
 

 

 

(ডিটিডিএ ভবনের প্রনেডিত ডিত্র) 

ঢাকা িডরবহে িমন্বয় কর্তিৃে 

  



রূিকল্প 

বৃহত্তর ঢাকার িডরকডল্পত, িমডন্বত এবং আধুডেক ও টেকিই িডরবহে ব্যবস্থা গনে টতালা 

 

অডভলেয 

িডরবহে ব্যবস্থার সুষ্ঠু িমন্বয়, িডরবহে িডরকল্পো এবং দ্রুতগামী গণিডরবহে ব্যবস্থা প্রবতনৃের মাধ্যনম জেিাধারনণর জন্য ডেরািদ, 

ডেভরৃন াগ্য এবং িহজলভয িডরবহে টিবা প্রদাে 
 

 

ঢাকা িডরবহে িমন্বয় কর্তিৃে 

আধুডেক গণিডরবহে ব্যবস্থানক িমডিত করার লনেয ঢাকা উত্তর ডিটি কনিাৃনরশে, ঢাকা দডেণ ডিটি কনিাৃনরশে, গাজীপুর ডিটি 

কনিাৃনরশে ও োরায়ণগঞ্জ ডিটি কনিাৃনরশে এবং ঢাকা, োরায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মাডেকগঞ্জ, গাজীপুর ও েরডিংদী টজলা ঢাকা 

িডরবহে িমন্বয় কর্তিৃে-এর অডধভুক্ত,  ার আয়তে ৭,৪০০ বগ ৃডকনলাডমোর। িডরবহে িংডিষ্ট িকল উন্নয়ে িডরকল্পোর িমীো, 

িমন্বয় ও িডরবীেণ এবং রুে এলাইেনমন্ট ডেধাৃরণ করা ডিটিডিএ’র কমিৃডরডধভুক্ত। 

 

বাডষকৃ উন্নয়ে কমসৃূডি 

২০১৮-১৯ অর্বৃছনর ঢাকা িডরবহে িমন্বয় কর্তিৃে কর্তকৃ বাস্তবায়োধীে ০৫টি প্রকনল্পর মনধ্য িরকানরর ডেজস্ব অর্াৃয়নে (ডজওডব) 

১টি ও ববনদডশক িহায়তাপুষ্ট ৪টি প্রকল্প ডছল। প্রকল্পগুনলার টমাে বরাদ্দ ৪৬.৯১ টকাটি োকা। তন্মনধ্য ডজওডব ৬.০১ টকাটি োকা এবং  

ববনদডশক িহায়তা ৪০.৯০ টকাটি োকা। ডজওডব বরানদ্দর ৫.৪৫ টকাটি োকা (৯০.৭ শতাংশ) এবং ববনদডশক িহায়তার ৪০.৮৮ 

টকাটি োকা (৯৯.৯৫ শতাংশ) িহ এ অর্বৃছনর টমাে ৪৬.৩৩ টকাটি োকা ব্যয় হনয়নছ। ব্যনয়র হার ৯৮.৭৬ শতাংশ। 

িডরিালো িডরষদ 

ডিটিডিএ’র ৩১ িদস্য ডবডশষ্ট একটি িডরিালো িডরষদ রনয়নছ। িেক িডরবহে ও টিতু মন্ত্রণালনয়র দাডয়নে ডেনয়াডজত মােেীয় 

মন্ত্রী এ িডরষনদর িভািডত। ২০১৮-১৯ অর্বৃছনর ১২ টিনেির ২০১৮ তাডরখ িডরিালো িডরষনদর ১১তম িভা অনুডষ্ঠত হনয়নছ। 

 

ডিটিডিএ’র িডরিালো িডরষনদর ১১তম িভায় মােেীয় মন্ত্রী জোব ওবায়দুল কানদর, এমডি 

 

 



২০১৮-১৯ অর্বৃছনর অজৃে 

Technical Assistance to DTCA Project: 

ঢাকা িডরবহে িমন্বয় কর্তিৃে এর িেমতা বৃডির লনেয ৩৩.৯৬ টকাটি োকা (ডজওডব ৮.৭০ টকাটি োকা ও প্রকল্প িহায়তা ২৫.২৫ 

টকাটি োকা) ব্যনয় এ কাডরগডর িহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হনয়নছ। এ প্রকনল্পর আওতায় ডিটিডিএ’র কমিৃারী প্রডবধােমালা, িাডকংৃ 

ম্যানেজনমন্ট িহজীকরনণর সুিাডরশমালা, ঢাকা মহােগরীর িেকগুনলার জন্য ডজওনমডিক ডিজাইে ম্যানুনয়ল, টরাি ইন্টারনিকশে 

উন্নয়ে িংক্রান্ত সুিাডরশমালা ইতযাডদ প্রস্তুত করা হনয়নছ।  

 

দাতা িংস্থা AFD এর Mid Term Review Mission এর মাধ্যনম এই প্রকনল্পর কা াৃবলী পুেডবনৃ্যস্ত হনয়নছ এবং তদানুিানর 

প্রডতনবদে প্রস্তুত করা হনয়নছ। এ প্রকনল্পর আওতায় প্রস্তুতকৃত প্রডতনবদেগুনলার মনধ্য রনয়নছ- িাডিক ইম্প্যাক্ট এযনিিনমন্ট গাইি 

লাইে, ডবদ্যমাে িাডিক িানভ ৃ ি াৃনলািো (২০০৪ টর্নক ২০১৬ ি নৃ্ত) প্রডতনবদে, হ রত শাহজালাল (রহঃ) আন্তজাৃডতক 

ডবমােবন্দর হনত িানয়দাবাদ ি নৃ্ত িাইলে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বািডিনিা এবং োডমেৃাল স্থািে িংক্রান্ত ডেনদশৃো ডবষয়ক 

প্রডতনবদে, িাইলে কডরনিানরর জন্য প্যারািােডজে িমন্বয় ডবষয়ক প্রডতনবদে, িাইলে কডরনিানরর জন্য িম্প্াডদত Topographic 

Survey এর প্রডতনবদে, ডিটিডিএ-টত ডজআইএি িাোনিন্টার স্থািনের জন্য কাডরগরী প্রডতনবদে, ডিটিডিএ-টক শডক্তশালীকরনণর 

লনেয প্রাডতষ্ঠাডেক ব্যবস্থািো ি াৃনলািো প্রডতনবদে, টকৌশলগত িডরবহে ব্যবস্থািো িংক্রান্ত প্রডতনবদে ইতযাডদ। জুে ২০১৯ 

তাডরনখ প্রকল্পটি িমাপ্ত হনয়নছ। 

টমনিানরল লাইে-১ এর িমীো: 

ডবমােবন্দর-ডখলনেত-কুডেল-বাডরধারা-বাড্ডা-রামপুরা-মাডলবাগ-টমৌিাক-রাজারবাগ-কমলাপুর (আন্ডারগ্রাউন্ড ১৮.৮০ ডকনলাডমোর) 

এবং কুডেল-পূবাৃিল-কাঞ্চে টিতুর িডিম িারৃ্শ্ (এডলনভনেি ১১.৮০ ডকনলাডমোর) ি নৃ্ত টমাে ৩০.৬০ ডকনলাডমোর MRT Line-

1 ডেমাৃনণর লনেয িম্ভাব্যতা  ািাইনয়র কাজ িম্প্ন্ন হনয়নছ। িমীো প্রকল্প ব্যয় ৪৬.৩৮ টকাটি োকা। এটি হনব বাংলানদনশর প্রর্ম 

িাতাল টরল। 

 
ঢাকা এমআরটি লাইে ১-এর রুে এলাইেনমন্ট 

  



টমনিানরল লাইে-৫ এর িমীো: 

MRT Line-5 (উত্তরাংশ): টহমানয়তপুর-আডমেবাজার-গাবতলী-ডমরপুর টেকডেকযাল-ডমরপুর-১-ডমরপুর-১০-কচুনেত-বোেী-

গুলশাে-২ (আন্ডারগ্রাউন্ড ১৩.৫০ ডকনলাডমোর)-েতুে বাজার-ভাোরা (এডলনভনেি ৬.৫০ ডকনলাডমোর) টমাে ২০.০০ ডকনলাডমোর 

দীর্ ৃডেমাৃনণর লনেয িম্ভাব্যতা  ািাইনয়র কাজ িম্প্ন্ন হনয়নছ। JICA’র স্ট্যাডি টিম ইনতামনধ্য িাইোল ডরনিাে ৃিম্প্ন্ন কনরনছ। 

এটি বাংলানদনশর ২য় িাতালনরল। 

 

এমআরটি লাইন-৫ (উত্তর)-এর রুি এলাইনমমন্ি 
 

ঢাকা টমনিা প্রনজক্ট ডপ্রিানরেডর টেকডেকযাল এডিিনেন্ট (ডিএমডিডিটিএ) 

MRT Line-5 (দডেণাংশ): গাবতলী টর্নক শুরু হনয় ভুলতা ডগনয় টশষ হনব,  ার টমাে বদর্যৃ টমাে ২৪.৪৪ ডকনলাডমোর। প্রকল্পটি 

দু’টি ি াৃনয় িম্প্ন্ন হনব। প্রর্ম ি াৃনয় গাবতলী টর্নক দানশরকাডন্দ (গাবতলী-ডমরপুর টরাি-িডিম িান্থির্-কারওয়াে বাজার-

হাডতরডিল-আিতাবেগর-দানশরকাডন্দ; বদর্যৃ-১৬.৯৪ ডকনলাডমোর) ও ডিতীয় ি াৃনয় দানশরকাডন্দ টর্নক ভুলতা (বদর্যৃ-৭.৫ 

ডকনলাডমোর)। িরামশকৃ প্রডতষ্ঠাে ১০ এডপ্রল ২০১৯ তাডরনখ প্রর্ম ি াৃনয়র অন্তভুকৃ্ত গাবতলী টর্নক দানশরকাডন্দ ি নৃ্ত প্রাক-

িম্ভাব্যতা  ািাইনয়র চূোন্ত প্রডতনবদে দাডখল কনরনছ। প্রর্ম ি াৃনয়র টমাে ১৬.৯৪ ডকনলাডমোনরর মনধ্য প্রায় ১২.৫ ডকনলাডমোর 

আন্ডারগ্রাউন্ড ও ৩.৫ ডকনলাডমোর এডলনভনেি এবং এনত ১৪টি টস্ট্শে র্াকনব।  

 

 

এমআরটি লাইন-৫ (দটিণ)-এর রুি এলাইনমমন্ি 

 



ঢাকা ইেটিনগ্রনেি িাডিক ম্যানেজনমন্ট প্রনজক্ট: 

িাডিক ব্যবস্থার উন্নয়েকনল্প JICA’র আডর্কৃ িহন াডগতায় ৪৫.২৫ টকাটি োকা ব্যনয় বাস্তবায়োধীে এ কাডরগডর িহায়তা প্রকনল্পর 

মাধ্যনম ঢাকা মহােগনরর ৪টি ইন্টারনিকশনে (ফুলবােীয়া, িল্টে, মহাখালী ও গুলশাে-১) অতযাধুডেক Intelligent 

Transportation System (ITS) ডভডত্তক িাডিক ডিগোল ডেয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবতনৃের জন্য উন্নয়ে কাজ িলমাে আনছ। 

িরীোমূলকভানব ডিনিির ২০১৯-এ ITS িালু করা িম্ভব হনব। 

২০১৮-১৯ অর্বৃছনরর অন্যান্য কা কৃ্রম 

িাডিক িাকৃুনলশে িংক্রান্ত েকশা অনুনমাদে:  

ডিটিডিএ অডধভুক্ত এলাকায় টকানো ব্যডক্ত বা প্রডতষ্ঠাে কর্তকৃ বহুতল আবাডিক ও বাডণডজযক ভবে ডেমাৃণ ও আবাডিক প্রকল্প গ্রহণ 

করনত হনল ডিটিডিএ হনত  ােবাহনের প্রনবশ-ডেগমৃণ ও িলািল (Traffic Circulation) িংক্রান্ত েকশার অনুনমাদে গ্রহণ করা 

বাধ্যতামূলক। এ অর্বৃছনর ৯৭টি বহুতল ভবনের Traffic Circulation িংক্রান্ত েকশা অনুনমাদে এবং ৪টি হাউডজং প্রকনল্পর 

অোিডত্ত প্রদাে কনরনছ। 

 

গণিডরবহে ব্যবস্থা প্রবতেৃ: 

ঢাকা মহােগরী ও িারৃ্শ্বতী এলাকায় েগর িডরবহে এর িাডহদা ও িডরডধ ব্যািক বৃডি িাওয়ায় ডিটিডিএ-এর উনদ্যানগ ২০০৫ িানল 

প্রণীত ২০ বছর টময়াডদ স্ট্রানেডজক িান্সনিাে ৃপ্ল্যাে (এিটিডি) সমম াপম াগী কমর Revised STP 2015-35  প্রণয়ে করা হয়। 

Revised STP টত ৫টি Mass Rapid Transit (MRT) [MRT Line-1, 2, 4, 5 & 6] লাইে, এবং ২টি Bus Rapid 

Transit (BRT) [BRT কডরনিার -3 & 7], ডতেস্তর ডবডশষ্ট ডরং টরাি (ইোর, ডমিল ও আউোর), ৮টি টরডিয়াল িেক, ৬টি 

এক্সনপ্রিওনয়, ২১টি িান্সনিানেশৃাে হাব ডেমাৃণ এবং িাডিক ম্যানেজনমন্ট, িাডিক টিিটি ব্যবস্থার উন্নয়ে ও বাি িডরবহণ টিক্টর 

পুেগঠৃনের িংস্থাে রনয়নছ। RSTP এর আনলানক ডিটিডিএ ইত ামনধ্য MRT Line-1, MRT Line-5 (North), BRT Line-3 

ও MRT Line-5 (South) প্রকনল্পর প্রাক-িমীো সম্পন্ন কনরনছ এবং ডবআরটি লাইে-৭ এর িম্ভাব্যতা িমীো প্রণয়নের কাজ 

িলমাে আনছ।  ডিটিডিএ বাি টিক্টনরর পূেগঠৃনের লনেয Bus Network Management Company গঠে এবং িাইলে 

কডরনিানর বাি ব্যবস্থা উন্নত করার লনেয কা কৃ্রম গ্রহণ করা হনয়নছ।  

বাি রুে টরশোলাইনজশে:  

মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর ডেনদশৃোয় বাি রুে ফ্রাঞ্চাইজ িিডত প্রবতনৃের লনেয ঢাকা দডেণ ডিটি কনিাৃনরশনের টময়নরর টের্তনে ১টি 

কডমটি গঠে করা হনয়নছ। উক্ত কডমটির সুিাডরনশর আনলানক ডিটিডিএ বাি রুে টরশোলাইনজশনের কাজ কনর  ানে। ইনতামনধ্য 

বাি রুে টরশোলাইনজশনের অংশ ডহনিনব ধােমডন্ড-ডেউমানকেৃ রুনে িক্রাকার বাি িাডভিৃ িালু হনয়নছ। ঢাকা শহনর বাি 

ব্যবস্থািোর জন্য প্রাডতষ্ঠাডেক কাঠানমার খিো প্রস্তুত করা হনয়নছ। বাি ডিনিা এবং োডমেৃাল ডেমাৃনণ িম্ভাব্যতা  ািাইনয়র জন্য 

প্রকল্প প্রস্তুত করা হনয়নছ। 

 
ঢাকা দডেণ ডিটি কনিাৃনরশনের মােেীয় টময়র টমাহাম্মদ িাঈদ টখাকনের িভািডতনে বাি রুে র যাশোলাইনজশে কডমটির িভা  

 



স্মাে ৃকাি ৃপ্রবতেৃ এবং ডিয়াডরং হাউজ প্রডতষ্ঠা: 

ঢাকা িডরবহে িমন্বয় কর্তিৃে কর্তকৃ জাইকার িহায়তায় Clearing House স্থািে করা হনয়নছ এবং ডবডভন্ন িডরবহে মাধ্যম 

ট মে -টমনিানরল , বাি র যাডিি িােডজে, বাংলানদশ টরলওনয়, ডবআরটিডি’র বাি, ডবআইিডিউটিডি’র টেৌ - াে ও চুডক্তবি 

টবিরকাডর বানি স্বােনন্দয ও ডেরবডেন্নভানব  াতায়ানতর লনেয র যাডিি িাি োমীয় draCT CarS বতডর করা হনয়নছ। 

বতমৃাে ডবআরটিডি ’র আর ল্লাহপুর -মডতডিল রুনে িলািলরত এডি বািিমূনহ , গুলশাে িাকৃুলার রুনে িলািলরত ঢাকা িাকা ’র এডি 

বাি এবং হাডতরডিল িক্রাকার বাি রুনে এ র যাডিি িাি ব্যবহার করা হনে। 

ডিটিডিএ অডিি ভবে ডেমাৃণ: 

টতজগাঁও এ ২টি টবইজনমন্টিহ  ১৩তলা ডিটিডিএ অডিি ভবে ডেমাৃণ করা হনে। িম্পুে ৃভবেটি ডেমাৃনণ টমাে ১৩৮.৬০ টকাটি োকা 

ব্যয় হনব।  ভবেটিনত ১২০টি অডিি কে, ৩৫০ আিে ডবডশষ্ট ডমলোয়তে, ১টি কেিানরন্স রুম, প্রার্েৃা কে, িাবডলক প্ল্াজা, 

িাঠাগার, কযানিেডরয়া, টি-টকয়ার টিন্টার, টিডেং টিন্টার, টবইজনমন্ট এ ১৪২টি কার ও ২টি বাি িাডকংৃ এর সুডবধা র্াকনব। জুে 

২০১৯ ি নৃ্ত কানজর িাডবকৃ অগ্রগডত হনয়নছ ৩২.৫৩৭%। 

  



ডবর্শ্ ব্যডক্তগত গাডেমুক্ত ডদবি উদ ািে: 

“ ােজে ও দূষণমুক্ত েগরায়নের প্রনয়াজে গণিডরবহে ব্যবস্থার উন্নয়ে ও ব্যডক্তগত গাডের ব্যবহার ডেয়ন্ত্রণ” টিাগানে ব্যডক্তগত 

গাডে ব্যবহার ডেরুৎিাডহত করার লনেয ৩য় বানরর মনতা ২২ টিনেির ২০১৮ ডবর্শ্ ব্যডক্তগত গাডেমুক্ত ডদবি উদ ািে করা হয়। এ 

উিলনে একটি সুযনভডের প্রকাডশত হয়। ডবডভন্ন টবিরকাডর িংগঠে ও িংস্থা এ ডদবি উদ ািনে িডক্রয় ভূডমকা িালে কনর।  

 
 

 
 

ডবর্শ্ ব্যডক্তগত গাডেমুক্ত ডদবি ২০১৮ উদ ািে 

  
 

Urban Mobility and Sustainable Urban Transport Index (SUTI) ডবষনয় 

আন্তজৃাডতক কমশৃালা অনুষ্ঠাে 

UN-EdCaP, ডিটিডিএ এবং িেক ও জেির্ অডধদপ্তর এর ট ৌর্ উনদ্যানগ েগরাঞ্চনলর গডতশীলতা বৃডি এবং িািনেইনেবল 

আরবাে িান্সনিাে ৃ ইেনিক্স (SUTI) শীষকৃ একটি আন্তজাৃডতক ি াৃনয়র ২ ডদে ব্যাডি কমশৃালা ১২ ও ১৩ টিনেির ২০১৮ এ 

আনয়াজে করা হয়। উক্ত কমশৃালায় বাংলানদশ, ভারত, িীে, টেিাল, ভূোে, িাডকস্তাে, র্াইল্যান্ড, ইনন্দানেডশয়া, মালনয়ডশয়া, ইরাে 

ও ডভনয়তোম এর প্রডতডেডধগণ অংশগ্রহণ কনরে। কমশৃালায় েগরাঞ্চনলর টেকিই ও ডেরািদ িডরবহে ব্যবস্থা ডেডিতকরণ, েীডত, 

আইে ও টকৌশল প্রণয়ে এবং SUTI বাস্তবায়নে UN-EdCaP এর পূণ ৃিহন াডগতার ডেিয়তা প্রদাে করা হয়।  

 

 
 

Sustainable Urban Transport Index টিষম  আন্তর্জাট ক প জাম র কমজশালা  সটিি, সড়ক পটরিহন ও মহাসড়ক টিভাগ 
 

 



৫ম ডবর্শ্ িেক ডেরািদ িপ্তাহ-২০১৯ 

ডবনর্শ্র অিরাির টদনশর ন্যায় বাংলানদনশও ৬-১২ টম ২০১৯ তাডরনখ 5th UN Global Road Safety Week 2019 উদ ািে 

করা হয়। এ উিলনে ৬ টম ২০১৯ তাডরখ িেক িডরবহে ও মহািেক ডবভাগ কর্তকৃ মাডেক ডময়া এডভডেউনত র যাডলর আনয়াজে 

করা হয়। এছাোও “আরবাে টরাি টিিটি ডবষনয় ডিটিডিএ'র করণীয়" শীষকৃ একটি আনলািো িভা ৯ টম ২০১৯ তাডরখ  ডিটিডিএ'র 

িনম্মলে কনে অনুডষ্ঠত হয়। উক্ত িভায় বাংলানদশ প্রনকৌশল ডবর্শ্ডবদ্যালনয়র পুরনকৌশল ডবভানগর অধ্যািক ি টমায়ানেম টহািাইে 

মুখ্য আনলািক ডহনিনব উিডস্থত ডছনলে। িভায় ডবডভন্ন দপ্তর/প্রডতষ্ঠাে/িংস্থার প্রডতডেডধগণ ট াগদাে কনরে। 

 
৫ম ডবর্শ্ ডেরািদ িেক িপ্তাহ উিলনে আনয়াডজত র যাডলনত িডিব, িেক িডরবহে ও মহািেক ডবভাগ ও কমকৃতাৃবৃন্দ 

 

 
 

োরায়ণগঞ্জ েগরীর গণিডরবহে ব্যবস্থার উন্নয়ে িমন্বয়: 

োরায়ণগঞ্জ েগরীর গণিডরবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লনেয োরায়ণগঞ্জ েগরীনত এডলনভনেি Light Rapid Transit (LRT) স্থািে 

প্রকল্পটি ডিঙ্গাপুর িরকানরর িানর্ G2G ডভডত্তনত PPP িিডতনত বাস্তবায়নের লনেয িডরকল্পো গ্রহণ করা হনয়নছ। প্রকল্পটি 

RSTP টত অন্তভুকৃ্তকরণিহ RSTP অনু ায়ী প্রস্তাডবত প্রকল্পিমূহ বাস্তবায়েিহ োরায়ণগঞ্জ েগরীর জন্য িডরবহণ িডরকল্পো প্রণয়ে 

ডবষনয় একটি ডি-িাডেক িভা ২৬ টিব্রুয়াডর ২০১৯ তাডরনখ টময়র,  োরায়ণগঞ্জ ডিটি কনিাৃনরশে এর িভািডতনে োরায়ণগঞ্জ েগর 

ভবনে অনুডষ্ঠত হয়।  
 

 
 

োরায়ণগঞ্জ ডিটি কনিাৃনরশনের টময়র িা. টিডলো হায়াৎ আইভী’র িানর্ ডিটিডিএ'র কমকৃতাৃগণ  

 



মােবিম্প্দ উন্নয়ে 

প্রডশেণ: 

টিটিটসএ’র উমদযামগ ২০১৮তিজ িম্নমর টনছটলটর্  ২০১২- প্রটশিণ তনুটি  হম মম্নেঃ 
         টিটিটসএ’র উম্যামগ ১৭ টদন িযপী টিটিটসএম  নিম াগদানকৃ  ১৩ র্ন কমজক জার ওটরম ন্িশন তকাসজ;  
         ৩০ র্ন কমজক জা ও ১৩ র্ন কমজিারীর ২ টদন িযপী র্া ী  শুদ্ধািার তকৌশল টিষ ক প্রটশিণ;  
         ৩০ র্ন কমজক জা ও ১৩ র্ন কমজিারীর ২ টদন িযপী ইণাইটল  প্রটশিণ-;  
         টিটিটসএ’র ১৪ র্ন কমজক জার তেিার ঢাকা সাসমিইমনিল ট্রান্সমপািজ প্রমর্ক্ট এর আও া  ৩ টদন িযপী BRT টিষ ক 
তন টদ র্ি প্রটশিণ; 
         িা লামদশ ইনটিটিউি তি মযামনর্মমন্ি এ ২ টদন িযপী ৬ র্ন কমজক জার পািটলক সাটভজস ইমনামভশন টিষম  প্রটশিণ;  
         িা লামদশ প্রমকৌশল টিশ্বটিদযাল  এ ৫ টদন িযপী Capacity Building টিষম  প্রটশিমণ ১২ র্ন কমজক জার 
প্রটশিণ;  
         ১৬ র্ন কমজক জার ঢাকা তমমট্রাপটলিন পুটলশ সদর দপ্তমর টদনিযপী ট্রাটণক িযিস্হাপনা টিষম  প্রটশিণ;  
         তসন্ট্রাল প্রটকউমমন্ি তিকটনকযাল ইউটনি (টসটপটিইউ( এর উমদযামগ আম াটর্  ১৫ টদন িযপী পািটলক প্রটকউরমমন্ি 
মযামনর্মমন্ি প্রটশিমণ ৮ র্ন কমজক জার ত শেহণ; 
        টিটিটসএ’র উমদযামগ র্া ী  পটরকল্পনা ও উন্ন ন একামিমীত - ১০ টদন িযাপী Development Planning and 

Project Management টিষম  ১৮ র্ন কমজক জার প্রটশিণ েহণ 

জেবল ও িদ সৃজে 

ডিটিডিএ’র ডবদ্যমাে ৬৪টি িনদর অডতডরক্ত ১৪২টি িদ সৃজনের মঞ্জুরী আনদশ জাডর করা হনয়নছ। এনত ডিটিডিএ’র টমাে িনদর 

িংখ্যা দাঁডেনয়নছ ২০৬টি। প্রডতনবদোধীে অর্বৃছনর ৯ম টগ্রনির ১৪ জে কমিৃাডর ট াগদাে কনরনছে। ৭ম টগ্রনি ১৮ জে, ৯ম টগ্রনি 

৭ জে, ১০-১৭ টগ্রনি ১৭ জেিহ টমাে ৪২ (ডবয়াডল্লশ) জে কমিৃাডর ডেনয়ানগর লনেয ডবজ্ঞডপ্ত প্রকাশ করা হনয়নছ।  

িডরবহে খানত দে জেশডক্ত বতরীনত করণীয় শীষকৃ কমশৃালা 

িডরবহে ব্যবস্থানক সুষ্ঠু করনত হনল দে জেশডক্তর ডবকল্প টেই। িডরবহে খানত দে জেশডক্ত বতরীর েীডতমালা প্রণয়নের জন্য 

ডিটিডিএ’র ম্যানন্ডে রনয়নছ। তার আনলানক িডরবহে খানত দে জেশডক্ত বতরীনত করণীয় ডবষনয় ২৯ েনভির ২০১৮ তাডরনখ 

ডিটিডিএ িভা কনে একটি কমশৃালা িভা অনুডষ্ঠত হয়। 

(  

িডরবহে খানত দে জেশডক্ত বতরীনত করণীয় ডবষনয় ২৯ েনভির ২০১৮ তাডরনখ ডিটিডিএ িভা কনে অনুডষ্ঠত কমশৃালা  

 

 



িাডিক িাকৃুনলশে ছােিত্র কা কৃ্রম িহজীকরনণর জন্য গণশুোেী 

িাডিক িাকৃুনলশে ছােিত্র কা কৃ্রম িহজীকরণ ডবষনয় CIRDAP ডমলোয়তনে ২৪ জুে ২০১৯ তাডরখ গণশুোেী অনুডষ্ঠত হয়। উক্ত 

গণশুোেীনত ডবডভন্ন ডবর্শ্ডবদ্যালনয়র অধ্যািক, প্রডতষ্ঠাে/দপ্তর/িংস্থা, টিনভলিার, গণমাধ্যম কমী এনত অংশগ্রহণ কনরে।  িাডিক 

িাকৃুনলশে ছােিনত্রর আনবদে দাডখলিহ ছােিত্র অনুনমাদে কা কৃ্রম িহজ করার জন্য অংশগ্রহণকারীগণ ডবডভন্ন প্রস্তাব কনরে। 

প্রস্তাবগুনলা ডিটিডিএ ডবনবিোয় ডেনয় িাডিক িাকৃুনলশে ছােিত্র িহজীকরনণর প্রডক্রয়া গ্রহণ কনরনছ।  

 

টসরিাপ টমলনা  মন তনুটি  গণশুনানী। 

 

“িডরকডল্পত িডরবহে ব্যবস্থা টেকিই উন্নয়নের পূবশৃত”ৃ 


