলত ব্যয় ৪৫২৪.৬৩ লক্ষ (রজওরব ২৬৩৭.৪৪ লক্ষ টাকা ও েকল্প সহায়তা 

১৮৮৬.৭৫ লক্ষ) টাকা। বতমৃানন উক্ত ৪টি ইন্টািনসকেননি আরর্কৃ ব্যয় ৯৭.৩৯ েতািংে এবিং বাস্তব অেগরত ৯৮.১৪ েতািংে।    

 

৬.৪ ভিাড ভসিটি ম্যাননজনমন্ট এবিং কোপারসটি রবরডিং েকল্প 

ঢাকা মহানগিীনত দুর্টৃনা ভিার্কনল্প ভটকসই ব্যবস্থা েহনিি লনক্ষে ৪.৯৬ ভকাটি টাকা ব্যানয় জানুয়ারি ২০২০ ভর্নক জুন ২০২১ 

ভময়ানদ বাস্তবায়ননি জন্য গৃহীত Road safety Management and Capacity Building েকনল্পি 

আওতায় BUET এি Accident Research Institute (ARI)-ভক পিামেকৃ েরতষ্ঠান রহনসনব রননয়াগ েদান 

কা কৃ্রম েরক্রয়ার্ীন আনছ। উক্ত েকনল্পি আওতায় ১০০ রকনলারমটাি সেনকি Road safety Audit, স্কুল ভজারনিং, 

আিবান ভিাড ভসিটি ম্যানুয়োল, রেশুনদি জন্য ভিাড ভসিটি বুকনলট ইতোরদ েস্তুত কিা হনব।  

 

৬.৫  রব আিটি ৭ লাইননি সম্ভেবতা  ািাই েকল্প 

BRT Line-7 সম্ভাব্যতা সমীক্ষা েীষকৃ েকনল্পি আওতায় োয় ৯০ রকনলারমটাি দীর্ ৃ রবআিটি করিনডাি [িাষাো-

সাইননবাড-ৃভডমিা-বনশ্রী-মাদানী এর রনউ-আিতাবনগি-পূবাৃিল- মীনিিবাজাি- পূবাইল- িানজন্দ্রপুি- কাপারসয়া (গাজীপুি)] 

এি সম্ভাব্যতা  ািাইনয়ি জন্য পিামেকৃ েরতষ্ঠান কর্তকৃ োর্রমক নকো, ইআইএ, এসএইএ, টিআইএ, ল্যান্ড এোকুউরজেন, কষ্ট 

এরস্টনমট-এি েসো েরতনবদন দারেল কিা হনয়নছ। 



 

BRT Line-7 এি রুট এলাইননমন্ট 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

৭. ২০১৯-২০ অর্-ৃবছনিি অন্যান্য কা কৃ্রম 

 

৭.১ ট্রারিক সাকৃুনলেন সিংক্রান্ত নকো অনুনমাদন 

রডটিরসএ অরর্র্ভক্ত এলাকায় ভকাননা ব্যরক্ত বা েরতষ্ঠান কর্তকৃ বহুতল আবারসক ও বারিরজেক  বন রনমাৃি ও আবারসক েকল্প 

েহি কিনত হনল রডটিরসএ হনত  ানবাহননি েনবে-রনগমৃি ও িলািল (Traffic Circulation) সিংক্রান্ত নকোি 

অনুনমাদন েহি কিা বােতামূলক। এ অর্বৃছনি ০৯টি বহুতল  বননি এবিং ০৫টি হাউরজিং েকনল্পি অনাপরত্ত/অনুনমাদন েদান 

কনিনছ। 

 

৭.২ গিপরিবহন ব্যবস্থা েবতনৃ 

একটি পরিকরল্পত ও সমরন্বত আধুরনক গিপরিবহন ব্যবস্থা গনে ভতালাি লনক্ষে ঢাকা মহানগিী ও পার্শ্ৃবতী এলাকাি জন্য ঢাকা 

পরিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ (রডটিরসএ) কর্তকৃ ২০০৫ সানল েিীত Strategic Transport Plan (STP) হালনাগাদ 

কনি সিংনোরর্ত STP েিয়ন কিা হনয়নছ। সিংনোরর্ত STP- ভত ৫টি Mass Rapid Transit (MRT) [MRT 

Line-1, 2, 4, 5 & 6] লাইন, এবিং ২টি Bus Rapid Transit (BRT) [BRT করিনডাি - 3 & 7], রতনস্তি 

রবরেষ্ট রিিং ভিাড (ইনাি, রমডল ও আউটাি), ৮টি ভিরডয়াল সেক, ৬টি এক্সনেসওনয় এবিং ২১টি ট্রান্সনপানটেৃান হাব রনমাৃনিি 

সুপারিে িনয়নছ। ট্রারিক ম্যাননজনমন্ট, ট্রারিক ভসিটি ব্যবস্থাি উন্নয়ন ও বাস পরিবহন ভসক্টি পুনগঠৃননি ব্যবস্থাও িাো হনয়নছ। 

সিংনোরর্ত STP-এি আনলানক ইনতামনে MRT Line-1, MRT Line-5 ও রবআিটি লাইন-৩ এি সমীক্ষা সমাপ্ত 

হনয়নছ এবিং রবআিটি লাইন-৭ এি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা িলমান আনছ। (নকরবনননটি রিনপাট ৃভর্নক ভনয়া) রডটিরসএ বাস ভসক্টনি 

পূিগৃঠননি লনক্ষে Bus Network Management Company গঠন এবিং পাইলট করিনডানি (কুরেল-

সানয়দাবাদ) বাস ব্যবস্থা উন্নত কিাি লনক্ষে কা কৃ্রম হানত রননয়নছ। সামরেক ানব রডটিরসএ ঢাকা গিপরিবহন ব্যবস্থা উন্নত ও 

সমরন্বত কিাি লনক্ষে কা কৃ্রম িারলনয়  ানে।  

 

৭.৩ বাস রুট ভিেনালাইনজেন 

মাননীয় ের্ানমন্ত্রীি রননদেৃনায় বাস রুট ফ্রাঞ্চাইজ পিরত েবতনৃনি লনক্ষে রডটিরসএ’ি সারিরবক সহায়তায় গঠিত করমটি ১১টি 

স া সম্পন্ন কনিনছ। করমটিি সুপারিনেি ভেরক্ষনত ঢাকা মহানগিীনত রবআিটিরস রসটি িক্রাকাি বাস সার সৃ িালু কনিনছ। বাস 

টারমনৃাল ও রডনপা রনমাৃনিি লনক্ষে সম্ভাব্যতা সমীক্ষাি জন্য গৃহীত েকনল্পি আওতায় পিামেকৃ েরতষ্ঠান রননয়াগ কিা হনয়নছ। 

বাস রুট ক্লাস্টারিিং এবিং ভকাম্পানীি সিংখ্যা রনর্াৃিনিি জন্য রননয়াগকৃত পিামেকৃ েরতষ্ঠান ইনতামনে েসো েরতনবদন দারেল 

কনিনছ। 
 

৭.৪ স্মাট ৃকাড ৃেবতনৃ এবিং রক্লয়ারিিং হাউজ েরতষ্ঠা 

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ জাইকাি সহায়তায় ঢাকা েহনি গিপরিবহন ব্যবস্থা সুসিংহত এবিং স্বয়িংরক্রয় ানব  াো 

আদায় পিরতি েিলন ও  াো আদায় পিরতনক সমন্বয় কিাি লনক্ষে রক্লয়ারিিং হাউজ স্থাপন কিা হনয়নছ। SMART 

Card (Rapid Pass) ব্যবহাি কনি রবর ন্ন পরিবহন মােম ভ মন-ভমনট্রানিল, বাস  াৃ রপড ট্রানরজট, বািংলানদে 

ভিলওনয়, রবআিটিরস’ি বাস, রবআইডরিউটিরস’ি ভনৌ- ান ও চুরক্তবি ভবসিকারি বানস স্বােনন্দে ও রনিবরেন্ন ানব  াতায়ানতি 

লনক্ষে e-Clearing House েরতষ্ঠা কিা হনয়নছ। বতমৃান রবআিটিরস’ি আব্দুলাপুি-মরতরিল রুট এবিং র্ানমরন্ড 

িক্রাকাি এরস বাস সার নৃস, গুলোন সাকৃুলাি রুনট িলািলিত ঢাকা িাকা’ি এরস বাস এবিং হারতিরিল িক্রাকাি বাস রুনট 

ি োরপড পাস ব্যবহৃত হনে। 

 

৭.৫ রডটিরসএ অরিস  বন রনমাৃি 

রডটিরসএ’ি অরিস  বন রনমাৃনিি জন্য ভতজগাঁও এ ০২ (দুই) রবর্া ভূরম’ি উপি রডটিরসএ’ি ১৩তলা অরিস  বন রনমাৃনিি 

লনক্ষে ২৯ ভম ২০১৭ তারিনে ের্ান েনকৌেলী, সেক ও জনপর্ অরর্দপ্তি এবিং সিংরিষ্ট ঠিকাদাি েরতষ্ঠান National 

Development Engineers Ltd এি মনে চুরক্ত স্বাক্ষরিত হনয়নছ। পিবতীনত ০৪ জুন ২০১৭ তারিনে কা াৃনদে 

েদান কিা হনয়নছ। জুন ২০২০ মানস 11th Floor এি কলাম, ভেয়াি ওয়াল, রলিট ওয়াল ঢালাই সম্পুি ৃহন ়েনছ। জুন 

২০২০ মাস প নৃ্ত কানজি সারবকৃ অেগরত হনয়নছ ৫০.৫১ েতািংে। 

 



 

 

রডটিরসএ’ি রনমাৃিার্ীন  বন 

 

 

৭.৬ জাতীয় ভোক রদবস উদ াপন 

স্বার্ীনতাি স্থপরত, মুরক্তযুনিি সবাৃরর্নায়ক, সবকৃানলি সবনৃেষ্ঠ বাঙারল জারতি রপতা বঙ্গবন্ধু ভেে মুরজবুি িহমাননি ৪৪তম 

োহাদত বারষকৃী এবিং জাতীয় ভোক রদবস  উপলনক্ষে রডটিরসএ  হনত ১৫ আগষ্ট, ২০১৯ সকানল র্ানমরন্ড ৩২ নম্বনি বঙ্গবন্ধুি 

েরতকৃরতনত পুষ্পার্েৃ অপিৃ কিা হয়। এছাোও এ রদন  জাতীয় ভোক রদবস উপলনক্ষে রডটিরসএ’ি সকনলি অিংেেহনন আনলািনা 

স া ও ভদায়া মাহরিল অনুরষ্ঠত হয়। আনলািনা স ায় জারতি রপতা বঙ্গবন্ধু ভেে মুরজবুি িহমানসহ ১৯৭৫ সানলি ১৫ আগস্ট 

ভ াি িানে জারতি রপতাি পরিবানিি ভ  সকল সদস্য ও আত্মীয়-স্বজন েহীদ হনয়নছন তানদি স্মৃরতি েরত রবনম্র েিা জানাননা 

হয়। 

 

 

 

র্ানমরন্ড ৩২ নম্বনি বঙ্গবন্ধুি েরতকৃরতনত পুষ্পার্েৃ অপিৃ, ১৫ আগস্ট,২০১৯ 

 

৭.৬ রবর্শ্ ব্যরক্তগত গারেমুক্ত রদবস উদ াপন: 

 ানজট রনিসন, বায়ু ও েব্দ দূষি হ্রানস ব্যরক্তগত গারেি পরিবনত ৃগিপরিবহন ব্যবহানি গিসনিতনতা সৃরষ্টি লনক্ষে ৪র্ ৃবানিি 

মনতা ২২ ভসনেম্বি ২০১৯ রবর্শ্ ব্যরক্তগত গারেমুক্ত রদবস উদ াপন কিা হনয়নছ। এবানিি েরতপায রবষয় রছল “Safe 

Walking and Cycling” । এছাো, েরতমানসি ১ম শুক্রবাি সকাল ৮.০০ র্টিকা হনত সকাল ১১.০০ র্টিকা প নৃ্ত 

মারনক রময়া এর রনউি একািংে কাি রফ্র স্টীট রহনসনব িাো হয়। এ সময় উক্ত সোকািংনে সাইরক্লিং, ভেটিিং, ভ াগব্যায়াম, 

রিোিংকন েরতন ারগতাসহ রবর ন্ন র্িনিি ভেলাধুলাি আনয়াজন কিা হনয় র্ানক।  



 

 

রবর্শ্ ব্যরক্তগত গারেমুক্ত রদবস ২০১৯  উদ াপন  

৮.মানবসম্পদ উন্নয়ন 

৮.১ েরেক্ষি: 

রডটিরসএ’ি উনযানগ ২০১৯-২০২০ অর্বৃছনি রনম্নরলরেত ১৯ টি েরেক্ষি অনুরষ্ঠত হনয়নছ: 

 

ক্র:েিং েরেক্ষি কমসৃূিীি নাম েরেক্ষনিি ভময়াদ উনযাগী সিংস্হা/ এনজন্সীি নাম 

১। ইননান েন েরেক্ষি ১২ -১৩ জুলাই ২০১৯ ন্টডটিন্টসএ 

২। তেগ্রট্রাগ্ররল সিংন্টিষ্ট “অে ন্টে জব”  ১৫ - ২৯ জুলাই ২০১৯ রডএমটিরসএল, 

৩। Training for Accounts Staff of 

Executive  

০১-০৫ ভসনেম্বি ২০১৯ রিনারন্সয়াল ম্যাননজনমন্ট একানডমী  

৪। Public Private Partnership 

(PPP)  

১৭-১৯ ভসনেম্বি ২০১৯ Infrastructure 

Investment 

Facilitation Company  

৫। Training program on Public 

Transportation for Transport 

Professionals  

২২-২৬ ভসনেম্বি ২০১৯ বুগ্রয়ে 

৬। Research Methodology  ৯-১৩ অগ্রটাবর ২০১৯ বািংলাগ্রেশ ইেন্টিটিউে অব 

ম্যাগ্রেজগ্রেি 

৭। Planning, Managing and 

Coordinating Urban Public 

Transport  

২৬-৩০ অগ্রটাবর, ২০১৯ বুগ্রয়ে 

৮। সিকারি অরিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন  ০২-০৩ নন ম্বি, ২০১৯ বািংলাগ্রেশ ইেন্টিটিউে অব 

ম্যাগ্রেজগ্রেি 

৯। িাকুরি সিংক্রান্ত এবিং অরিস ব্যবস্থাপনা ১৫.১১.১৯, ২২.১১.১৯ এবিং 

৩০.১১.১৯ 

ন্টডটিন্টসএ 

১০। Traffic Engineering, Traffic 

Signal & Intersection 

Development for Transport 

Professionals  

১৬-২০ নন ম্বি/২০১৯ বুগ্রয়ে 

১১। পাবরলক েরকউিনমন্ট ম্যাননজনমন্ট ৩০ নন ম্বি-১৭ ন্টডগ্রসম্বি 

 

ভসন্ট্রাল েরকউিনমন্ট ভটকরনকোল 

ইউরনট (রসরপটিইউ) 

১২। Training for Accounts Staff of ৮-১২ ন্টডগ্রসম্বি রিনারন্সয়াল ম্যাননজনমন্ট একানডমী 



ক্র:েিং েরেক্ষি কমসৃূিীি নাম েরেক্ষনিি ভময়াদ উনযাগী সিংস্হা/ এনজন্সীি নাম 

Executive  

১৩। Transportation Engineering 

Basic (Urban Transport) 

১৯-২৫ ন্টডগ্রসম্বি 

 

বুগ্রয়ে 

১৪। Professional Training 

Program on Web GIS Geo-

Server  

২৭-২৮ রডনসম্বি,২০১৯ বািংলাগ্রেশ ইেন্টষ্টটিউে অি প্ল্যাোরস ি 

(ন্টবআইন্টি) 

১৫। অরিস ব্যবস্থাপনা এবিং আইরসটি ভকাস ৃ ১২-২৩ জানুয়ান্টর, ২০২০ আঞ্চন্টলক তলাক প্রশাসে প্রন্টশক্ষণ 

তকন্দ্র 

১৬। জােীয় শুিািাি ভকৌেল কমপৃরিকল্পনা এি অন্তৃভূক্ত 

সুোসন সিংক্রান্ত েরেক্ষি 

১৫ ভিব্রুয়ারি,২০২০ ন্টডটিন্টসএ 

১৭। পাবরলক েরকউিনমন্ট ম্যাননজনমন্ট ৮-২৪ ভিব্রুয়ারি,২০২০ ন্টসন্টিটিইউ 

১৮। অরিনয়নন্টেন ভকাস ৃ ১০-২৪ মাি,ৃ ২০২০ বািংলানদে ইনরষ্টটিউট অব 

ম্যাননজনমন্ট 

১৯। সন্টিবালয় ন্টেগ্রে িশোলা, ২০১৪ ১৬-১৭ জুে,২০২০ ন্টডটিন্টসএ 

 

৮.২ ওয়াকৃেপ ও কমেৃালা আনয়াজন 

পরিবহন ব্যবস্থানক সুষ্ঠু ও সুসিংগঠিত কিনত সিংরিষ্ট ভস্টক ভহাডািনদি সমরন্বত ানব কাজ কিাি ভকাননা রবকল্প ভনই। পরিবহন 

ব্যবস্থানক উন্নত ও যুনগাপন াগী কিাি লনক্ষে সিংরিষ্টনদি মতামত েহি এবিং পিামে ৃেদাননি রনরমত্ত রডটিরসএ ১৭টি ভসরমনাি 

ও ২৭টি ওয়াকৃেপ আনয়াজননি টানগটৃ রনর্াৃিি কনিনছ। মাি ৃ২০২০ প নৃ্ত ১২টি ভসরমনাি/ওয়াকৃেপ কিা হনয়নছ। 

 

 

সদির্াট-আরমন বাজাি ভনৌ-রুট জনরেয় কিনত কিিীয় েীষকৃ অনুরষ্ঠত কমেৃালা  

 

৮.৩ ট্রারিক আইন সম্পনকৃ স্কুল রেক্ষার্ীনদি মনে সনিতনতা : 

ট্রারিক আইন এবিং সেক ব্যবহাি সম্পনকৃ স্কুল রেক্ষার্ীনদি মনে সনিতনতা বতিীি লনক্ষে িাজর্ানী উচ্চ রবযালয় এবিং 

র্ানমরন্ড সিকারি  ল্যাবনিটিী হাই স্কুল রডটিরসএ সনিতনতা মূলক ভোোম আন ়োজন কনি। এ ছাো ঢাকাি ের্ান ের্ান স্কুনলি 

রেক্ষকনদি রনন ়ে আলাদা স া কনি ট্রারিক আইন এি গুরুে তুনল র্িা হয়এবিং রেক্ষার্ীনদি সনিতন কিাি ভকৌেল রনভয় 

আনলািনা হয়। 



 

ট্রারিক আইন সম্পনকৃ র্ানমরন্ড সিকারি  ল্যাবনিটিী হাইস্কুনলি রেক্ষার্ীনদি মনে সনিতনতামূলক অনূষ্ঠান:১২ মাি,ৃ২০২০ 

৯.জনবল ও পদ সৃজন 

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ (রডটিরসএ) েরতষ্ঠাকানল ৬৪ জন জনবল রননয় কা কৃ্রম শুরু কনি।  ঢাকা মহানগিীি ক্রমবরর্ষৃ্ণু 

জনসিংখ্যা, আর্সৃামারজক অবস্থাি উন্নয়ন, বরর্তৃ অরর্নক্ষে, আধুরনক গিপরিবহন ব্যবস্থা, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সমন্বনয়ি 

লনক্ষে ২০১৮ সানল বতমৃান সিকাি রডটিরসএ-ভত আনিা ১৪৮ জনবল মঞ্জুি কনি। বতমৃানন রডটিরসএ’ি ভমাট জনবল ২১২। 

২০১৮ সানল ৯ম ভেনডি ১৪ জন এবিং সবনৃেষ ২০২০ সানল ৭ম ভেনডি ১১ জন ও ৯ম ভেনডি ৫ জনবল রননয়াগ েদান কিা 

হনয়নছ। এছাো, রবর ন্ন ভেনডি ২৬ জনবল রননয়ানগি কা কৃ্রম েরক্রয়ার্ীন আনছ। রডটিরসএ’ি কমিৃািী েরবর্ানমালা-২০২০ 

অনুনমাদননি িনল রডটিরসএ-ভত  জনবল রননয়াগ সহজতি হনয়নছ।  

 

১০.োরতষ্ঠারনক গিশুনানী 

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ )রডটিরসএ( 'ি শুিািাি ভকৌেল কম-ৃপরিকল্পনাি (২০১৯-২০২০) অন্তর্ভকৃ্ত সুোসন েরতষ্ঠা এবিং 

সকনলি সুরিরন্তত পিামে ৃও মতামত েহনিি রনরমত্ত ২৮ জুন ২০২০ তারিে অনলাইনন একটি োরতষ্ঠারনক গিশুনানী অনুরষ্ঠত 

হয়। গিশুনানীনত আি এস টিরপ বাস্তবায়ন রননয় দীর্ ৃ আনলািনা হয়।পরিবহন পরিকল্পনায় পান ়ে হাটাি এবিং বাইসাইনকল 

ভলননি েরত রবনেষ গুরুে ভদয়াি জন্য পিামে ৃভতয়া হয়। 

 

   

রডটিরসএ-এি  রনবাৃহী পরিিালনকি স াপরতনে অনুরষ্ঠত গনোনানী,২৮ জুন ২০২০ 

 

 

 

 



১১.জাতীয় শুিািাি ভকৌেল  

সিকাি অব্যাহত ানব দুনীরত দমন কা কৃ্রম িারলনয়  ানে এবিং এিই সুসমরন্বত উনযাগ রহসানব ভসানাি বািংলা গোয় েতেনয় 

জাতীয় শুিািাি ভকৌেল েিয়ন কিা হনয়নছ। এি ভেরক্ষনত রডটিরসএ হনত জাতীয় শুিািাি ভকৌেল কম-ৃপরিকল্পনা েিয়ন কনি 

তা বাস্তবায়ননি উনযাগ ভনয়া হন ়েনছ। ২০১৯-২০২০ অর্-ৃবছনি রডটিরসএ ভমাট ১০০ নম্বনিি মনে ৯৩ ভপনয়নছ। ২০১৯-২০ অর্ ৃ

বছনি সেক পরিবহন ও মহাসেক রব াগ হনত রডটিরসএ’ি রনবাৃহী পরিিালক ভক জাতীয় শুিািাি পুিোনি জন্য রনবাৃরিত কিা 

হনয়নছ। শুিািাি রবষনয় রডটিরসএ’ি ভিাগান হল “সুপরিকরল্পত পরিবহন ব্যবস্থা ভটকসই উন্নয়ননি পূবেৃত।ৃ 

 

১২.সমন্বয় কা কৃ্রম:  

ঢাকাি ট্রারিক ব্যবস্থাপনাি মনে সুষ্ঠু সমন্বনয়ি লনক্ষে সিংরিষ্ট সকল সিংস্থাি েরতরনরর্ভদি অন্তভূকৃ্ত কনি একটি ট্রারিক 

ম্যাননজনমন্ট করমটি রডটিরসএ’ি রনবাৃহী পরিিালনকি স াপরতনে কাজ কিনছ। এ করমটি ২০১৯-২০ অর্-ৃবছনি ৩টি স া 

আনয়াজন কনিনছ। এছাো ভকৌেলগত পরিবহন পরিকল্পনা বা RSTP ভত উরেরেত েকল্প সমূহ সুষ্ঠু ানব বাস্তবায়ননি জন্য 

গঠিত করমটি ২০১৯-২০ অর্-ৃবছনি ৪টি স া আনয়াজন কনিনছ এবিং রবর ন্ন েকনল্পি মনে সমন্বয় সার্ন কিনছ। সারবকৃ ানব 

রডটিরসএ পরিিালনা পরিষনদি স ায় রবর ন্ন সিংস্থাি মনে আন্ত:কর্তপৃক্ষ সহন ারগতা ও সমন্বয় কনি র্ানক। 

 

১৩.ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তপৃক্ষ এি অজৃন ও িোনলঞ্জসমূহ এবিং  রবষ্যত পরিকল্পনা: 

রডটিরসএ ২০ বছি ভময়াদী ভকৌেলগত পরিবহন পরিকল্পনা সিংনোর্ন ও পরিমাজৃন কনি সিংনোরর্ত ভকৌেলগত পরিবহন 

পরিকল্পনা (RSTP) েিয়ন কিনছ  া ২৯ আগষ্ট ২০১৬ তারিনে মন্ত্রীস া কর্তকৃ অনুনমারদত হনয়নছ। সিংনোরর্ত STP এি 

আনলানক রবর ন্ন েকল্প বাস্তবায়ননি জন্য রবর ন্ন সিংস্থাি মনে সমন্বয় সার্ন কিা হনে। সকল পরিবহন মােনম স্বােনন্দ 

িলািনলি জন্য ি োরপড পাস িালু কিা হনয়নছ। ইনতামনে ৩টি বাস সার নৃস ি োরপড পাস িালু িনয়নছ। রডটিরসএ এমআিটি 

লাইন-১, এমআিটি লাইন-৫ (উত্তিািংে) সম্ভাব্যতা  ািাই এবিং এমআিটি লাইন-৫ (দরক্ষিািংে) োক-সম্ভাব্যতা  ািাই সম্পন্ন 

কনিনছ। রডটিরসএ ভমনট্রানিল আইন, ২০১৫ রবআিটি আইন, ২০১৬ ভমনট্রানিল রবরর্মালা ২০১৬ এবিং বািংলানদনেি ভমনট্রানিনলি 

ভটকরনকোল স্টোন্ডাড ৃেিয়ন কিা হনয়নছ। রডটিরসএ আইননি ১৯ র্ািা ভমাতানবক ঢাকা ও পার্শ্ৃবতী এলাকাি জন্য ভমনট্রানিল 

পরিিালনা ও িক্ষিানবক্ষনন জন্য রডএমটিরসএল গঠন কিা হনয়নছ। রডটিরসএ-ভত রবযমান ৭০টি জনবনলি অরতরিক্ত ১৪২টি 

জনবল সৃরস্ট কনি ২১২ ভত উন্নীত হনয়নছ। ইনতামনে ৭ম ভেডভূক্ত ১৩জন এবিং ৯ম ভেডভূক্ত ১৯জন কমকৃতাৃ রননয়াগ কিা 

হনয়নছ। এছাো রবআিটি লাইন-৭ এি সম্ভাব্যতা  ািাই, বাস টারমনৃাল/রডনপা এি সম্ভব্যতা সমীক্ষাি এবিং ঢাকাি  সেক 

রনিাপত্তাি জন্য সমীক্ষাি উনযাগ েহি কিা হনয়নছ।   

 

রবন্টেন্ন সিকারি ভব-সিকারি সিংস্থার িন্টরবিে সিংন্টিষ্ট প্রকল্প েিগ্রণ রডটিরসএ’র অনুগ্রোেগ্রের বাধ্যবাধকো থাকগ্রলও জরিমানার 

ন্টবধাে না র্াকায় রবর ন্ন সিংস্থা ন্টডটিন্টসএ আইননি ব্যতয় র্টিনয় েকল্প বাস্তবায়ন কিনছ। িনল রডটিরসএ রবর ন্ন পরিবহন সিংরিষ্ট 

সিংস্থাি মনে সুষ্ঠু ানব সমন্বয় কিনত পািনছ না।ঢাকা েিােেরীর বাস তসটর পুেে িঠগ্রের লগ্রক্ষয স্বল্প সিংখ্যক বাগ্রসর সেন্বগ্রয় 

েঠিে তকাম্পান্টেগুগ্রলাগ্রক একত্রীকরগ্রণর োধ্যগ্রে বৃিৎ বাস তকাম্পান্টে েঠে কগ্রর েিােেরীগ্রে  াত্রী তসবা প্রোগ্রের সুষ্ঠু ব্যবস্থা 

প্রবেিে করা ন্টডটিন্টসএ’র অন্যেে িযাগ্রলঞ্জ। বাস ভকাম্পানীি মারলকগি িারহদা অনু ায়ী বাস সিংক্রান্ত প াৃপ্ত তথ্যারদ সিবিাহ না 

কিায় তথ্য উপাত্ত রবনিষিপূবকৃ সঠিক পরিকল্পনা েহি কিা সম্ভব হনে না। 

 

রডটিরসএ আইন সিংনোর্ন কনি রডটিরসএ’ি কা াৃবলী পুনগঠন এবিং জরিমানাি রবষয়টি অন্তর্ভকৃ্ত কিাি কা কৃ্রম িলমান আনছ। 

রডটিরসএ ২০ বছি ভময়াদী সিংনোরর্ত ভকৌেলগত পরিবহন পরিকল্পনা (RSTP) েিয়ন কনিনছ এবিং পরিকল্পনা অনু ায়ী 

RSTP-ভত বরিতৃ েকল্পগুনলা রবর ন্ন সিংস্থাি মােনম সুষ্ঠু ানব বাস্তবায়ননি উনযাগ অব্যাহত আনছ। ইনতামনে ৫ বছি 

অরতবারহত হওয়ায় ২০১৬ সানল েনীত RSTP হালনাগাদ কিাি পরিকল্পনা িনয়নছ। সকল পরিবহনন একই টিনকনট 

Rapid Pass ব্যবহাি কনি ভ্রমনিি জন্য MRT, BRT, BRTC BIWTC সহ ভবসিকারি বাস অপানিটিনদিনক 

Clearing House েকনল্পি অন্তর্ভকৃ্ত কিাি পরিকল্পনা েহি কিা হনয়নছ। রডটিরসএ িািটি ইন্টািনসেনন ITS িালুি 

উনযাগ ভনয়া হনয়নছ এবিং আি ১০০টি  ইন্টািনসেনন ITS িালুি জন্য পরিকল্পনা েিয়ন কনিনছ। এছাো আউটাি সাকৃুলাি 

ভিাড, বাস রুট ি োেনালাইনজেন এবিং ভকাম্পানী র রত্তক বাস িালনাি জন্য এি সম্ভব্যতা সমীক্ষাি উনযাগ েহি কিা হনয়নছ।  

 
 

 


