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ভূর্মকা 

 

ঢাকা মহানগিী ও িৎসংলগ্ন পার্শ্িবিী এলাকাি যানজট র্নিসবন ও পর্িববশ উন্নয়বন আধুর্নক গণপর্িবহন র্হবসবব Mass 

Rapid Transit (MRT) বা মমবরাবিবলি পর্িকল্পনা, সাবভ ি, র্িজাইন, অর্ িায়ন, র্নম িাণ, পর্িচালনা ও িক্ষণাববক্ষবণি 

র্নর্মত্ত The Companies Act 1994 অনুযায়ী গি ০৩ জুন ২০১৩ িার্িখ শিভাগ সিকার্ি মার্লকানাধীন 

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন কিা হয়।  

রূপকল্প 

বাঁচবব সময়, বাঁচবব পর্িববশ 

যানজট কমাবব মমবরাবিল  

 

অর্ভলক্ষয 

দ্রুিগামী, র্নিাপদ, র্নভ িিমযাগ্য, শীিািপ র্নয়র্িি, সময়-সাশ্রয়ী, র্বদ্যযৎ চার্লি ও পর্িববশবান্ধব অিযাধুর্নক গণপর্িবহন ব্যবস্থা 

প্রবিিবনি মাধ্যবম ঢাকা মহানগিী ও িৎসংলগ্ন পার্শ্িবিী এলাকাি যানজট র্নিসন  

 

সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনা ২০৩০ 

রূপকল্প ও অর্ভলক্ষযবক বাস্তবব রূপ মদয়াি র্নর্মত্ত ০৬ (ছয়) টি MRT বা মমবরাবিল সমন্ববয় একটি শর্িশালী মনটওয়াকি গবে 

মিালাি জন্য সিকাি র্নবনাি সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কবিবছ:   

 

Time Bound Action Plan 2030 of Dhaka Metro Rail Network 

 

সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনা ২০৩০-এ অন্তর্ভ িি ০৬টি MRT বা মমবরাবিল বাস্তবায়বনি র্নর্মত্ত গৃহীি প্রকল্পসমূহবি পয িায় র্ননরূপ: 
 

ক্রম 

 

প্রকবল্পি নাম বাস্তবায়ন পয িায় 

১.  ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬) 
বাস্তবায়নাধীন 

২. ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-১) 

৩. ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৫): নদ িান ি রুট অনুবমাদবনি জন্য পর্িকল্পনা 

কর্মশবন প্রর্ক্রয়াধীন ৪. ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৫): সাউদান ি রুট 

৫. ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-২) G2G র্ভর্ত্তবি PPP পদ্ধর্িবি 

বাস্তবায়বনি উমযাগ প্রর্ক্রয়াধীন ৬. ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৪) 

 

 

 

Serial Name of MRT Line Phase 

Expected 

Year of 

Completion 

Type  

1. MRT Line-6 First 2024 Elevated 

2. MRT Line-1 

Second 

2026 

Elevated  

and  

Underground 

3. MRT Line-5: Northern Route 2028 

4. MRT Line-5: Southern Route 

Third 2030 
5. MRT Line-2 

6. MRT Line-4 
Underground/ 

Elevated  
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ঢাকা মহানগিী ও িৎসংলগ্ন পার্শ্িবিী এলাকায় ০৬টি মমবরাবিবলি সমন্ববয় গঠিি মনটওয়াকি 
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বার্ষ িক সাধািণ সভা 

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এি ৫ম বার্ষ িক সাধািণ সভা ২৬ র্িবসম্বি 

২০১৮ িার্িখ অনুর্িি হবয়বছ। এ বার্ষ িক সাধািণ সভায় ক োম্পোনির ৩০ জুি ২০১৮ তোনরখে সমোপ্ত বছখরর নিসোব 

নববরণীসমূি, নিরীক্ষখ র প্রনতখবদি, পনরচোল মন্ডলীর প্রনতখবদি, পনরচোল গখণর নিব বোচি/পুিঃনিব বোচি, ক োম্পোনির 

নিরীক্ষ  পুিঃনিখ োগ এবং নিরীক্ষখ র নি নবখবচিো  খর অনুখমোদি  রো ি । উবেখ্য ময, র্িএমটির্সএল-এি প্রর্ম, র্িিীয়, 

তৃিীয় এবং চতুর্ ি বার্ষ িক সাধািণ সভা যর্াক্রবম গি ১৬ নবভম্বি ২০১৪ িার্িখ, ৩১ র্িবসম্বি ২০১৫ িার্িখ, ২৮ র্িবসম্বি 

২০১৬ িার্িখ ও ২৭ র্িবসম্বি ২০১৭ িার্িখ অনুর্িি হবয়র্ছল। 

 

 
 

২৬ র্িবসম্বি ২০১৮ িার্িখ অনুর্িি র্িএমটির্সএল-এি ৫ম বার্ষ িক সাধািণ সভা  

 

পর্িচালনা পর্িষদ 

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এি ১১ সদস্য র্বর্শষ্ট একটি পর্িচালনা 

পর্িষদ িবয়বছ। পর্িচালনা পর্িষবদি প্রর্ম সভা ১৬ নবভম্বি ২০১৪ িার্িখ অনুর্িি হবয়র্ছল। ০১ জুলাই ২০১৮ মর্বক ৩০ জুন 

২০১৯ িার্িখ পয িন্ত যাঁিা পর্িচালনা পর্িষবদি পর্িচালক র্হবসবব দার্য়ত্ব পালন কবিবছন িাঁবদি িার্লকা পর্ির্শষ্ট-ক মি মদয়া 

হবয়বছ।  এ পয িন্ত পর্িচালনা পর্িষবদি মমাট ৩২টি সভা অনুর্িি হবয়বছ (পর্ির্শষ্ট-খ)। িন্মবধ্য ২০১৮-১৯ অর্ িবছবি পর্িচালনা 

পর্িষবদি মমাট ৭টি সভা অনুর্িি হয়। এ ৭টি সভায় গৃহীি ৩৯ টি র্সদ্ধাবন্তি মবধ্য ৩৬ টি র্সদ্ধান্ত ইবিামবধ্য বাস্তবার্য়ি হবয়বছ। 

অবর্শষ্ট ০৩টি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন িবয়বছ।  
 

 
 

২০ জুি ২০১৯ িার্িখ অনুর্িি র্িএমটির্সএল-এি ৩২িম মবাি ি সভা 
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মমবরাবিল লাইবসন্স 

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন MRT 

Line-6 বা বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিল র্নম িাণ, পর্িচালনা ও ব্যবস্থাপনাি র্নর্মত্ত সিকাি গি ০৩ জুু্ন ২০১৯ 

িার্িখ র্িএমটির্সএল এি অনুকূবল মমবরাবিল লাইবসন্স ইস্যয কবিবছ (পর্ির্শষ্ট-গ)। র্িএমটির্সএল এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন 

MRT Line-1 বা বাংলাবদবশি প্রর্ম পািাল মমবরাবিল র্নম িাণ, পর্িচালনা ও ব্যবস্থাপনাি র্নর্মত্ত মমবরাবিল লাইবসন্স 

গ্রহণ প্রর্ক্রয়াধীন আবছ।  
 

e-TIN and e-BIN of DMTCL 

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এি র্নজস্ব e-Taxpayer’s্

Identification Number (e-TIN) নম্বি হল: 133352992503 (পর্ির্শষ্ট-ঘ) এবং e-Business 

Identification Number (e-BIN) নম্বি হল: 001573739-0208 (পর্ির্শষ্ট-ঙ)। 

 

MRT Police Force গঠন 

ময সকল মদবশ মমবরাবিল র্বযমান িবয়বছ, মস সকল মদবশ মমবরাবিবলি জন্য স্বিি র্ববশষার্য়ি র্নিাপত্তা বার্হনী আবছ। 

মমবরাবিবলি রুট এযোলোইিখমন্ট, রুট এযোলোইিখমখন্টর ববদ্যযনত  থাপোপিো, অপোখর ি  খলোল নসখ ম কিটা ো ব, ক  ি এলো ো 

া ক  খির থাপোপিো, নিখপো া ক  খি প্রখব  া বোনির নি ন্ত্রণ, নিখপো এলো ো া নিখপোর থাপোপিো, ববদ্যযনত  সোব-ক  ি, নিম বোণ 

এলো ো, নিম বোণ এলো োর সরঞ্জোমোনদ া সোমগ্রী, Transit Oriented Development (TOD) Hub ও 

Station Plaza-এি র্নিাপত্তা, কমখরোখরখলর নিরোপত্তো, নিম বোণ া পনরচোলিো  োখে নিখ োনেত নবখদ ী িোগনর খদর 

নিরোপত্তো, যোত্রীগখণর নিরোপত্তো ইতযোনদ স্বতন্ত্র MRT Police Force এি প্রধান প্রধান কাজ হবব। এ লবক্ষয সময়াবদ্ধ 

কম িপর্িকল্পনা ২০৩০ অনুযায়ী ৬টি MRT বা মমবরাবিবলি সমন্ববয় গঠিি ঢাকা মমববরাবিল মনটওয়াকি স্যিুভাবব র্নম িাণ, 

পর্িচালনা ও ব্যবস্থাপনাি র্নর্মত্ত স্বিি MRT Police Force র্াকা আবশ্যক। এ মপ্রক্ষাপবট স্বিি MRT Police 

Force গঠবনি প্রস্তাব সেক পর্িবহন ও মহাসেক র্বভাবগি মাধ্যবম জনর্নিাপত্তা র্বভাবগ মপ্রিণ কিা হয়। র্বষয়টি বিিমাবন 

জনর্নিাপত্তা র্বভাবগ প্রর্ক্রয়াধীন আবছ। 

 

প্রশাসর্নক কায িক্রম 

জনবল 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) 

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এি অনুবমার্দি জনবল সংখ্যা ১৯১৯। 

বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিল স্যিুভাবব পর্িচালনাি র্নর্মত্ত দক্ষ জনবল তিিীি লবক্ষয ২০১৮-২০১৯ অর্ িবছবি ১৯১টি পদ 

পূিবণি র্নর্মত্ত ৫(পাঁচ) টি র্নবয়াগ র্বজ্ঞর্ি প্রদান কিা হয়। প্রাি আববদন যাচাই-বাছাবয়ি পি প্রবকৌশলী পবদি র্নবয়াগ পিীক্ষা 

গি ০৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ িার্িখ Bangladesh University of Engineering and Technology 

(BUET) এবং মেশন কবরালাি ও মরন অপাবিটি পবদি র্নবয়াগ পিীক্ষা গি ০১ মাচ ি ২০১৯ িার্িখ Military 

Institute of Science and Technology (MIST) গ্রহণ কবি। ২০১৮-২০১৯ অর্ িবছবি র্িএমটির্সএল ও 

এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহ যাঁিা দার্য়ত্ব পালন কবিবছন িাঁবদি িার্লকা পর্ির্শষ্ট-চ মি মদয়া হবয়বছ। 

 

MRT Line-6  

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন ঢো ো ম্যোস 

র যোনপি রোিনেট কিখমলপখমন্ট প্রখে (ল ইলোইি-৬) অনুবমাদবনি সময় ১০১ জন জনবল সম্বর্লি Project 

Implementation Unit (PIU) গঠন কিা হবয়র্ছল। র্কন্তু জনববলি পদনাম প্রকবল্পি সবে সামঞ্জস্যপূণ ি র্ছল না। 

একই সাবর্ মকান মকান মক্ষবে জনববলি অপয িািিা র্ছল। এ মপ্রক্ষাপবট স্যিুভাবব প্রকল্প বাস্তবায়বনি স্বাবর্ ি যর্াযর্ প্রর্ক্রয়ায় 

প্রকবল্পি সবে সামঞ্জস্যপূণ ি পদনাম র্দবয় জনবল ১৪১ মি উন্নীি কিা হবয়বছ। সংবশার্ধি জনবল কাঠাবমাি র্ভর্ত্তবি চলমান 

অর্ িবছবি ২৪ জনবক র্নবয়াগ প্রদান কিা হবয়বছ।  

 

MRT Line-1  

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন ঢো ো ম্যোস 

র যোনপি রোিনেট কিখমলপখমন্ট প্রখে (ল (লোইি-১) [ই/এস] অনুখমোদখির সম  ১০৪ েি েিবল সম্বনলত Project 

Implementation Unit (PIU) গঠন কিা হবয়র্ছল। জনবল কাঠাবমাি র্ভর্ত্তবি চলমান অর্ িবছবি ৬৩ জনবক 

র্নবয়াগ প্রদান কিা হবয়বছ। ১৪ জন সি োরী প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও ১ জন র্নিীক্ষা ও র্হসাব িক্ষণ কম িকিিা র্নবয়াবগি লবক্ষয গি 

১৯ মেব্রুয়ার্ি ২০১৯ িার্িখ র্নবয়াগ র্বজ্ঞর্ি প্রকাশ কিা হবয়বছ এবং র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়া চলমান িবয়বছ।  
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বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি 

২০১৮-২০১৯ অর্ ব বছখর সড়  পনরবিি া মিোসড়  নবমোগ এবং ঢো ো ম্যোস রোিনেট ক োম্পোনি নলনমখটি ইনিএমটিনসএল) এর 

মখে সম্পোনদত APA  চুনি অনুযো ী কমোট ৩৭টি সূচখ র মখে জুি ২০১৯ মোস পয বন্ত ৩৩টি সূচক শিভাগ বাস্তবার্য়ি হবয়বছ 

এবং অবর্শষ্ট ৪টি সূচক শিভাগ বাস্তবার্য়ি না হবলও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি সবন্তাষজনক। সেক পর্িবহন ও মহাসেক র্বভাগ 

কতৃিক মূল্যায়বন ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি মমাট মকাি ৯২.৭১%।  

 

জািীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল 

ঢো ো ম্যোস রোিনেট ক োম্পোনি নলনমখটি ইনিএমটিনসএল) এর ২০১৮-২০১৯ অর্ িবছবিি জািীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল কম িপর্িকল্পনাি 

সকল মকায়াট িাবিি সকল লক্ষযমাো শিভাগ অর্জিি হবয়বছ। সেক পর্িবহন ও মহাসেক র্বভাগ কতৃিক মূল্যায়বন ঢাকা ম্যাস 

রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি মমাট মকাি ১০০%।  

 

মার্সক সমন্বয় সভা 

ঢো ো ম্যোস রোিনেট ক োম্পোনি নলনমখটি ইনিএমটিনসএল) এবং এর আাতো  বোস্তবো িোধীি প্র ল্পসমূখির প্র োসনি  া প্র ল্প 

বোস্তবো ি সংনিষ্ট  োয বক্রম সুষ্ঠুমোখব সম্পোদখির নিনমত্ত গত নিখসম্বর ২০১৮ মোস কর্খ  ব্যবথাপোপিো পনরচোল , নিএমটিনসএল 

এর সমোপনতখে মোনস  সমন্ব  সমো নি নমত অনুনষ্ঠত িখে। প্রনতমোখসর প্রর্ম বুধবোর মোনস  সমন্ব  সমোর েন্য নিধ বোরণ  রো 

আখছ। সভায় চযাবলঞ্জসমূহ র্চর্িৃি কবি উত্তিবণি উপায় র্নধ িািণ কিা হয় ও িৎর্ভর্ত্তবি চযাবলঞ্জসমূহবক opportunity-

মি রূপান্তি কিা হয়।  

 

উত্তম চচ িা 

ঢো ো ম্যোস রোিনেট ক োম্পোনি নলনমখটি ইনিএমটিনসএল) এবং এর আাতো  বোস্তবো িোধীি প্র ল্পসমূখি উত্তম চচ বোর মোেখম 

প্র োসনি  া প্র ল্প বোস্তবো খি গনত ীলতো আিো িখ খছ। বোস্তব অবথাপোর কপ্রনক্ষখত উত্তম চচ বো  পনরবতবি আিো ি । ২০১৮-২০১৯ 

অর্ ববছখর নিএমটিনসএল এবং এর আাতো  বোস্তবো িোধীি প্র ল্পসমূখি কয স ল উত্তম চচ বো  রো িখ খছ তো নিখে প্রদোি  রো 

িল:  

 

ক) Electronic Document Management System (EDMS) এি ব্যবহাি: র্িএমটির্সএল, প্রকল্প 

কতৃিপক্ষ, পিামশ িক প্রর্িিান এবং ঠিকাদািী প্রর্িিানসমূবহি মবধ্য দ্রুি Project Document, সকল প্রকাি িথ্য-উপাত্ত 

ও পোলাপ কিাি লবক্ষয ওবয়ব মবইজি ACONEX সেটওয়াি ব্যবহাি কবি র্িএমটির্সএলবক  Electronic 

Document Management System (EDMS) এি আওিায় আনা হবয়বছ। এ সেটওয়াবিি মাধ্যবম িথ্য-

উপাত্ত আদান-প্রদাবনি মক্ষবে ব্যবহািকািী ও কায িক্রম র্নর্দ িষ্ট কবি মদয়া যায়। প্রববশার্ধকাি প্রাি ব্যবহািকািীগণ এ প্লাটেিম 

ব্যবহাি কবি র্নবজবদি র্ভিবি িথ্য আদান-প্রদাবনি মাধ্যবম চূোন্ত র্সদ্ধান্ত গ্রহণ কিবি পাবিন। এটি Cloud Based 

স্যির্ক্ষি Construction Project Management সেটওয়াি হওয়ায় র্বর্ভন্ন মদবশ মমবরাবিল র্নম িাবণি 

সময় এ সেটওয়াি সেলভাবব ব্যবহাি কিা হবয়বছ। প্রববশার্ধকাি প্রাি িত্ত্বাবধায়নকািী কম িকিিাগণ স্বয়ংর্ক্রয়ভাবব 

Document এি সাইজ র্নর্ব িবশবষ Document সিাসর্ি মদখবি পাবিন র্বধায় পর্িবীক্ষণ ও সমন্বয় কায িক্রম সহবজ 

কিা যায়। 

 

খ) র্নধ িার্িি সমবয়ি ০৯ (নয়) মাস পূবব ি MRT Line-6 এি প্যাবকজ-০১ এি আওিায় উত্তিা র্িবপা এলাকাি ভূর্ম উন্নয়ন 

কাজ সম্পন্ন:  MRT Line-6 এি প্যাবকজ-০১ এি আওিায় উত্তিা র্িবপা এলাকাি ভূর্ম উন্নয়ন কাজ গি ৮ মসবেম্বি 

২০১৬ িার্িখ শুরু কবি র্নধ িার্িি সমবয়ি ০৯ (নয়) মাস পূবব ি গি ৩১ জানুয়ার্ি ২০১৮ িার্িখ সমাি কিা হবয়বছ। বাংলাবদবশি 

প্রর্ম মমবরাবিবলি প্রর্ম প্যাবকবজি কাজ র্নধ িার্িি সমবয়ি ০৯ (নয়) মাস পূবব ি সমার্ি উপলবক্ষ গি ১৫ মেব্রুয়ার্ি ২০১৮ 

িার্িখ DMTCL, MRT Line-6, পিামশ িক প্রর্িিান ও ঠিকাদার্ি প্রর্িিাবনি কম িকিিা ও প্রবকৌশলীগবণি সমর্ন্বি 

উপর্স্থর্িবি এক অনােম্বি অনুিাবন উৎসাহ ও উদ্দীপনাি সাবর্ সমাপনী উদযাপন কিা হয়।  

 

গ) সকল মগ্রবিি কম িচািীবদি মবিন-ভািার্দ ব্যাংবকি মাধ্যবম পর্িবশাধ: স ল কগ্রখির  ম বচোরীখদর কবতি-মোতোনদ  ম বচোরীর 

নিেস্ব ব্যোং  নিসোখব মোখসর প্রর্ম তোনরখে েমো ি । এখত  ম বচোরীগখণর কবতি-মোতোনদ উখত্তোলি সিে া নির্বঞ্ঝোট িখ খছ।  

 

 



Page 7 of 97 

ঘ) র্িএমটির্সএল-এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকবল্পি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্িবীক্ষবণ র্ববশষ উবযাগ: প্রকবল্পি রুটিন বাস্তবায়ন 

অগ্রগর্ি পর্িবীক্ষবণি অর্ির্িি র্হবসবব ব্যবস্থাপনা পর্িচালক প্রর্িমাবস একবাি প্রবিযকটি প্যাবকবজি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

পয িাবলাচনা সভা কবিন। সভায় চযাবলঞ্জসমূহ র্চর্িৃি কবি উত্তিবণি উপায় র্নধ িািণ কিা হয়। ব্যবস্থাপনা পর্িচালক প্রবিযক 

মাবস বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পয িাবলাচনা সভা মশবষ বাস্তাব অগ্রগর্ি পর্িদশ িন কবিন। প্রকল্প পর্িচালক পৃর্কভাবব সিাবহ একবাি 

প্রবিযকটি প্যাবকবজি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পয িাবলাচনা সভা কবি সবিজর্মবন বাস্তব অবস্থা পয িববক্ষণ কবিন। প্রকল্প এলাকাি 

সর্ন্নকবট প্রকল্প টিবমি অবস্থান ও র্নম িাণ কাজ যর্াযর্ভাবব পর্িবীক্ষবণি র্নর্মত্ত প্রধান কায িালবয়ি পাশাপার্শ উত্তিা, আগািগাঁও, 

োম িবগট ও গাবিলীবি অস্থায়ী কায িালয় স্থাপন কিা হবয়বছ।   

 

ঙ) Early Commissioning of Mass Rapid Transit (MRT) Line-6: MRT Line-6 বা 

বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিল র্নম িাণ প্রকল্পটি ২০১২-২০২৪ মময়াবদ বাস্তবায়বনি জন্য গ্রহণ কিা হয়। পিবর্িিবি 

স্বোধীিতোর ৫০ বছর পূনতব উদযোপি বখষ বর ১৬ নিখসম্বর ২০২১ তোনরে সিকাি বোংলোখদখ র প্রর্ম উড়োল কমখরোখরখলর সম্পূণ ব 

অং  আনুষ্ঠোনি মোখব উখবোধখির পনর ল্পিো গ্রিণ  খরখছ। এ লক্ষয অেবখি ঢো ো ম্যোস র যোনপি রোিনেট কিখমলপখমন্ট প্রখে (ল 

ইলোইি-৬) এর র্নম িাণ কাজ র্িন র্শেবট র্দবন ২৪ ঘন্টা, সিাবহ ৭ র্দন ও বছবি ৩৬৫ র্দন লাগািাি চলবছ। এটি একটি Fast 

Track র্ভি প্রকল্প।  

 

র্সটিবজন চাট িাি 

ঢো ো ম্যোস রোিনেট ক োম্পোনি নলনমখটি ইনিএমটিনসএল) এর নসটিখেি চোট বোর প্রস্তুত  খর াখ বসোইখট আপখলোি  রো আখছ। 

প্রনত বছর কসবোর পনরনধ বৃনি বো পনরবতবখির সখে সোমঞ্জস্য করখে নসটিখেি চোট বোর িোলিোগোদ  রো ি । নসটিখেি চোট বোর 

অনুযো ী কসবো গ্রিীতোগণ যোখত কসবো গ্রিণ  রখত পোখরি কস েন্য নিএমটিনসএল সদো সখচষ্ট রখ খছ। 

 

অংশীজন সভা 

র্পিলগঞ্জ অংশীজন সভা 

MRT Line-1 এি Depot ও Construction Yard র্নম িাবণি জন্য নািায়নগঞ্জ মজলাি রূপগঞ্জ উপবজলাি 

র্পিলগঞ্জ ও ব্রাহ্মনখালী মমৌজায় ভূর্ম র্চর্িি কিা হবয়বছ। এ ভূর্ম অর্ধগ্রহবণ যাঁিা ক্ষর্িগ্রস্ত হববন িাঁবদি সমন্ববয় গি ২২ 

মসবেম্বি ২০১৮ িার্িখ র্পিলগঞ্জ দার্খল মাদ্রাসা প্রােবণ এক অংশীজন সভা অনুর্িি হয়। অংশীজন সভায় স্থানীয় গণ্যমান্য 

ব্যর্িগণ, স্থানীয় সিকাি প্রর্িিাবনি প্রধানগণ, মজলা ও উপবজলা প্রশাসন কম িকিিাগণ, Project Affected 

Persons (PAPs) এবং র্িএমটির্সএল ও প্রকল্প কতৃিপবক্ষি ঊর্ধ্িিন কম িকিিাগণ উপর্স্থি র্ছবলন। সভায় অংশীজবনি 

বিব্য শুনা হয় এবং ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি েবল ক্ষর্িগ্রস্ত ব্যর্িগণ র্ক র্ক স্যর্বধা পাববন িা র্বস্তার্িিভাবব ব্যাখ্যা কিা হয়। 

Project Affected Persons (PAPs) র্বববচনাধীন ভূর্ম অর্ধগ্রহবণ সব িাত্মক সহায়িা প্রদাবনি আর্শ্াস প্রদান 

কবিন।   

 
 

র্পিলগবঞ্জ অনুর্িি অংশীজন সভা  
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মসানাি বাংলা গোি প্রিযবয় জািীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল র্বষয়ক অংশীজন সভা 

 

মসানাি বাংলা গোি প্রিযবয় জািীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল র্বষয়ক এক অংশীজন সভা গি ২৪ র্িবসম্বি ২০১৮ িার্িখ র্িএমটির্সএল 

এি সবেলন কবক্ষ অনুর্িি হয়। সভায় র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি মদর্শ-র্ববদর্শ অংশীজন 

এবং র্িএমটির্সএল এি কম িকাবেি সবে সম্পৃি র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগ/অর্ধদিি/কতৃিপক্ষ/সংস্থা/মকাম্পার্নি কম িকিিাগণ 

অংশগ্রহণ কবিন। সভায় সব িবক্ষবে স্যশাসন প্রর্িিায় জািীয় শুদ্ধাচাি মকৌশবলি ভূর্মকা ও এি বাস্তবায়বনি উপি গুরুত্বাবিাপ 

কিা হয়।  

 
 

মসানাি বাংলা গোি প্রিযবয় জািীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল র্বষয়ক অংশীজন সভা 

 

র্বদায় সম্বধ িনা 

সহকমীবদি কম িস্থল পর্িবিিন ও চাকুিী মর্বক অবসি গ্রহণকাবল ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) 

র্বদায় সম্বধ িনা অনুিাবনি আবয়াজন কবি র্াবক। এবি সহকমীবদি মাবে পািস্পার্িক শ্রদ্ধাববাধ ও সহমর্ম িিা গবে উবঠ এবং 

সৃষ্ট মনটওয়াকি অব্যাহি র্াবক। ২০১৮-২০১৯ অর্ িবছবি র্নবনাি ০৫ (পাঁচ) কম িকিিাগণবক র্বদায় সম্বধ িনা প্রদান কিা হবয়বছ: 

 

ক্রম কম িকিিাি নাম ও পর্ির্চি নম্বি পদর্ব অবমুর্িি িার্িখ ধিণ 

১. 
জনাব মমা: মসর্লম িউে  

পর্ির্চর্ি নম্বি-২২০০৫০০০০০ 

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৪ 

এমআিটি লাইন-৬ 
১২ জুলাই ২০১৮  স্থানান্তি 

২. 

জনাব শাির্মন ইয়াসর্মন  

পর্ির্চর্ি নম্বি-১৬২৪৪ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্চব 

সহকািী প্রকল্প পর্িচালক (প্রশাসন) 

এমআিটি লাইন-৬ 

২৬ জুলাই ২০১৮  স্থানান্তি 

৩. 
জনাব র্ব মক এম আশিাফুল ইসলাম 

পর্ির্চর্ি নম্বি-৬০২২০৩৬ 

উপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্সর্ভল) 

এমআিটি লাইন-৬ 
১৪ আগে ২০১৮  স্থানান্তি 

৪. 

জনাব স্যকুমাি চন্দু্ি কুন্ডু  

পর্ির্চর্ি নম্বি-৭৪৭৩ 

অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক 

(ইবলকর্রকযাল, র্সগন্যাল এে 

মটর্লকর্মউর্নবকশন এে রযাক) 

এমআিটি লাইন-৬ 

২৭ র্িবসম্বি ২০১৮  অবসি 

৫. 

জনাব এস. এম. সাইফুি িহমান 

পর্ির্চর্ি নম্বি-১৬৭১৪ 

র্সর্নয়ি সহকািী সর্চব 

সহকািী প্রকল্প পর্িচালক (প্রশাসন) 

এমআিটি লাইন-৬  

৩১ জানুয়ার্ি ২০১৯  স্থানান্তি  
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জনাব স্যকুমাি চন্দ্র কুন্ডু, অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (ইএস এে টি এে রযাক), এমআিটি লাইন-৬ এি র্বদায় সম্বধ িনা 

 

Digital বাংলাবদশ র্বর্নম িাণ 

Interactive Website 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি একটি সমৃদ্ধ ওবয়বসাইট (www.dmtcl.gov.bd) 

িবয়বছ। Website-এি মসবা বক্সসমূহ র্নয়র্মিভাবব হালনাগাদ কিা হয়। Website-এ Facebook Page, 

Image Gallery ও Video Gallery সংযুি আবছ, মযখাবন র্িএমটির্সএল সম্পর্কিি কায িক্রম, ছর্ব ও র্ভর্িও 

র্নয়র্মি আপবলাি কিা হবয় র্াবক। র্িএমটির্সএল সম্পর্কিি গুরুত্বপূণ ি র্বষয়ার্দ িাৎক্ষর্ণক সকল কম িকিিাবদি অবর্হি কিাি 

র্নর্মত্ত DMTCL র্শবিানাবম একটি Messenger Group িবয়বছ। Website-এ র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও জনস্বার্ ি সংর্িষ্ট সকল িথ্য-উপাত্ত মাসর্ভর্ত্তক র্নয়র্মি হালনাগাদ কবি প্রকাশ কিা হয়। এবি 

র্িএমটির্সএল’ি কায িক্রবম জনসম্পৃিিা, স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা র্নর্িি কিা সম্ভবপি হবচ্ছ। ময মকান স্থান হবি ময মকান 

সময় র্িএমটির্সএল’ি কায িক্রম সম্পবকি সকবল জানবি পাবিন এবং মিামি, অর্ভবযাগ ও পিামশ ি প্রদান কিবি পাবিন। 

র্িএমটির্সএল-এি Annual Performance Agreement (APA), Grievance Redress 

System (GRS), National Integrity Strategy (NIS), Right to Information (RTI), 

Annual Innovation Action Plan (AIAP),  Citizen’s Charter, Best Practices ইিযার্দ 

অর্ িবছির্ভর্ত্তক প্রণয়ন ও র্নয়র্মিভাবব বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি হালনাগাদ কবি ওবয়বসাইবট প্রকাশ কিা হবয় র্াবক। র্িএমটির্সএল 

সংর্িষ্ট সকল আইন, র্বর্ধমালা, নীর্িমালা, গাইিলাইনস্, র্বর্ভন্ন প্রকাশনা ইিযার্দও ওবয়বসাইবট সর্ন্নববশ কিা আবছ। দ্রুি 

জনবসবা প্রদান ও প্রার্ি র্নর্িি কিাি লবক্ষয ওবয়বসাইবট মটাল র্ি নাম্বািসমূহ সংবযাজন কিা হবয়বছ।  

 

e-Service Roadmap Plan-2021  

e-Service Roadmap Plan-2021 অনুযায়ী র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহ 

Enterprise Resource Management (ERM), Management Information 

System (MIS) ও Metro Rail Citizen Apps (MRCA) প্রবিিবনি উবযাগ গ্রহণ কিা হবয়বছ। এ লবক্ষয 

ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬)-এ নতুন প্যাবকজ-০৯ অন্তর্ভ ির্িি কায িক্রম প্রর্ক্রয়াধীন আবছ।  

 

ই-মমইল  

র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কায িালয়সমূহ এবং প্রকল্পসমূবহি আওিাধীন সাইট অর্েসসমূবহি সবে 

দাির্িক মযাগাবযাবগি মক্ষবে র্নয়র্মি ই-মমইল ব্যবহাি কিা হয়। র্বর্ভন্ন মিণালয়/র্বভাগ/িাষ্ট্রীয় প্রর্িিান ও উন্নয়ন সহবযাগী 

সংস্থাি সবে মযাগাবযাবগি মক্ষবেও র্নয়র্মি ই-মমইল ব্যবহাি কিা হবয় র্াবক। সিকার্ি webmail-এ র্িএমটির্সএল এি 

কম িকিিাগবণি অনুকূবল @dmtcl.gov.bd বিাদ্দ আবছ।   

http://www.dmtcl.gov.bd/
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ই-নর্র্ 

র্িএমটির্সএল-এ ইবিাপূবব ি ই-নর্র্ কায িক্রম চালু র্ছবলা না। এ অর্ িবছবি র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প 

কায িালয়সমূহবক ই-নর্র্ কায িক্রবমি আওিায় আনা হবয়বছ। এ লবক্ষয a2i এি সহবযার্গিায় গি ২৯-৩০ মাচ ি ২০১৯ সমবয় 

এবং ১৪-১৫ জুন ২০১৯ সমবয় ই-নর্র্ কায িক্রম সম্পর্কিি প্রর্শক্ষবণি আবয়াজন কিা হয়। ই-নর্র্ কায িক্রম চালু হওয়াি পি ৩০ 

জুন ২০১৯ িার্িখ পয িন্ত মমাট ৩০৫ টি িাক, ১০৭টি মনাট এবং ৩৪টি পে জার্ি ই-নর্র্ি মাধ্যবম র্নষ্পন্ন কিা হবয়বছ। 

মপপািবলস অর্েস স্থাপবনি লবক্ষয ই-নর্র্ কায িক্রম ধািাবার্হকভাবব আিও সম্প্রসািণ কিা হবব। 
 

 
 

ই-নর্র্ প্রর্শক্ষবণি সূচনায় বিব্য িাখবছন র্িএমটির্সএল এি ব্যবস্থাপনা পর্িচালক 

 

Local Area Network (LAN) 

ই-মমইল অর্বা Pendrive ব্যবহাি কবি প্রবাসী কল্যাণ ভববন অবর্স্থি র্িএমটির্সএল ও এি আওিাধীন কায িালয়সমূবহ 

Document আদান প্রদান কিাি প্রর্া প্রচলন র্ছল। এবি সময় মক্ষপন হি ও এক কর্ম্পউটাবিি ভাইিাস অন্য কর্ম্পউটাবি 

ছর্েবয় যাওয়াি সম্ভাবনা র্ছল। উপিন্তু, অবনক বে বে document print কবি র্বিিণ কিা হি। েবল কাগবজি 

ব্যবহাি ক্রমাগিভাবব বৃর্দ্ধ মপবি র্াবক। এ পর্ির্স্থর্ি হবি উত্তিবণ প্রবাসী কল্যাণ ভববন অবর্স্থি র্িএমটির্সএল ও এি 

আওিাধীন কায িালয়সমূহবক LAN এি আওিায় আনা হবয়বছ।  

 

র্ভর্িও 

০৬(ছয়) টি MRT বা মমবরাবিবলি সমন্ববয় একটি শর্িশালী মনটওয়াকি গবে মিালাি র্নর্মত্ত সিকাি সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনা 

২০৩০ গ্রহণ কবিবছ। এ সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনাি ৩০ জুন ২০১৮ িার্িখ পয িন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি সম্বর্লি বাংলায় একটি 

সংর্ক্ষি র্ভর্িও (০৪.০৪ র্মর্নট) এবং বাংলা ও ইংবির্জ উভয় ভাষায় দ্যইটি পূণ িাে র্ভর্িও (বাংলা ১৩.১৭ র্মর্নট ও ইংবির্জ 

১৩.২০ র্মর্নট)  প্রস্তুি কবি ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি-এি YouTube Channel-এ বহুল প্রচাবিি 

র্নর্মত্ত আপবলাি কিা হবয়র্ছল। বিিমাবন ৩০ জুন ২০১৯ পয িন্ত অগ্রগর্ি অন্তর্ভ িি কবি বাংলা ও ইংবির্জ উভয় ভাষায় র্ভর্িও 

দ্যইটি হালনাগাদ কিা হবচ্ছ। ঢাকা মমবরাবিল মনটওয়াকি র্নবয় জনসাধািবণি তিিী র্ভর্িও (১৫.০৫ র্মর্নট) সংকলন ২০১৮-

২০১৯ র্বর্ভন্ন অনুিান ও প্রর্শক্ষবণ ব্যবহাি কিা হবচ্ছ। র্িএমটির্সএল-এি YouTube Channel-এও বহুল প্রচাবিি 

র্নর্মত্ত আপবলাি কিা হবয়বছ। র্িএমটির্সএল এি YouTube Channel এি url হল: 

https://www.youtube.com/channel/UCEmT_gLN1aq3Ube-ZP4-Pmg?view_as=subscriber  
 

র্ির্জটাল নর্র্ নম্বি 

র্িএমটির্সএল-এ ইবিাপূবব ি র্ির্জটাল নর্র্ নম্বি চালু র্ছল না। অক্ষি ও সংখ্যা ব্যবহাি কবি নর্র্ নম্বি প্রদান কিা হি। এ অর্ ি 

বছবিি ০৩ মসবেম্বি ২০১৮ িার্িখ হবি র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কায িালয়সমূহবক র্ির্জটাল নর্র্ 

নম্বি কায িক্রবমি আওিায় আনা হবয়বছ। এ লবক্ষয সেক পর্িবহন ও মহাসেক র্বভাগ এি সহবযার্গিায় গি ৩০ আগে ২০১৮ 

িার্িখ র্দনব্যাপী র্ির্জটাল নর্র্ নম্ববিি গঠন ও মকািসমূবহি র্ববিষণ সম্পর্কিি প্রর্শক্ষবণি আবয়াজন কিা হয়। ইবিামবধ্য 

সকল নর্র্ি র্ির্জটাল নর্র্ নম্বি প্রদান কিা হবয়বছ। র্িএমটির্সএল এি অনুকূবল সেক পর্িবহন ও মহাসেক র্বভাগ কতৃিক 

বিাদ্দকৃি মকাি নম্বি হল ০৫। 

 

https://www.youtube.com/channel/UCEmT_gLN1aq3Ube-ZP4-Pmg?view_as=subscriber
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র্ির্জটাল নর্র্ নম্ববিি গঠন ও মকািসমূবহি র্ববিষণ র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ 

 

উদ্ভাবনী আইর্িয়া 

মসবা সহর্জকিবণি লবক্ষয র্িএমটির্সএল এ অর্ িবছবি দ্যইটি উদ্ভাবনী আইর্িয়া বাস্তবায়ন কবিবছ। বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল 

মমবরাবিল র্নম িাণকাবল যানজট যাবি এ রুবট র্নম িাণ শুরুি পূব ি অবস্থায় বজায় র্াবক মস লবক্ষয Traffic 

Management Plan সম্পর্কিি উদ্ভাবনী ধািণা (আইর্িয়া আইর্ি নম্বি-১২২৩০) এবং র্নম িাণকালীণ জনদ্যবভিাগ হ্রাবস 

কম জায়গা ব্যবহাি কবি পর্িববশ বান্ধব ও র্নেিঞ্ঝাট Screw Pile Foundation সম্পর্কিি অপি একটি উদ্ভাবনী ধািণা 

(আইর্িয়া আইর্ি নম্বি - ১২৬২৯) পাইলটিং কবি সেলভাবব বাস্তবায়ন কিা হবয়বছ। 

 

Video Conference 

সময় বাঁচাবনা, অর্ ি সাশ্রয় ও যািায়াি র্বেম্বনা পর্িহাবিি লবক্ষয র্িএমটির্সএল-এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি সাইট 

অর্েসসমূহ ও উন্নয়ন সহবযাগী সংস্থাি সবে র্নয়র্মি Video Conference এি মাধ্যবম সভা কিা হবয় র্াবক। সাইট 

অর্েসসমূবহি সবে এ অর্ িবছবি প্রর্ি র্িন মাবস একটি কবি সভা Video Conference এি মাধ্যবম কিা হবয়বছ।  

 

 
 

১২ ডিসেম্বর ২০১৮ তাডরখ Video Conference এি মাধ্যবম উত্তিা র্দয়াবার্েস্থ সাইট অর্েবসি সবে অনুর্িি সভা 
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মানব সম্পদ উন্নয়ন 

ঢো ো ম্যোস রোিনেট ক োম্পোনি নলনমখটি ইনিএমটিনসএল) এবং এর আাতো  বোস্তবো িোধীি প্র ল্পসমূখির স ল কগ্রখির 

 ম বচোরীখদর বিনত তো, দক্ষতো া সক্ষমতো বৃনির লখক্ষয ২০১৮-২০১৯ অর্ ববছখর ৩২টি প্রন ক্ষণ  ম বসূনচর মোেখম ৫৫৫ েিখ  

নবনমন্ন প্রন ক্ষণ প্রদোি  রো িখ খছ (পর্ির্শষ্ট-ছ)। 

অভযন্তিীন প্রর্শক্ষণ 

অভযন্তিীন প্রর্শক্ষণ কম িসূর্চি আওিায় ময সকল প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ িন্মবধ্য উবেখবযাগ্য হল: মর্িপর্িষদ র্বভাগ ও 

a2i এি সহায়িায় ই-নর্র্ ব্যবস্থাপনা ও অর্ভবযাগ প্রর্িকাি ব্যবস্থাপনা; নব োম িোউখন্ড খির সিো তো  েোতী  শুিোচোর 

ক ৌ ল বোস্তবো খি  ম ব তবোখদর সখচতিো, দক্ষতো া  ম বক্ষমতো বৃনি  ত্য   নম খির সিো তো  ত্য  অনধ োর আইি ২০১৯, 

েিস্বোর্ ব সংনিষ্ট ত্য  প্র ো  ইসুরক্ষো) আইি ২০১১ া েিস্বোর্ ব সংনিষ্ট ত্য  প্র ো  ইসুরক্ষো) নবনধমোলো ২০১৭ নবষ   প্রন ক্ষণ  

সড়  পনরবিি া মিোসড়  নবমোখগর সিো তো  র্ির্জটাল নর্র্ নম্ববিি গঠন ও মকািসমূবহি র্ববিষণ সম্পর্কিি প্রর্শক্ষণ, গণ-

 ম বচোরী শৃঙ্খলো ইনি নমত উপনথাপনত) অেোখদ  ১৯৮২  সর োনর  ম বচোরী আচরণ নবনধমোলো ১৯৭৯ া সনচবোল  নিখদ ব মোলো 

২০১৪  সম্পন বত প্রন ক্ষণ  ত্য  া কযোগোখযোগ প্রযুনি অনধদপ্তখরর সিো তো  েোতী  ত্য  বোতো ি ব্যবথাপোপিো প্রন ক্ষণ ইতযোনদ। 

  

 
 

ত্য  অনধ োর নবষ   প্রন ক্ষণ 

তববদর্শক প্রর্শক্ষণ 

নিএমটিনসএল এবং এর আাতো  বোস্তবো িোধীি প্র ল্পসমূখির ২৭ েি  ম ব তবো চলমোি অর্ ববছখর ৪৪ টি ববখদন   প্রন ক্ষণ 

 ম বসূনচখত (পর্ির্শষ্ট-জ) অং গ্রিণ  খরখছি। তন্মখে Manufacturer’s্ Factory্ Inspection, 

Material Source Inspection, Witnessing test, Pre Production Inspection, Pre 

Shipment Inspection, Mock-up Review ইিযার্দ উবেখবযাগ্য। 

 

 

Metro Rail Mock-Up review in Japan during 12-14 February 2019 
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মাঠ প্রর্শক্ষণ 

মোঠ প্রন ক্ষখণর অং  নিখসখব সর োনর  ম বচোরী া সর োনর-কবসর োনর প্রখ ৌ ল নবশ্বনবদ্যোলখ র ছোত্র-ছোত্রীগণ নি নমত 

মমবরাবিবলি উন্নয়ন কম িকাে পর্িদশ িন কবি র্াবকন। এ সময় প্রর্শক্ষনার্ীগণবক মমবরাবিল মনটওয়াকি, বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি, 

বাস্তবায়ন চযাবলঞ্জসমূহ ও উত্তিণ সম্পবকি সম্যক ধািণা মদয়া হয়। মোঠ প্রন ক্ষখণর অং  নিখসখব কয স ল প্রন ক্ষিোর্ী গ্রুপ 

কমখরোখরখলর উন্ন ি  ম ব োন্ড সখরেনমখি প্রতযক্ষ  খরখছি তন্মখে উখেেখযোগ্য িল: র্েটর্লের্ভি ইউএনওবদি ওর্িবয়বন্টশন 

মকাবস িি প্রর্শক্ষনার্ী, Project Management Course (PMC)-এি অংশগ্রহণকািী,  জািীয় পর্িকল্পনা ও 

উন্নয়ন একাবির্ম (NAPD) এি Project Appraisal Course-এি প্রর্শক্ষনার্ী, State University of 

Bangladesh এি MS in Environmental Science এি র্শক্ষার্ীগণ, সেক ও জনপর্ অর্ধদিবিি মাঠ 

প্রবকৌশলীবদি র্ববশষ বুর্নয়াদী প্রর্শক্ষণ মকাবস ি অংশগ্রহণকািী, Policy Planning & Management 

Course (PPMC)-এি প্রর্শক্ষনার্ী, Senior Staff Course (SSC)-এি অংশগ্রহণকািী এবং 

Advanced Course on Administration & Development (ACAD)-এি প্রর্শক্ষনার্ী।  

 

 

মাঠ প্রর্শক্ষবণ 17th PPMC-এ অংশগ্রহণকািী কম িকিিাগণ 

 

নবর্নযুি প্রবকৌশলীগবণি প্রর্শক্ষণ 

মেট্রোট্েল সুষ্ঠুভোট্ে পরেচোলনোে জন্য রনট্ োরজত মলোকেট্লে প্ররিক্ষণ প্রদোট্নে জন্য েোননী  প্রধোনেন্ত্রী সদ  অনুিোসন প্রদোন 

কট্েট্েন। এ মপ্রক্ষপট্ে নেরনযুক্ত প্রট্কৌিলীগট্ণে জন্য ওরেট্ ট্েিন প্ররিক্ষণ, বুরন োরদ প্ররিক্ষণ, মেলওট্  রেষ ক মেৌরলক 

প্ররিক্ষণ, মেরলকরেউরনট্কিন রেষ ক মেৌরলক প্ররিক্ষণ ও র্বদ্যযৎ র্বষয়ক মমৌর্লক প্রন ক্ষণ বোংলোখদখ  প্রদোখির নিনমত্ত 

নিএমটিনসএল উখদ্যোগ গ্রিণ  খরখছ। এরই ধোরোবোনি তো  নবর্নযুি সহকািী প্রবকৌশলীগবণি জন্য ০৫-০৯ আগে ২০১৮ সমবয় 

ওর্িবয়বন্টশন প্রর্শক্ষবণি আবয়াজন কিা হয়। নবর্নযুি সহকািী প্রবকৌশলীগবণি জন্য মটর্লবযাগাবযাগ োে কবলজ, গাজীপুবি 

০২ মাসব্যাপী Basic Training on Telecommunication System এি আবয়াজন কিা হয়। নবর্নযুি 

উপ-সহকািী প্রবকৌশলীগবণি জন্য আঞ্চর্লক মলাক প্রশাসন প্রর্শক্ষণ মকন্দ্র, ঢাকায় ০২ মাসব্যাপী বুর্নয়ার্দ প্রর্শক্ষণ মকাবস িি 

আবয়াজন কিা হয়। বিিমাবন উপ-সহকািী প্রবকৌশলীগণ করলাখ  করনিং এ োখিনম, িোনল ির, চট্টগ্রোখম করলাখ  নবষ   

কমৌনল  প্রন ক্ষখণ গ্রিণ  রখছি। কদখ  Basic Training সমূহ সম্পন্ন হওয়াি পি নবর্নযুি কম িকিিাগণবক র্ববদবশ 

প্রর্শক্ষবণি জন্য মপ্রিণ কিাি পর্িকল্পনা িবয়বছ।   
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মটর্লকম র্বষয়ক মমৌর্লক প্রর্শক্ষণ মশবষ সনদ র্বিিণ অনুিান 

 
 

DMTCL Training Academy এি মাধ্যবম প্রর্শক্ষণ 

DMTCL Training Academy ভববনি পূিি কাজ ৫০% সম্পন্ন হবয়বছ। Dormitory Building এি 

পূিি কাজ ৯০% সম্পন্ন হবয়বছ। পর্িকল্পনা অনুযায়ী DMTCL Training Academy-মক Center of 

Excellence র্হবসবব গবে মিালাি পর্িকল্পনা িবয়বছ। এ মপ্রক্ষাপবট র্বকল্প ব্যবস্থায় DMTCL বর্হ:প্রর্শক্ষণ প্রদাবনি 

উবযাগ গ্রহণ কবিবছ। এিই ধািাবার্হকিায় গি ০৯-২০ র্িবসম্বি ২০১৮ সমবয়  Military Institute of Science 

and Technology (MIST) এি Department of Civil, Environmental, Water 

Resources & Coastal Engineering এি ০৫ জন র্শক্ষার্ীবক ইন্ড্রার্িয়াল প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ।  

 

MIST এি র্শক্ষার্ীবদি ইন্ড্রার্িয়াল প্রর্শক্ষবণি সমাপনী 

 

Annual Performance Agreement (APA) 2019-2020 

ঢো ো ম্যোস রোিনেট ক োম্পোনি নলনমখটি ইনিএমটিনসএল) এবং এর আাতো  বোস্তবো িোধীি MRT Line-6, MRT 

Line-1, MRT Line-5: Northern Route এবং  MRT Line-5: Southern Route এর প্র ল্প 

পনরচোল গখণর সখে গত ২০ জুন ২০১৯ িার্িখ Annual Performance Agreement (APA) 2019-

2020 স্বাক্ষি কিা হয়। স্বাক্ষর্িি চুর্ি অনুযায়ী প্রকল্প পর্িচালকগণ লক্ষযমাোি শিভাগ অজিবন কায িকি ভূর্মকা িাখাি 

প্রর্িশ্রুর্ি প্রদান কবিন।  
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নিএমটিনসএল এবং এর আাতো  বোস্তবো িোধীি প্র খল্পর পনরচোল গখণর সখে APA চুর্ি স্বাক্ষি 

 

সিাহ, মমলা ও র্দবস  

শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস ২০১৯  

একুবশ মেব্রুয়ার্ি বাংলাবদবশি জনগবণি ভাষা আবন্দালবনি মম িন্তুদ ও মগৌিববাজ্জ্বল স্মৃর্ির্বজর্েি একটি র্দন। ১৯৫২ সাবলি এ 

র্দবন (৮ োল্গুন ১৩৫৮) বাংলাবক িাষ্ট্রভাষা কিাি দার্ববি আবন্দালনিি ছােবদি উপি পুর্লবশি গুর্লবষ িবণ ির্েক, জব্বাি, 

শর্েউল, সালাম, বিকি ও আিও অবনবক শহীদ হন। ২০১০ সাবল জার্িসংঘ একুবশ মেব্রুয়ার্িবক আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস 

র্হবসবব মঘাষণা কবি। িখন মর্বকই বাংলাবদবশ একুবশ মেব্রুয়ার্ি শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস র্হবসবব র্নয়র্মি 

উদযার্পি হবয় আসবছ। র্িএমটির্সএল এি সকল মগ্রবিি কম িচার্িগণ ভাষা শহীদবদি প্রর্ি সোন জানাবি মকন্দ্রীয় শহীদ 

র্মনাবি শ্রদ্ধাঞ্জর্ল অপ িণ কবিন। 

 
 

শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস ২০১৯ উপলবক্ষয মকন্দ্রীয় শহীদ র্মনাবি শ্রদ্ধাঞ্জর্ল 

পঞ্চম জার্িসংঘ র্বর্শ্ র্নিাপদ সেক সিাহ ২০১৯  
 

পঞ্চম জার্িসংঘ র্বর্শ্ র্নিাপদ সেক সিাহ ২০১৯ উদযাপন উপলবক্ষয গি ০৬ মম ২০১৯ িার্িখ ঢাকাস্থ মার্নক র্ময়া 

এর্ভর্নউবি এক সমাববশ অনুর্িি হয়। এ সমাবববশ ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি র্বর্ভন্ন 

মগ্রবিি কম িচার্িগণ মেস্টুন, ব্যানাি, মপ্লকাি ি ইিযার্দসহ অংশগ্িহণ কবিন। এ সিাবহি প্রর্িপায হবচ্ছ: Leadership 

for Road Safety এবং মিাগান হবচ্ছ: Save Lives # Speak Up। 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98
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পঞ্চম জার্িসংঘ র্বর্শ্ র্নিাপদ সেক সিাহ ২০১৯ উদযাপন সমাববশ 
 

র্বর্শ্ ব্যর্িগি গার্েমুি র্দবস ২০১৮ 
 

গি্ ২২্ মসবেম্বি্ ২০১৮্িার্িখ্ ঢাকাস্থ মার্নক র্ময়া এর্ভর্নউবি র্বর্ভন্ন কম িসূর্চি মাধ্যবম্ র্বর্শ্্ব্যর্িগি্গার্েমুি্ র্দবস্

২০১৮্পালন্কিা্হয়। গি ২২ মসবেম্বি ২০১৭ িার্িখ র্বর্শ্ ব্যর্িগি গার্েমুি র্দবস উদযাপন উপলবক্ষয মাননীয় মিী, সেক 

পর্িবহন ও মসতু মিণালয় কতৃিক মার্নক র্ময়া এর্ভর্নউবক প্রর্ি মাবসি প্রর্ম শুক্রবাি Car Free Road মঘাষণা, এ মক্ষবে 

একটি অনন্য উদাহিণ। মঘাষণা অনুযায়ী িাষ্ট্রীয় ও মবসিকার্ি সংস্থাি সর্ের্লি প্রয়াবস প্রর্ি মাবসি প্রর্ম শুক্রবাি মার্নক র্ময়া 

এর্ভর্নউ Car Free Road র্হবসবব আনন্দঘন পর্িবববশ ব্যবিৃি হবচ্ছ। ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি 

(র্িএমটির্সএল) এি র্বর্ভন্ন মগ্রবিি কম িচার্িগণ এ্র্দববসি্ র্বর্ভন্ন্কম িসূর্চবি্অংশগ্রহণ কবিন।্এ্ র্দববসি্প্রর্িপায্র্বষয়্

র্ছল:্যানজট্ও্দূষণ্হ্রাবস্ব্যর্িগি্গার্ে্র্নয়িণ্কর্ি,্বহুমাধ্যমর্ভর্ত্তক্সমর্ন্বি্পর্িবহন্ব্যবস্থা্গর্ে।  
 

৪র্ ি জািীয় উন্নয়ন মমলা ২০১৮ 
 

মশি-ই-বাংলা নগিস্থ আন্তজিার্িক বার্ণজয মমলাি মাবঠ গি ০৪-০৬ অবক্টাবি ২০১৮ সমবয় ০৩ র্দনব্যাপী ৪র্ ি জািীয় উন্নয়ন 

মমলা ২০১৮ অনুর্িি হয়। মমলায় র্িএমটির্সএল র্নজস্ব েবলি মাধ্যবম ঢাকা মহানগিী ও িৎসংলগ্ন পার্শ্িবিী এলাকাি যানজট 

র্নিসবন ও পর্িববশ উন্নয়বন গৃহীি সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনা ২০৩০ এবং এি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি ও ভর্বষ্যৎ পর্িকল্পনা তুবল 

ধবি। নীর্ি র্নধ িািক, নগি পর্িকল্পনার্বদ, নগি রান্সবপাট ি র্ববশষজ্ঞ, উচ্চপদস্থ সিকার্ি-মবসিকার্ি কম িকিিা, মদর্শ-র্ববদর্শ 

পিামশ িক, ছাে-ছােী ও মহানগিবাসী র্বপুল উৎসাহ ও আগ্রহ র্নবয় ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল)-

এি েল পর্িদশ িন কবিন। উবেখবযাগ্য সংখ্যক পর্িদশ িনকািী েবল ির্ক্ষি মন্তব্য বর্হবি আগ্রহ র্নবয় র্নবজবদি মন্তব্য র্লর্পবদ্ধ 

কবি বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিল এবং বাংলাবদবশি প্রর্ম পািাল মমবরাবিল র্নম িাণ ও পর্িচালনা সম্পবকি 

র্িএমটির্সএল-মক গঠনমূলক পিামশ ি প্রদান কবিন। এ মমলাি প্রর্িপায র্বষয় র্ছল: উন্নয়বনি অর্ভযাোয় অদম্য বাংলাবদশ। 

 
 

 

৪র্ ি জািীয় উন্নয়ন মমলা ২০১৮ ও র্িএমটির্সএল েল 
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জািীয় র্নিাপদ সেক র্দবস ২০১৮ 

গি্২২্অবক্টাবি্২০১৮্িার্িখ্ র্িিীয়্বাি্মদবশ্জািীয়্ র্নিাপদ্সেক্র্দবস্২০১৮্পালন্কিা্হয়।্এ্উপলবক্ষয্ঢাকাস্থ 

মার্নক র্ময়া এর্ভর্নউ হবি এক মশাভাযাোি আবয়াজন কিা হয়। এ মশাভাযাোয় ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি 

(র্িএমটির্সএল) এি র্বর্ভন্ন মগ্রবিি কম িচার্িগণ মেস্টুন, ব্যানাি, প্লযাকাি ি ইিযার্দসহ অংশগ্রহণ কবিন।্এ্ র্দববসি্প্রর্িপায্

র্বষয়্র্ছল:্আইন্মমবন্চলববা,্র্নিাপদ্সেক্গেববা।্ 

 

 
 

জািীয় র্নিাপদ সেক র্দবস-২০১৮ এি মশাভাযাো 

 

জািীয় ও আন্তজিার্িক প্রর্িবন্ধী র্দবস ২০১৮ 

গি্০৩্ র্িবসম্বি্২০১৮্িার্িখ মদবশ্ও্র্ববদবশ্জািীয়্ও্আন্তজিার্িক্প্রর্িবন্ধী্ র্দবস্২০১৮্পালন্কিা্হয়।্এ্ র্দববসি্

প্রর্িপায্ র্বষয়্ র্ছল্ Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness & equality. এ্

র্দববসি্প্রাক্কাবল্গি্০২্ র্িবসম্বি্২০১৮্িার্িখ্জািীয় মানবার্ধকাি কর্মশন ও ব্র্যাক র্বর্শ্র্বযালবয়ি মযৌর্্উবযাবগ্এবং্

র্িএমটির্সএল্এি্অংশগ্রহবণ্অংশীজন্সমন্ববয়্এক্পিামশ ি্ সভাি্আবয়াজন্কিা্হয়।্আবয়ার্জি্পিামশ ি সভায়্ব্যবস্থাপনা্

পর্িচালক,্র্িএমটির্সএল্বাংলাবদবশি্প্রর্ম্উোল্মমবরাবিবল্প্রর্িবন্ধীবদি্জন্য্ময্সকল্স্যর্বধা্সংবযাজবনি্ব্যবস্থা্িাখা্

হবয়বছ্ মস্ সম্পবকি্ র্বস্তার্িি্ তুবল্ ধবিন।্ অংশগ্রহণকািীগণ্ বাংলাবদবশি্ প্রর্ম্ উোল্ মমবরাবিবল্ প্রর্িবন্ধীবদি্ জন্য্

আন্তজিার্িক্মাবনি্স্যবযাগ-স্যর্বধা্সংবযাজন্কিায়্সবন্তাষ্প্রকাশ্কবি্সিকাবিি্ভূয়সী্প্রশংসা্কবিন। 

 

 
 

জািীয়্ও্আন্তজিার্িক্প্রর্িবন্ধী্র্দবস্২০১৮্পালন্উপলবক্ষয্পিামশ ি্ সভা 

 
 



Page 18 of 97 

স্বাধীনিা র্দবস ২০১৯-এ মমবরাবিবলি র্িসবপ্ল 

 

মমবরাবিল এখন আি স্বপ্ন নয়-বাস্তবিা। সিকার্ি ও মবসিকার্ি র্প্রন্ট ও ইবলকবরার্নক র্মর্িয়ায় এবং প্রকাশনা ও অনুিাবন 

মদবশ-র্ববদবশ বাংলাবদবশি প্রর্ম মমবরাবিল এি কায িক্রম র্নয়র্মিভাবব তুবল ধিা হয়। মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস ২০১৯ 

উদযাপন উপলবক্ষয বেভববন বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিল এি Replica’ি Display কিা হয়।    

 

 
 

মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস ২০১৯ উপলবক্ষ বেভববন মমবরাবিবলি Replica’ি Display 

 

কম িশালা ও মসর্মনাি 

BUET আবয়ার্জি Planning Week 2019 

Department of Urban and Regional Planning (URP) of Bangladesh 

University of Engineering and Technology (BUET) কতৃিক আবয়ার্জি Planning 

Week 2019 এ Session on ‘Time্Bound্Action্Plan্2030্of্Dhaka্Metro্Rail্

Network’্গি ০৮ মেব্রুয়ার্ি ২০১৯ িার্িখ BUET Central Auditorium এ অনুর্িি হয়। এ session-এ 

BUET এি Faculty Members ও Students অংশগ্রহণ কবিন। অংশগ্রহণকািীগণবক ‘Time্Bound্

Action Plan 2030 of Dhaka Metro Rail Network’্সম্পবকি সম্যক ধািণা মদয়া হয় এবং িাঁবদি 

র্বর্ভন্ন প্রবেি উত্তি প্রদান কিা হয়। 

 
 

Planning Week 2019 এ Time Bound Action Plan 2030 সম্পর্কিি session 
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Convention of NRB Engineers 2019 
 

অর্ িননর্িক সম্পকি র্বভাগ, a2i এবং র্ব্রজ টু বাংলাবদশ (র্বটুর্ব)-এি মযৌর্ আবয়াজবন গি ২৬ - ২৭ মেব্রুয়ার্ি ২০১৯ সমবয় 

অনাবাসী বাংলাবদশী প্রবকৌশলীবদি ১ম কনবভনশন অনুর্িি হয়। এ কনবভনশবনি র্িিীয় র্দন Seminar on 

Innovation in Infrastructure Development অনুর্িি হয়। Seminar-এ র্বপুল সংখ্যক অনাবাসী 

বাংলাবদশী প্রবকৌশলীগণ অংশগ্রহণ কবিন। অংশগ্রহণকািীগণবক ‘Time্ Bound্ Action্ Plan্ 2030্ of্

Dhaka্Metro্Rail্Network’্সম্পবকি সম্যক ধািণা মদয়া হয় এবং িাঁবদি র্বর্ভন্ন প্রবেি উত্তি প্রদান কিা হয়। 
 

 

 
 

Seminar on Innovation in Infrastructure Development 

 

Workshop on Urban Road Safety and Dhaka Metro Rail 

 

Fifth UN Global Road Safety Week 2019 উদযাপন উপলবক্ষয ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন 

র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) গত ১০ মম ২০১৯ তোনরে Urban Road Safety in Bangladesh and 

Dhaka Metro Rail র্শবিানাবম একটি Workshop এি আবয়াজন কবি। Workshop-এ র্িএমটির্সএল ও 

এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি অংশীজন এবং র্িএমটির্সএল এি কম িকাবেি সবে সম্পৃি র্বর্ভন্ন 

মিণালয়/র্বভাগ/অর্ধদিি/কতৃিপক্ষ/সংস্থা/মকাম্পার্নি কম িকিিাগণ অংশগ্রহণ কবিন। অেোপ  ি. কমো: নমেোনুর রিমোি, 

পনরচোল , এনিখিন্ট নরসোচ ব ইন্সটিটিউট, বোংলোখদখ  প্রখ ৌ লী নবশ্বনবদ্যোল  ইবুখ ট) Workshop-এ Key Note 

Paper উপস্থাপন কবিন।  

 

 
 

Workshop on Urban Road Safety in Bangladesh and Dhaka Metro Rail 
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3rd Platform Meeting 
  

গত ১৫ জুি ২০১৭ তোনরে েোপোি া বোংলোখদ  সর োমিি মবধ্য স্বাক্ষর্িি সিখযোনগতো স্মোর  এর আাতো  G2G নমনত্তখত PPP 

পদ্ধর্িবি র্বর্ভন্ন প্রকল্প বাস্তবায়বনি র্সদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হয়। এিই ধািাবার্হকিায় গত ২১ মোচ ব ২০১৯ তোনরে েোপোি সর োর, 

বোংলোখদ  সর োর া েোপোখির কবসর োনর নবনিখ োগ োরীখদর অং গ্রিখণ বোংলোখদখ  তৃতী  প্লোটিরম সমো অনুনষ্ঠত ি ।  
 

 

3rd Platform Meeting on PPP through G2G Projects 
 

উদ্ভাবন ও মসবা সহর্জকিণ মসর্মনাি 
 

গত ২৭ জুন ২০১৯ তাডরখ মরন্ত্রপডরষদ ডিভাগ ও একসেে টু ইনফরসমশন (এটুআই) এর েহস াডগতায় ডিএমটিডেএল এর 

উসযাসগ ডদনব্যাপী উদ্ভািন ও সেিা েহডিকরণ সেডমনার অনুডিত হয়। এ সেডমনাসর নাগডরক সেিায় উদ্ভািন প্রডিয়া, 

সৃিনশীলতা, ইসনাসভশসনর ৭টি ধাপ েম্পডকিত সনস্তা মসিল, উদ্ভািনী আইডিয়ার েফল িাস্তিায়সন করণীয় ইতযাডদ েম্পসকি 

অংশগ্রহণকারী কম িকতিাগণসক েম্যক ধারণা সদয়া হয়। এসত স াগ্য সনতৃত্ব প্রদাসনর মাধ্যসম েরকাডর প্রডতিাসন উদ্ভািনী উসযাগ 

গ্রহণ এিং িনগণসক মানেম্মত ও কাডিত সেিা প্রদাসন কম িকতিাগণ উদ্বুদ্ধ হসয়সেন।  

 

নাগডরক সেিায় উদ্ভািন ডিষয়ক অিডহতকরণ সেডমনাসরর সূচনা অনুিান 
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মশাক র্দবস পালন  

জািীয় মশাক র্দবস ২০১৮  

স্বাধীনিাি মহান স্থপর্ি সব িকাবলি সব িবশ্রি বাোর্ল জার্িি র্পিা বেবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহমান এঁি ৪৩িম শাহাদি বার্ষ িকীবি 

১৫ আগে জািীয় মশাক র্দবস ২০১৮ উপলবক্ষয ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) মশাক িয্ালীি 

আবয়াজন কবি। র্িএমটির্সএল এি সকল মগ্রবিি কম িচািীগণ মাসব্যাপী কাবলা ব্যাজ পর্িধান কবিন।  
 

 
 

জার্িি র্পিা বেবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহমান এঁি ৪৩িম শাহাদি বার্ষ িকী ও ১৫ আগে জািীয় মশাক র্দবস ২০১৮ উপলবক্ষয 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) কতৃিক আবয়ার্জি মশাক িয্ালী 
 

জািীয় মশাক র্দবস ২০১৮ উপলবক্ষয ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি সব িস্তবিি কম িচার্িগণ 

ধানমর্েি ৩২ নম্বি মিাবিি বেবন্ধু স্মৃর্ি জাদ্যঘি প্রােবণ জার্িি র্পিা বেবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহমান-এঁি প্রর্িকৃর্িবি 

পুষ্পস্তবক অপ িণ কবিন।  

 
 

জার্িি র্পিা বেবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহমান এঁি ৪৩িম শাহাদি বার্ষ িকী ও ১৫ আগে জািীয় মশাক র্দবস ২০১৮ উপলবক্ষয 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) কতৃিক শ্রদ্ধাঞ্জর্ল 



Page 22 of 97 

 

জািীয় মশাক র্দবস ২০১৮ উপলবক্ষয ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) ১৫ আগে অপিাবে মদায়া 

মাহর্েল ও র্ববশষ মমানাজাবিি আবয়াজন কবি। এবি র্িএমটির্সএল এি সকল মগ্রবিি কম িচার্িগণ অংশগ্রহণ কবিন।  
 

 
 

জার্িি র্পিা বেবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহমান এঁি ৪৩িম শাহাদি বার্ষ িকী ও ১৫ আগে জািীয় মশাক র্দবস ২০১৮ উপলবক্ষয 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) কতৃিক শ্রদ্ধাঞ্জর্ল 
 

 

চকবাজাি অর্গ্নদ্যঘ িটনায় মশাক সভা 

গত ২০ মেব্রু োরে ২০১৯ িার্িখ চকবাজাবিি নন্দকুমাি দত্ত মিাি এবং চুর্িহাট্টা শাহী জাবম মসর্জদ মিাি এলাকায় ভয়াবহ 

অর্গ্নদ্যঘ িটনায় মম িার্ন্তকভাবব র্নহিবদি র্ববদহী আত্মাি শার্ন্ত কামনা এবং িাঁবদি মশাক সন্তি পর্িবাবিি প্রর্ি গভীি সমববদনা ও 

সহমর্ম িিা প্রকাবশি র্নর্মত্ত গি ২৫ মেব্রু োরে ২০১৯ িার্িখ িাষ্ট্রীয়ভাবব মশাক পালন কিা হয়। এ মশাক পালন উপলবক্ষয ঢাকা 

ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি সকল মগ্রবিি কম িচার্িবদি উপর্স্থর্িবি এক মশাক সভাি আবয়াজন কবি 

র্নহিবদি র্ববদহী আত্মাি শার্ন্ত কামনা এবং িাঁবদি মশাক সন্তি পর্িবাবিি প্রর্ি গভীি সমববদনা ও সহমর্ম িিা প্রকাশ কিা হয়।  

 

 

 
 

চকবাজাি অর্গ্নদ্যঘ িটনায় র্নহিবদি র্ববদহী আত্মাি শার্ন্ত কামনায় মশাক সভা 
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উৎসব ও উদযাপন 

 

বার্ষ িক র্মর্র্িয়া ২০১৯ 
 

গি ২৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ িার্িখ সাভািস্থ কৃর্ষর্বদ ওবয়ে র্ভউ র্সটিবি অনােম্বি র্কন্তু আনন্দঘন পর্িবববশ ঢাকা ম্যাস 

রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি প্রর্ম বার্ষ িক র্মর্র্িয়া ২০১৯ অনুর্িি হয়। এ অনুিাবন 

র্িএমটির্সএল এবং এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি সকল মগ্রবিি কম িচািী ও িাঁবদি পর্িবাবিি সদস্যবৃন্দ 

অংশগ্রহণ কবিন। এবি আন্তঃপার্িবার্িক সম্পকি গাঢ় হবয়বছ। অংশগ্রহণকািীবদি মবধ্য নতুনভাবব কম িবযাজনা ও 

উৎবপ্রষণ সৃর্ষ্ট হবয়বছ। আমর্িি অর্ির্র্গণও এ বার্ষ িক র্মর্র্িয়ায় অংশগ্রহণ কবিবছন।  

 

 

 
 

বার্ষ িক র্মর্র্িয়াি ২০১৯-এ উপর্স্থি র্িএমটির্সএল পর্িবাবিি একাংশ 

 

 

বাংলা নববষ ি ১৪২৬ উদযাপন 

০১ তবশাখ ১৪২৬ বোবে ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) অনােম্বি র্কন্তু আনন্দঘন পর্িবববশ বাংলা 

নববষ ি ১৪২৬ উদযাপন কবি। এ উৎসবব বাংলাি ঐর্িহযবহী তবশাখী খাবাি পর্িববশন কিা হয়। র্িএমটির্সএল এি সকল 

মগ্রবিি কম িচািীগণ তবশাখী উদযাপবন অংশগ্রহণ কবিন।  

 

বাংলা নববষ ি ১৪২৬ উদযাপন  
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ঈদ শুবভচ্ছা র্বর্নময় ২০১৯  

 

গি ০৯ জুন ২০১৯ িার্িখ ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এবং এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন 

প্রকল্পসমূবহি সকল মগ্রবিি কম িচািী এক অনােম্বি অনুিাবন পিস্পি ঈদ শুবভচ্ছা র্বর্নময় কবিন।  

 

 

ঈদ-উল-র্েিি ২০১৯ উপলবক্ষয ঈদ শুবভচ্ছা র্বর্নময় 

 

 

Electronic Media-মি আবলাচনা সভা 
 

র্বর্ভন্ন electronic media-মি অনুর্িি আবলাচনা সভায় ঢাকা মহানগিী ও িৎসংলগ্ন পার্শ্িবিী এলাকায় ০৬টি 

মমবরাবিবলি সমন্ববয় সিকাি গৃহীি সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনা ২০৩০, বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিল এবং বাংলাবদবশি 

প্রর্ম পািাল মমবরাবিল সম্পবকি অবনক মক্ষবে প্রকৃি িথ্য উবঠ আবস না। এ মপ্রক্ষাপবট র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি ঊর্ধ্িিন কম িকিিাগণ electronic media-মি অনুর্িি আবলাচনা সভায় অংশগ্রহণ কবি 

জনসাধািবণি অবগর্িি জন্য প্রকৃি িথ্য তুবল ধবিন।  

 

জািীয় বাবজট ২০১৯-২০২০ উপলবক্ষ X clusive বাবজট মস্পশাল ২০১৯-২০ আবলাচনা সভা 
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মাননীয় মিী জনাব ওবায়দ্যল কাবদি, সেক পর্িবহন ও মসতু মিণালয় এবং র্িএমটির্সএল 

একাদশ জািীয় সংসদ র্নব িাচবনি পি গঠিি মর্িসভায় জনাব ওবায়দ্যল কাবদি, এমর্প সেক পর্িবহন ও মসতু মিণালবয়ি মিী 

র্হবসবব দার্য়ত্বপ্রাি হওয়ায় ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল)-এি পক্ষ মর্বক প্রর্ম কম ির্দববস আন্তর্িক 

অর্ভনন্দন জানাবনা হয়।  
 

 
 

মাননীয় সেক পর্িবহন ও মসতু মিীবক র্িএমটির্সএল-এি পক্ষ মর্বক ফুবলল শুবভচ্ছা ও অর্ভনন্দন 

 

জনাব ওবায়দ্যল কাবদি, এমর্প, মাননীয় মিী, সেক পর্িবহন ও মসতু মিণালয় এঁি সেল অমরাপচাি ও দ্রুি স্যস্থিাি জন্য 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি সকল মগ্রবিি কম িচার্িগবণি উপর্স্থর্িবি গি ১৯ মাচ ি ২০১৯ 

িার্িখ বাদ আসি মদায়া মাহর্েবলি আবয়াজন কিা হয়। 

 

 
 

মাননীয় সেক পর্িবহন ও মসতু মিীি সেল অমরাপচাি ও দ্রুি স্যস্থিাি জন্য মদায়া মাহর্েল 

 

 

মাননীয় মিী, সেক পর্িবহন ও মসতু মিণালয় জনাব ওবায়দ্যল কাবদি, এমর্প র্সোপুবি র্চর্কৎসা মশবষ স্যস্থ হবয় মদবশ র্েবি 

গি ১৯ মম ২০১৯ িার্িখ প্রর্ম অর্েস কবিন। এ উপলবক্ষয ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন (র্িএমটির্সএল) এি পক্ষ মর্বক 

শুবভচ্ছা জানাবনা হয়। 
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মাননীয় সেক পর্িবহন ও মসতু মিী র্চর্কৎসা মশবষ স্যস্থ হবয় মদবশ প্রিযাবিিবনি পি প্রর্ম কম ির্দববস শুবভচ্ছা 

 

উন্নয়ন সহবযাগী সংস্থাি সবে ঋণ চুর্ি স্বাক্ষি  

DMTCL এি আওিায় বাস্তবায়নধীন MRT Line-6, MRT Line-1 ও MRT Line-5: Northern 

Route র্নম িাবণি র্নর্মত্ত উন্নয়ন সহবযাগী সংস্থা Japan International Cooperation Agency 

(JICA) এি সবে সিকাি র্নবনি র্ববিণ অনুযায়ী ঋণ চুর্ি স্বাক্ষি কবিবছ:    

ক্রর্মক প্রকবল্পি নাম ঋবণি পর্িমান  

(Million Yen) 

ঋণ চুর্ি নম্বি স্বাক্ষবিি িার্িখ 

১. Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-6) 

১০,৪৭৭ BD P-69 ২০ মেব্রুয়ার্ি ২০১৩ 

২. Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-6) 

৭৫,৫৭১ BD P-87 ২৯ জুন ২০১৬ 

৩. Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-1) 

[E/S] 

৫,৫৯৩ BD P-95 ২৯ জুন ২০১৭ 

৪. Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-5): 

Northern Route [E/S] 

৭,৩৫৮ BD P-101 ১৪ জুন ২০১৮ 

৫. Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-6) 

৭৯,২৭১ BD P-102 ১৪ জুন ২০১৮ 

৬. Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-1) 

৫২,৫৭০ BD P-107 ২৯ মম ২০১৯ 

 

র্িএমটির্সএল এি ভূ-সম্পর্ত্ত 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি র্নবনি র্ববিণী অনুযায়ী ভূ-সম্পর্ত্ত িবয়বছ: 

ক্রর্মক মমৌজাি নাম খর্িয়ান নম্বি জর্মি পর্িমান মন্তব্য 

১. উত্তিা আবার্সক এলাকা 

(র্দয়াবােী) 

মসক্টি-১৫/মজ 

মসক্টি-১৬/মক 

৫৮.৯০০০ একি উত্তিা র্িবপা এলাকা 

২. র্দয়াবােী ২৯৩৭ ০.৩২১২৪ একি উত্তিা নর্ ি মেশবনি 

Entry/Exit  
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বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চ 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি আওিায় উন্নয়ন সহবযাগী সংস্থাি সহায়িায় Fast Track 

র্ভি দ্যইটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আবছ। িন্মবধ্য ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রজক্ট (লাইন-৬) এি অনুকূবল 

২০১৮-২০১৯ অর্ িবছবি সংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চ (আিএর্ির্প)-মি বিাদ্দকৃি মমাট ২৪৮১.১৮ মকাটি টাকাি র্বপিীবি 

৩০ জুন ২০১৯ মাস পয িন্ত ২৫৩৯.৬২৭৩ মকাটি টাকা ব্যয় হবয়বছ, যা মমাট বিাবদ্দি ১০২.৩৬%। ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট 

মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-১) [ই/এস] এি অনুকূবল ২০১৮-২০১৯ অর্ িবছবি সংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চবি বিাদ্দকৃি 

মমাট ১০৪.০২ মকাটি টাকাি র্বপিীবি ৩০ জুন ২০১৯ িার্িখ পয িন্ত মমাট ১০৪.৫৯ মকাটি টাকা ব্যয় হবয়বছ, যা মমাট বিাবদ্দি 

১০০.৫৫%। উবেখ্য ময, র্িএমটির্সএল গি ২০১৭-২০১৮ অর্ িবছবি সংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চি মমাট বিাবদ্দি 

৯৬.৩৬% বাস্তাবায়ন কবির্ছল।  

 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) 

েময়ািদ্ধ কম িপডরকল্পনা ২০৩০ অনুেরসণ প্রায় ২২,০০০ সকাটি টাকা প্রাক্কডলত ব্যসয় উত্তরা ৩য় পি ি হসত িাংলাসদশ ব্যাংক প িন্ত 

২০.১০ ডকসলাডমটার দীর্ ি ১৬ সেশন ডিডশষ্ট র্ন্টায় ৬০ হািার  াত্রী পডরিহসন েক্ষম আধুডনক, সে  সোশ্র ী, পরেট্েি েোন্ধে ও 

ডিদ্যযৎ চাডলত Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) বা েোাংলোট্দট্িে 

প্রথে উড়োল মেট্রোট্েট্লে ৩০ জুন ২০১৯ িার্িখ পয িন্ত র্নম িাণ কাবজি সার্ব িক গে অগ্রগর্ি ৩০.০৫%। প্রর্ম পয িাবয় র্নম িাবণি 

জন্য র্নধ িার্িি উত্তিা তৃিীয় পব ি হবি আগািগাঁও অংবশি পূিি কাবজি অগ্রগর্ি ৪৫.৬০%। র্িিীয় পয িাবয় র্নম িাবণি জন্য 

র্নধ িার্িি আগািগাঁও মর্বক মর্ির্েল পয িন্ত অংবশি পূিি কাবজি অগ্রগর্ি ২৩.১২%। ইবলকর্রকযাল ও মমকার্নকযাল র্সবেম 

এবং মিার্লং েক (মিল মকাচ) ও র্িবপা ইকুইপবমন্ট সংগ্রহ কাবজি সমর্ন্বি অগ্রগর্ি ১৯.৮৭%।  

 

 

প্যাবকজর্ভর্ত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) মমাট ৮টি প্যাবকবজ বাস্তবায়ন 

কিা হবচ্ছ। ৩০ জুন ২০১৯ িার্িখ পয িন্ত প্যাবকজর্ভর্ত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি ক্রমান্ববয় র্নবন প্রদান কিা হল:  

 

 প্যোট্কজ-০১ (রিট্পো এলোকোে ভূরে উন্ন ন): এ প্যোট্কট্জে েোস্তে কোজ গত ৮ মসট্েম্বে ২০১৬ তোরেখ শুরু হট্  

রনধ ধোরেত সেট্ ে ০৯ (ন ) েোস পূট্ে ধ গত ৩১ জোনু োরে ২০১৮ তোরেখ সেোপ্ত হট্ ট্ে। েোস্তে অগ্রগরত ১০০%। 

প্যোট্কট্জে চুরক্তকৃত মেোে রনে ধোণ ব্য  ৫১১.৯০ মকোটি েোকোে েট্ে ৪৪১.৩২ মকোটি েোকো  রনে ধোণ সম্পন্ন কেো হট্ ট্ে। 

এট্ত রনে ধোণ ব্য  ৭০.৫৮ মকোটি েোকো সোশ্র  হট্ ট্ে। 

 

 

৩১ জোনু োরে ২০১৮ তোরেখ সেোপ্ত উত্তেো রিট্পো এলোকোে ভূরে উন্ন ন কোজ 
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 প্যোট্কজ-০২ (রিট্পো এলোকোে পূতধ কোজ): এ প্যোট্কট্জে েোস্তে কোজ ১৩ মসট্েম্বে ২০১৭ তোরেখ শুরু হট্ ট্ে। রিট্পোে 

অভযন্তট্ে মেোে ৫২টি অেকোঠোট্েো রনে ধোণ কেট্ত হট্ে। ইট্তোেট্ে মে সকল অেকোঠোট্েোে রনে ধোণ কোজ মিষ হট্ ট্ে 

তন্মট্ে অন্যতে হল: Retaining wall, Test track bed, Coach unloading area, 

Embedded track, Jack pit, Bogie turn table, Underfloor wheel lathe pit, 

Bogie wash plant, Bogie assemble-disassemble pit, Inspection pit ও Interface 

pit foundation. মে সকল অেকোঠোট্েোে কোজ চলেোন েট্ ট্ে তন্মট্ে উট্েখ্যট্েোগ্য হল: Work shop, 

Stabling yard ও shed, Operation control centre, Auxiliary sub-station ভেন, 

Traction sub-station ভেন, মকন্দ্রী  store, Depot controller অরিস, প্রিোসরনক ভেন, 

Training center, িেট্েেেী ভেন, মেরিকযোল মসেোে, মকরেন, Rolling stock maintenance 

ভেন, Crew booking ভেন, Chief Depot controller ভেন, সাংযুক্ত মেট্নজ লোইনসহ Effluent 

Treatment Plant  (ETP) ও Sewage Treatment Plant (STP), Storm মেট্নজ, পোরন ও 

িো োে িোইটিাং লোইন, অভযন্তেীণ েোস্তো, Duct Bank. রিট্পো এলোকোে পূতধ কোট্জে েোস্তে অগ্রগরত ৫০.০০%। 

 

উত্তেো রিট্পো এলোকো  রনে ধোনোধীন মেট্রোট্েল ও োকধসপ  

 প্যোট্কজ-০৩ ও ০৪ (উত্তেো নথ ধ মথট্ক আগোেগাঁও পে ধন্ত ১১.৭৩ রকট্লোরেেোে ভো োিোক্ট ও ৯টি মেিন রনে ধোণ): উভয় 

প্যাবকবজি বাস্তব কাজ ১ আগে ২০১৭ িার্িখ শুরু হবয়বছ। ইবিামবধ্য পর্িবসবা স্থানান্তি, মচকববার্িং, মটে পাইল, 

মূল পাইল ও আই-গাি িাি র্নম িাণ সম্পন্ন হবয়বছ। মমাট ৭৬৬টি পাইল কযাপ এি মবধ্য ৬৪০ টি পাইল কযাপ, ৩৯৩টি 

র্পয়াি মহবিি মবধ্য ৩৪০টি র্পয়াি মহি এবং ৫,১৪৯টি র্প্রকাে মসগম্যান্ট কার্েং-এি মবধ্য ৩,১৭৯ টি র্প্রকাে 

মসগম্যান্ট কার্েং র্নম িাণ সম্পন্ন হবয়বছ। ইবিামবধ্য ৫.৫ (পাঁচ দশর্মক পাঁচ) র্কবলার্মটাি ভায়ািাক্ট দৃশ্যমান হবয়বছ। 

ধািাবার্হকভাবব ভায়ািাক্ট erection এি কাজ এর্গবয় চলবছ। মযখাবন ভায়ািাক্ট স্থাপন কিা হবয়বছ মসখাবন 

প্যািাবপট ওয়াবলি র্নম িাণ কাজ এর্গবয় চলবছ। ০৯টি মেশবনি sub-structure র্নম িাণ সম্পন্ন হবয়বছ। 

বিিমাবন উত্তিা মসন্টাি ও উত্তিা সাউর্ মেশবনি concourse র্নম িাবণি কাজ চলবছ। মমবরাবিল র্নম িাবণ 

স্বাভার্বক পার্নি প্রবাহ যাবি বাঁধাগ্রস্থ না হয় িা র্বববচনায় ০৫টি  long span balance cantilever 

এি র্নম িাণ কাজ অব্যাহি আবছ। সার্ব িক অগ্রগর্ি ৫০.৫০%।  

 

বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিবলি র্নম িানাধীন ভায়ািাক্ট 
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 প্যোট্কজ-০৫ (আগোেগাঁও মথট্ক কোেও োন েোজোে পে ধন্ত ৩.১৯৫ রকট্লোরেেোে ভো োিোক্ট ও ৩ টি মেিন রনে ধোণকোজ): 

এ প্যোট্কট্জে েোস্তে কোজ ০১ আগে ২০১৮ তোরেখ শুরু কেো হট্ ট্ে। েতধেোট্ন এ অাংট্ি পরেট্সেো স্থোনোন্তে, 

মচকট্েোরোং ও মেে পোইল সম্পন্ন হট্ ট্ে। মূল পোইল রনে ধোট্ণে রনরেত্ত ২১০টি রো োল মরট্েে েমে ১৪৯টি রো োল মরে 

সম্পন্ন হট্ ট্ে। ৪৫২টি স্থো ী মেোেড্ পোইট্লে েট্ে ২৩৭টি স্থো ী মেোেড্ পোইল সম্পন্ন হট্ ট্ে। ১০৪টি েীল স্ক্রু পোইল 

িোউট্েিট্নে েট্ে ২৭টি েীল স্ক্রু পোইল িোউট্েিন সম্পন্ন কেো হট্ ট্ে। মমাট ১০৬টি পাইল কযাপ এি মবধ্য ০৪টি 

পাইল কযাপ র্নম িাণ কিা হবয়বছ। েোস্তে অগ্রগরত 10.৭৬%।  

 

 

িোে ধট্গে এলোকো  রনে ধোনোধীন পোইল কযোপ 

 প্যোট্কজ-০৬ (কোেও োন েোজোে মথট্ক েরতরিল পে ধন্ত ৪.৯২ রকট্লোরেেোে ভো োিোক্ট ও ৪ টি মেিন রনে ধোণকোজ):  এ 

প্যোট্কট্জে েোস্তে কোজ ০১ আগে ২০১৮ তোরেখ শুরু কেো হট্ ট্ে। েতধেোট্ন এ অাংট্ি পরেট্সেো স্থোনোন্তে, মচকট্েোরোং 

ও মেে পোইল সম্পন্ন হট্ ট্ে। মূল পোইল রনে ধোট্ণে রনরেত্ত ২৯৮ টি রো োল মরট্েে েট্ে 21৬ টি রো োল মরে সম্পন্ন 

হট্ ট্ে। ৬৫২টি স্থো ী মেোেড্ পোইট্লে েট্ে ৩১৬ টি স্থো ী মেোেড্ পোইল সম্পন্ন হট্ ট্ে। ১৩৮ টি েীল স্ক্রু পোইল 

িোউট্েিট্নে েট্ে ৭০ টি েীল স্ক্রু পোইল িোউট্েিন সম্পন্ন হট্ ট্ে। মেোে ২৯৮টি পোইল কযোট্পে েট্ে ২২টি পোইল 

কযোপ সম্পন্ন হট্ ট্ে। ১৬০টি র্পয়াি মহবিি মবধ্য ০১টি র্পয়াি মহি র্নম িাণ সম্পন্ন হবয়বছ। েোস্তে অগ্রগরত ১৩.৫৯%।  

 

বাংলামটি এলাকায় র্নর্ম িি প্রর্ম র্পয়াি মহি 
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 প্যোট্কজ-০৭ (ইট্লকররকযোল এে মেকোরনকযোল রসট্েে):  ইট্লকররকযোল এে মেকোরনকযোল রসট্েে সেেেোহ ও 

রনে ধোণ কোজ গত ১১ জুলোই ২০১৮ তোরেখ শুরু কেো হট্ ট্ে। ইট্লকররকযোল এে মেকোরনকযোল রসট্েে সেেেোহ ও 

রনে ধোণ কোট্জে আওতো  Definitive Design সম্পন্ন হট্ ট্ে। High Voltage Feeder Cable  

স্থোপট্নে জন্য মেে রপে খননও সম্পন্ন হট্ ট্ে। উত্তেো রেরসরভাং সোে মেিন (RSS) রনে ধোণ এোং েরি ও 

েোরনকনগে গ্রীি সোে মেিট্ন Bay রনে ধোট্ণে কোজ চলট্ে। উত্তেো রেরসরভাং সোে মেিন ও েরি গ্রীি সোে মেিট্নে 

Bay েোচ ধ ২০২০ েোট্স চোলু কেো হট্ে। মেলপোত ও ১৩২ মকরভ কযোেলস্ ইট্তোেট্ে উত্তেো রিট্পোট্ত এট্স মপৌৌঁট্েট্ে। 

৩৩ মকরভ কযোেলস চট্টগ্রোে েন্দট্ে মপৌৌঁট্েট্ে। ভো োিোট্ক্টে উপে মেললোইন েসোট্নো এোং বেদ্যযরতক স্থোপনোে রনে ধোণ 

কোজ নট্ভম্বে ২০১৯ েোট্স শুরু কেো হট্ে। Ballast এোং Turnout Pre-shipment Inspection 

(PSI) সম্পন্ন হট্ ট্ে। Track Fastening System, Scissor Cross-over, DC 

Switchgear & its components এোং Sleepers Pre-shipment Inspection এে 

জন্য রেরভন্ন মদট্ি প্রস্তুত আট্ে। েোস্তে অগ্রগরত ১০.০০%।  

 

 
 

েোরনকনগে গ্রীি সোে মেিট্ন চলেোন Bay রনে ধোণ কোজ 

 

 প্যোট্কজ-0৮ [মেোরলাং েক (মেল মকোচ) ও রিট্পো ইকুইপট্েে সাংগ্রহ]: এ প্যোট্কট্জে েোস্তে কোজ ১৩ মসট্েম্বে ২০১৭ 

তোরেখ শুরু কেো হট্ ট্ে। মেোরলাং েক (মেল মকোচ) ও রিট্পো ইকুইপট্েট্েে Definitive Design গত ০১ মে 

২০১৮ তোরেখ এোং Detailed Design ১৩ েোচ ধ ২০১৯ তোরেখ সম্পন্ন হট্ ট্ে। Bogie রনে ধোট্ণে কোজ ১৬ 

মিব্রু োরে ২০১৯ তোরেখ জোপোট্ন শুরু হট্ ট্ে। েোত্রীেোহী মকোচ (কোেেরি) রনে ধোট্ণে কোজ ১৬ এরপ্রল ২০১৯ তোরেখ 

জোপোট্ন শুরু কেো হট্ ট্ে। আগোরে ১৫ জুন ২০২০ তোরেখ প্রথে মেট্রো মরন মসে েোাংলোট্দট্ি মপৌৌঁেোে জন্য রনধ ধোরেত 

আট্ে। মেট্রো মরন েোাংলোট্দট্ি মপৌৌঁেোট্নোে পে Integrated Test এোং Trail Run শুরু কেো হট্ে। েোস্তে 

অগ্রগরত ১৫.০০%। 
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বাংলাবদবশি প্রর্ম মমবরাবিবলি Interior Design 

 

MRT Line-6 এি রুট এযালাইনবমন্ট 

 

বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিবলি রুট এযোলোইিখমন্ট িল: উত্তিা ৩য় পব ি - পেবী - মিাবকয়া সির্ণি পর্িম পার্শ্ি র্দবয় 

খামািবােী হবয় োম িবগট - মহাবটল মসানািগাঁও - শাহবাগ - টিএসর্স - মদাবয়ল চত্ত্বি - মিাপখানা মিাি - বাংলাবদশ ব্যাংক  

 

 
 

বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিবলি রুট এযালাইনবমন্ট ও মেশবনি অবস্থান 
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MRT Line-6 এি ক  িসমূি  

 

MRT Line-6 এর রুট এযোলোইিখমখন্ট ১৬টি ক  ি রখ খছ । এগুখলো িল: 
 

ক্রম মেশবনি নাম ক্রম মেশবনি নাম ক্রম মেশবনি নাম ক্রম মেশবনি নাম 

০১ উত্তরো উত্তর ০২ উত্তরো কসন্টোর ০৩ উত্তরো দনক্ষণ ০৪ পেবী 

০৫ নমরপুর-১১ ০৬ নমরপুর-১০ ০৭  োেীপোড়ো ০৮ ক াড়োপোড়ো 

০৯ আগোরগাঁা ১০ নবে  সরনণ ১১ িোম বখগট ১২  োরা োি বোেোর 

১৩  োিবোগ ১৪ ঢো ো নবশ্বনবদ্যোল  ১৫ বোংলোখদ  সনচবোল  ১৬ মনতনর্ল 

 

Panel of Experts  

বাংলাবদবশি প্রর্ম মমবরাবিল র্নম িাবণ Project Implementation Committee (PIC) কতৃিক ময সকল 

চযাবলঞ্জসমূহ উত্তিবণ প্রবয়াজনীয় কার্িগিী র্নবদ িশনা প্রদান কিা সম্ভবপি হয় না মস সকল চযাবলঞ্জসমূহ উত্তিবণি জন্য Panel 

of Experts (PoEs) এি র্নকট মপ্রিণ কিা হবয় র্াবক। National Professor Dr. Engr. Jamilur 

Reza Choudhury বিিমাবন PoEs এি মচয়ািম্যান। PoEs এি তববদর্শক সদস্য র্হবসবব দার্য়ত্ব পালন কিবছন 

জাপাবনি Chuo University এি আন্তজিার্িক খ্যার্িসম্পন্ন Professor Kenji Ishihara. PoEs এি 

মদর্শ সদস্য র্হবসবব দার্য়ত্ব পালন কিবছন Professor Dr. A. M. M. Safiullah.  প্রবয়াজন অনুযায়ী Panel 

of Experts সবিজর্মবন পর্িদশ িন ও যর্াযর্ পর্িক্ষা-র্নিীক্ষা কবি পিামশ ি প্রদান কবি র্াবকন।  

 

 

Panel of Experts এি তববদর্শক সদস্য Professor Kenji Ishihara সবে একান্ত তবঠক 
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র্নর্বে পর্িবীক্ষণ 

 

MRT Line-6 বা বাংলাবদবশ প্রর্ম উোল মমবরাবিল র্নম িাণ প্রকল্পটি ২০১২-২০২৪ মময়াবদ বাস্তবায়বনি জন্য গ্রহণ কিা 

হয়। পিবর্িিবি স্বোধীিতোর ৫০ বছর পূনতব উদযোপি বখষ বর ১৬ নিখসম্বর ২০২১ তোনরে সর োর বোংলোখদখ র প্রর্ম উড়োল 

কমখরোখরখলর সম্পূণ ব অং  আনুষ্ঠোনি মোখব উখবোধখির পনর ল্পিো গ্রিণ  খরখছ। এ পনর ল্পিো অনুযো ী নিধ বোনরত সমখ র ৩০ 

মোস পূখব ব বোংলোখদখ র প্রর্ম উড়োল কমখরোখরখলর সম্পূণ ব অং  আনুষ্ঠোনি মোখব উখবোধি নিনিত  রোর নিনমত্ত ঢো ো ম্যোস 

র যোনপি রোিনেট কিখমলপখমন্ট প্রখে (ল ইলোইি-৬) এর র্নম িাণ কাজ র্িন র্শেবট র্দবন ২৪ ঘন্টা, সিাবহ ৭ র্দন ও বছবি ৩৬৫ 

র্দন লাগািাি চলবছ। প্রকল্প এলাকাি সর্ন্নকবট প্রকল্প টিবমি অবস্থান ও র্নম িাণ কাজ যর্াযর্ভাবব পর্িবীক্ষবণি র্নর্মত্ত প্রধান 

কায িালবয়ি পাশাপার্শ উত্তিা, আগািগাঁও, োম িবগট ও গাবিলীবি অস্থায়ী কায িালয় স্থাপন কিা হবয়বছ। মাননীয় মিী, সেক 

পর্িবহন ও মসতু মিণালয় প্রকবল্পি কাবজি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি র্নয়র্মি র্বির্িবি সবিজর্মবন প্রিযক্ষ কবি প্রবয়াজনীয় 

র্দকর্নবদ িশনা  প্রদান কবি র্াবকন। এিই ধািাবার্হকিায় মাননীয় মিী সেক পর্িবহন ও মসতু মিণালয় গি ২৭ জুলাই ২০১৮ 

িার্িখ আগািগাঁও এলাকায় মমবরাবিবলি র্নম িাণ কাজ পর্িদশ িন কবিন।  

 

 

 

 

মাননীয় মিী, সেক পর্িবহন ও মসতু মিণালয় মমবরাবিল র্নম িাণ অগ্রগর্ি পর্িদশ িন কবি সাংবার্দকগণবক অবর্হি কিবছন 

 

Metro Rail ঢাকা মহানগিীি জন্য এখন আি স্বপ্ন নয়-বাস্তবিা। এ স্ববপ্নি বাস্তবায়ন প্রিযক্ষ কিবি গি ২৬ অবক্টাবি 

২০১৮ িার্িখ মাননীয় মিী, সেক পর্িবহন ও মসতু মিণালয় উত্তিা র্দয়াবার্ে এলাকায় ভায়ািাক্ট erection কাবজি 

অগ্রগর্ি সবিজর্মবন পর্িদশ িন কবিন। 
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মাননীয় মিী, সেক পর্িবহন ও মসতু মিণালয় মমবরাবিবলি ভায়ািাক্ট erection কাবজি অগ্রগর্ি পর্িদশ িন কিবছন 

 

বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিল র্নম িাণকাবল জনগবনি দ্যবভ িাগ লাঘবব, যানজট র্নিসবন ও পর্িববশ উন্নয়বন আগািগাঁও 

মর্বক মর্ির্েল পয িন্ত অংবশি ০৭ টি মমবরাবেশন (র্বজয় সির্ণ, োম িবগট, কািওয়ান বাজাি, শাহবাগ, ঢাকা র্বর্শ্র্বযালয়, 

বাংলাবদশ সর্চবালয় ও মর্ির্েল) র্নম িাবণ জাপাবনি উন্নি প্রযুর্ি ব্যবহাি কবি ২৪৪ টি Steel Screw Pile 

Driving কিাি স্যবযাগ িাখা হবয়বছ। গি ২৫ মেব্রুয়ার্ি ২০১৯ িার্িখ মাননীয় মিী, সেক পর্িবহন ও মসতু মিণালয় 

োম িবগট এলাকায় বাংলাবদবশ প্রর্ম Steel Screw Pile Driving এি শুভ উবিাধন কবিন।  

 

মাননীয় মিী, সেক পর্িবহন ও মসতু মিণালয় মমবরাবেশবন Steel Screw Pile Driving এি শুভ উবিাধন কবিন 

 

গি ২৯ মম ২০১৯ িার্িখ আগািগাঁও সাইট অর্েবস ৬টি মমবরাবিল সমন্ববয় প্রণীি সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনা ২০৩০ এবং এ 

কম িপর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পয িাবলাচনা সভাি আবয়াজন কিা হয়। সভায় প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব মাননীয় মিী, সেক 

পর্িবহন ও মসতু মিণালয় উপর্স্থি র্ছবলন।  
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মাননীয় মিী, সেক পর্িবহন ও মসতু মিণালয়বক সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনা ২০৩০ এি অগ্রগর্ি সম্পবকি অবর্হি কিা হবচ্ছ  

 

গি ১৩ মম ২০১৯ িার্িখ বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাবগি উবযাবগ র্িএমটির্সএল ও সংর্িষ্ট অংশীজবনি অংশগ্রহবণ 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) এি র্নর্বে পর্িবীক্ষণ জািীয় 

কম িশালা অনুর্িি হয়। কম িশালায় প্রধানমিীি মুখ্য সর্চব প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন। কম িশালায় MRT Line-

6 এি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি, উদ্ভূি চযাবলঞ্জ ও র্চর্িি চযাবলঞ্জসমূহ পয িাবলাচনা কবি উত্তিবণ গৃহীি পদবক্ষপ সম্পবকি আবলাকপাি 

কিা হয়।  

 

 

MRT Line-6 এি র্নর্বে পর্িবীক্ষণ জািীয় কম িশালা 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) এি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি, উদ্ভূি 

চযাবলঞ্জ ও র্চর্িি চযাবলঞ্জসমূহ উত্তিবণ কিণীয় র্নধ িািবণ গি ১৭ জানুয়ার্ি ২০১৯ িার্িখ আগািগাঁও সাইট অর্েবস একটি সভা 

অনুর্িি হয়। সভায় মুখ্য সমন্বয়ক (এসর্ির্জ), প্রধানমিীি কায িালয় সভাপর্িত্ব কবিন। সভায় গৃহীি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়বনি 

মাধ্যবম অবনকগুবলা উদ্ভূি চযাবলঞ্জ র্নিসণ কিা সম্ভবপি হবয়বছ।  

 

https://imed.gov.bd/
https://imed.gov.bd/
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ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬) এি বাস্তবায়ন অগ্রগর্িি র্নর্বে পয িাবলাচনা সভা 

 

মহাপর্িচালক, পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন মসক্টি-২ এি মনতৃবত্ব গঠিি টিম গি ০৮ র্িবসম্বি ২০১৮ িার্িখ প্রকল্পটি সবিজর্মবন 

পর্িদশ িন কবি একটি র্বস্তার্িি প্রর্িববদন দার্খল কবি। গি ২০ জানুয়ার্ি ২০১৯ িার্িখ সর্চব, বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

র্বভাগ এি মনতৃবত্ব গঠিি অপি একটি টিম প্রকল্পটি সবিজর্মবন পর্িদশ িন কবি একটি র্বস্তার্িি প্রর্িববদন দার্খল কবি। উভয় 

প্রর্িববদবনি স্যপার্িবশি র্নর্িবখ র্িএমটির্সএল প্রকৃি অবস্থা ও অগ্রগর্ি বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগবক যর্াসমবয় 

জার্নবয়বছ। মাননীয় প্রধানমিীি র্নবদ িশনায় প্রধানমিীি কায িালবয়ি ঊর্ধ্িিন কম িকিিাগণ এবং সেক পর্িবহন ও মহাসেক 

র্বভাবগি ঊর্ধ্িিন কম িকিিাগণ প্রায়শঃই মমবরাবিবলি বাস্তবায়ন কাজ সবিজর্মবন পর্িদশ িন কবিন ও অগ্রগর্ি পয িাবলাচনা 

কবিন।   

 
 

সর্চব, বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন র্বভাগ এি মনতৃবত্ব গঠিি টিম কতৃিক র্িবপা এলাকা সবিজর্মবন পর্িদশ িন 

 

ব্যবস্থাপনা পর্িচালক, ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) র্নয়র্মি র্বির্িবি প্রবিযকটি প্যাবকবজি 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পয িাবলাচনা কবিন। সভায় চযাবলঞ্জসমূহ র্চর্িৃি কবি উত্তিবণি উপায় র্নধ িািণ কিা হয় ও িৎর্ভর্ত্তবি 

চযাবলঞ্জসমূহবক opportunity-মি রূপান্তি কিা হয়। ব্যবস্থাপনা পর্িচালক প্রবিযক পয িাবলাচনা সভা মশবষ এবং 

আকর্িকভাবব প্রকবল্পি র্নম িাণ কাজ র্নয়র্মি পর্িদশ িন কবি র্াবকন। 
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১২ এর্প্রল ২০১৯ িার্িখ ব্যবস্থাপনা পর্িচালক উত্তিা র্িবপা এলাকাি পূিি কাজ পর্িদশ িন কবিন  

 

প্রকল্প পর্িচালক পৃর্কভাবব সিাবহ একবাি প্রবিযকটি প্যাবকবজি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পয িাবলাচনা সভা কবি সবিজর্মবন বাস্তব 

অবস্থা পয িববক্ষণ কবিন। অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালকগণ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপকগণ স্ব স্ব অর্ধবক্ষবেি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

পয িাবলাচনাি জন্য যখন প্রবয়াজন িখন র্ভর্ত্তবি পয িাবলাচনা সভা কবিন। এবি বাস্তবায়বন উদ্ভূি মছাট মছাট চযাবলবঞ্জি 

িাৎক্ষর্ণক সমাধান মদয়া সম্ভবপি হয়।   

 

 

 

প্যাবকজর্ভর্ত্তক সািার্হক বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পয িাবলাচনা সভা 
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অর্ির্িি সর্চব (আিবান রান্সবপাট ি অনুর্বভাগ) এি মনতৃবত্ব সেক পর্িবহন ও মহাসেক র্বভাবগি একটি টিম গি ২২ মাচ ি 

২০১৯ িার্িখ MRT Line-6 এি উন্নয়ন কাজ সবিজর্মবন পর্িদশ িন কবি। 

 

সেক পর্িবহন ও মহাসেক র্বভাবগি একটি টিম কতৃিক বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিবলি উন্নয়ন কাজ পর্িদশ িন 

স্থানান্তি ক্ষর্িপূিণ 

বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিল র্নম িাবণ জর্মি মার্লক না হওয়া সবত্ত্বও যাঁিা ক্ষর্িগ্রস্ত হবয়বছন িাঁবদিবক ক্ষর্িপূিণ 

প্রদাবনি র্নর্মত্ত Resettlement Action Plan-I (RAP-I) এবং Resettlement Action Plan-II 

(RAP-II) প্রণয়ন কিা হয়। ৩০ জুি ২০১৯ মোস পয বন্ত RAP-I এি আওিায় ৫১ েিখ  ৫ ক োটি ৩৩ লক্ষ ৫৭ িোেোর ৪১০ 

টো ো এবং RAP-II এি আওিায় ১৩৪৭ জনবক ৭ ক োটি ১৮ লক্ষ ২৫ িোেোর ৬৮৮ টাকা ক্ষনতপূরণ পনরখ োধ  খর ক্ষনতপূরণ 

প্রদোি  োয বক্রম সম্পন্ন  রো ি । এ স্থানান্তি ক্ষর্িপূিণ প্রদাবন উন্নয়ন সহবযাগী সংস্থাি নীর্িমালা অনুসিণ কিা হবয়বছ। 

 

 
 

২৩ জুন ২০১৯ িার্িখ ক্ষর্িগ্রস্তবদি মাবে ক্ষর্িপূিবণি মচক র্বিিণ অনুিান 
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অনিট আপনত্ত 

ঢো ো ম্যোস র যোনপি রোিনেট কিখমলপখমন্ট প্রখে (ল ইলোইি-৬) এর নবপরীখত  ৩০ জুি ২০১৭ পয বন্ত নিখের নববরণ অনুযো ী কমোট 

৩০টি অনিট আপনত্ত Foreign Aided Project Audit Directoriate (FAPAD) কতৃিক উত্থাপন কিা 

হয়। িন্মবধ্য ৩০ জুন ২০১৯ িার্িখ পয িন্ত ১৬টি অর্িট আপর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত কিা হবয়বছ। অবর্শষ্ট ১৪টি অর্িট আপর্ত্ত FAPAD-এ 

র্নষ্পর্ত্তি জন্য প্রর্ক্রয়াধীন আবছ।  

 

ক্রম অর্ িবছি 

অর্িট আপর্ত্তি র্ববিণ 

আপর্ত্তি ধিণ মন্তব্য 

আপর্ত্তি সংখ্যা র্নষ্পর্ত্তি সংখ্যা অর্নষ্পন্ন 

১.  
২০১২-২০১৩ - - - - 

ক োি অনিট আপনত্ত উত্থোনপত 

ি নি 

২. ২০১৩-২০১৪ ০১ ০১ - 
পাট ি B =০১টি 

 

৩. ২০১৪-২০১৫ ০৭ ০৭ - পাট ি B =০৭টি 

২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবিি 

আপর্ত্তসমূহ র্নষ্পর্ত্তি লবক্ষয 

FAPAD-এ প্রর্ক্রয়াধীন 

আবছ 

৪. ২০১৫-২০১৬ ০৮ ০৮ - 
পাট ি A =০১টি 

পাট ি B =০৭টি 

৫. ২০১৬-২০১৭ ১৪ - ১৪ 
পাট ি A =১০টি 

পাট ি B =০৪টি 

মমাট= ৩০ ১৬ ১৪ 

পাট ি A =১১টি 

পাট ি B =১৯টি 

 

 

Transit Oriented Development (TOD) Hub এবং Station Plaza 

 

র্বর্ভন্ন মদবশি মমবরাবিল পর্িচালনাি অর্ভজ্ঞিা মর্বক মদখা যায় ময, শুধুমাে ভাোি আয় হবি লাভজনকভাবব মমবরাবিল 

পর্িচালনা কিা যায় না। মমবরাবিল পর্িচালনাকািী মকাম্পার্নগুবলা মমবরাবিল পর্িচালনাি পাশাপার্শ মমবরাবিবলি আন্ত:লাইন 

সংবযাগ মেশন, র্িবপা ও প্রধান প্রধান মেশনগুবলাবক ক্রমান্ববয় Transit Oriented Development (TOD) 

Hub এবং Station Plaza র্হবসবব গবে মিালাি উবযাগ গ্রহণ কবি। মমবরাবিবলি ভাো জনগবণি সাবধ্যি মবধ্য িাখাি 

জন্যও Transit Oriented Development (TOD) Hub এবং Station Plaza র্নম িাণ কিা হবয় 

র্াবক। এ মপ্রক্ষাপবট Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) প্রর্ম পয িাবয় MRT 

Line-6 এি উত্তিা মসন্টাি মেশন সংলগ্ন এলাকায় Transit Oriented Development (TOD) Hub 

এবং Station Plaza র্নম িাবণি উবযাগ গ্রহণ কবিবছ। এিই ধািাবার্হকিায় ২৮.৬১৭ একি ভূর্ম উত্তিা মসন্টাি মেশন 

সংলগ্ন এলাকায় বিাদ্দ প্রদাবনি জন্য সেক পর্িবহন ও মহাসেক র্বভাবগি মাধ্যবম িাজধানী উন্নয়ন কতৃিপক্ষ (িাজউক)-মক 

অনুবিাধ কিা হবল, িাজউক গি ১৯ জুন ২০১৯ িার্িখ অনুর্িি ০৬/২০১৯িম সাধািণ সভায় প্রার্ীি ভূর্ম র্িএমটির্সএল এি 

অনুকূবল বিাদ্দ প্রদান কবিবছ। বিাদ্দকৃি ভূর্মি প্রর্ি কাঠাি মূল্য ধিা হবয়বছ ৭৫ (পঁচাত্তি) লক্ষ টাকা। 

 

Project Implementation Committee (PIC) সভা 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) বাস্তবায়বন উদ্ভূি চযাবলঞ্জসমূহ 

র্নিসবনি জন্য প্রবয়াজন অনুযায়ী Project Implementation Committee (PIC) এি সভা অনুর্িি হবয় 

র্াবক। এিই ধািাবার্হকিায় গি ২৬ জুন ২০১৯ িার্িখ ৪র্ ি PIC সভা অনুর্িি হবয়বছ। উবেখ্য, প্রর্ম, র্িিীয় ও তৃিীয় PIC 

সভা যর্াক্রবম গি ১৯ নবভম্বি ২০১৪ িার্িখ, ২৭ র্িবসম্বি ২০১৬ িার্িখ এবং ২৯ মাচ ি ২০১৮ িার্িখ অনুর্িি হবয়বছ। 
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MRT Line-6 এি Project Implementation Committee (PIC) এি সভা 

 

Communication Based Train Control System (CBTC) 

বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিবলি র্নয়িণ, র্নিাপত্তা ও যােী মসবায় Communication Based Train 

Control System (CBTC) অন্তর্ভ িি কিা হবয়বছ। এ লবক্ষয Automatic Train Operation (ATO), 

Automatic Train Protection (ATP), Automatic Train Supervision (ATS) ও 

Moving Block System (MBS) সংগ্রবহি কাজ চলমান আবছ। এিই অংশ র্হবসবব Public 

Information System (PIS) এি আওিায় Automatic Next Station Display and 

Announcement Inside Coach এবং Automatic Display and Announcement of 

Train Arrival Time in Station সংগ্রবহি কাজও এর্গবয় চলবছ। মমবরা মরবন যািায়ািকািী যােীবদি 

র্নিাপত্তাি র্নর্মত্ত Synchronized Platform Screen Door (PSD) and Train Door এবং 

Internet Protocol (IP) Camera System সংগ্রবহি কাজ শুরু হবয়বছ। যােীবদি র্নিবর্চ্ছন্ন ও স্বাচ্ছবন্দয 

যািায়াবিি স্যর্বধাবর্ ি Smart Card র্নভ িি MRT Pass এবং Automatic Fare Collection (AFC) 

System সংগ্রবহি কাজ কম িপর্িকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসি হবচ্ছ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মমবরাবিবলি র্নয়িণ, র্নিাপত্তা ও যােী মসবায় িথ্য প্রযুর্িি ব্যবহাি 
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Advance New Technology 

Computer Based Numerical Control System ব্যবহাি কবি জাপাবনি Advance New 

Technology র্হবসবব উত্তিা র্িবপাি ভূর্ম উন্নয়ন কাবজ Dynamic Compaction (DC), Sand 

Compaction Pile (SCP) এবং Pre-fabricated Vertical Drain (PVD) পদ্ধর্ি ব্যবহাি কিা 

হবয়বছ। একই পদ্ধর্ি ব্যবহাি কবি আগািগাঁও মর্বক মর্ির্েল পয িন্ত অংবশি মেশন র্নম িাবণ Screw Pile Foundation 

ব্যবহাি কিা হবচ্ছ। 

 

MRT Line-6 এি মর্ির্েল মেশবনি সবে কমলাপুি মিলওবয় মেশবনি সংবযাগ স্থাপন 

কমলাপুি মিলওবয় মেশন এলাকায় MRT Line-1, MRT Line-2 ও MRT Line-4 এি 

Underground Metro Station র্নম িাবণি পর্িকল্পনা িবয়বছ। কমলাপুি মিলওবয় মেশন এবং পর্িকল্পনাধীন 

MRT Line-1, MRT Line-2 ও MRT Line-4 এি Underground Metro Station মর্বক 

MRT Line-6 এি মর্ির্েল উোল মমবরা মেশবন আসাি জন্য বিিমাবন সেক পর্ ব্যবহাবিি র্বকল্প মনই। সেক পবর্ 

যািায়াবি অর্ধক সময় ব্যয় হয়। এ মপ্রক্ষাপবট MRT Line-6 এি মর্ির্েল উোল মমবরা মেশবনি সবে কমলাপুি 

মিলওবয় মেশন এবং MRT Line-1, MRT Line-2 ও MRT Line-4 এি Underground Metro 

Station এি সংবযাগ স্থাপবনি র্নর্মত্ত Survey on extension of MRT Line-6 from 

Motijheel to Kamalapur চলমান আবছ। উোল/পািাল travelator অর্বা উোল/পািাল মমবরাবিবলি 

মাধ্যবম এ সংবযাগ স্থাপবনি র্বষয়টি পিীক্ষা-র্নিীক্ষা কবি মদখা হবচ্ছ। চলমান survey এি report এি র্ভর্ত্তবি পিবিী  

পর্িকল্পনা গ্রহণ কিা হবব।  

 

Metro Rail Exhibition & Information Center 

 

বাংলাবদবশ অিযাধুর্নক গণপর্িবহন র্হবসবব প্রর্ম বাবিি মি MRT বা মমবরাবিল র্নর্ম িি হবি যাবচ্ছ। মমবরাবিল সম্পবকি 

অর্ধকাংশ জনসাধািবণি সম্যক ধািণা মনই। এ মপ্রক্ষাপবট মমবরাবিবল যািায়াি সম্পর্কিি স্যস্পষ্ট বাস্তব ধািণা প্রদাবনি জন্য 

MRT Line-6 এি উত্তিা র্িবপা এলাকায় Metro Rail Exhibition & Information Center 

স্থাপবনি উবযাগ গ্রহণ কিা হবয়বছ। আশা কিা যায় আগার্ম র্িন মাবসি মবধ্য Metro Rail Exhibition & 

Information Center এি র্নম িাণ কাজ শুরু হবব।  

 

Perspective View of Metro Rail Exhibition & Information Center 
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Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1) 

 

৩১.২৪১ র্কবলার্মটাি দীঘ ি MRT Line-1 দ্যটি অংবশ র্বভি। অংশ দ্যটি হল: র্বমানবন্দি রুট (র্বমানবন্দি মর্বক 

কমলাপুি) এবং পূব িাচল রুট (নতুন বাজাি মর্বক র্পিলগঞ্জ র্িবপা)। র্বমানবন্দি রুবটি কমোট বদঘ বয ১৯.৮৭২ ন খলোনমটোর এবং 

কমোট আন্ডোরগ্রোউন্ড ক  ি ১২টি। এ রুবটই বাংলাবদবশ প্রর্ম পািাল বা আোিগ্রাউে মমবরাবিল র্নর্ম িি হবি যাবচ্ছ। নবমোিবন্দর 

রুখটর এযোলোইিখমন্ট িল: নবমোিবন্দর-নবমোিবন্দর টোনম বিোল ৩-নেলখক্ষত-যমুিো নিউচোর পো ব-িতুি বোেোর-উত্তর বোড্ডো-বোড্ডো-

িোনতরনর্ল পূব ব-রোমপুরো-মোনলবোগ-রোেোরবোগ- মলোপুর। পূব িাচল রুবটি কমোট বদঘ বয ১১.৩৬৯ ন খলোনমটোর। সম্পূণ ব অং  

এনলখমখটি এবং কমোট ক  ি সংখ্যো ৯টি। িন্মবধ্য ৭টি মেশন হবব এনলখমখটি। নতুন বাজাি ও যমুনা র্েউচাি পাকি মেশনিয় 

র্বমানবন্দি রুবটি অংশ র্হবসবব আোিগ্রাউে র্নর্ম িি হবব। পূব বোচল রুখটর এযোলোইিখমন্ট িল:  িতুি বোেোর-যমুিো নিউচোর 

পো ব-বস্যন্ধিা-পুর্লশ অর্েসাস ি হাউর্জং মসাসাইটি(র্পওএইচএস)-মাস্তুল-পূব িাচল পর্িম-পূব িাচল মসন্টাি-পূব িাচল পূব ি- পূব িাচল 

টার্ম িনাল-র্পিলগঞ্জ র্িবপা। নতুন বাজাি মেশবন Inter-change র্াকবব। এ Inter-change ব্যবহাি কবি 

র্বমানবন্দি রুট মর্বক পূব িাচল রুবট এবং পূব িাচল রুট মর্বক র্বমানবন্দি রুবট যািায়াি কিা যাবব।  

 

 

 
 

এমআিটি লাইন-১ এি রুট এযালাইনবমন্ট ও মেশবনি অবস্থান 

 

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

প্রায় ৫৭৯ মকাটি টাকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২ মময়াবদ MRT Line-1 এর উম  রুখটর 

Consultancy Service for Detailed Design and Tender Assistance এি নিনমত্ত গত ০৭ 

আগ  ২০১৮ তোনরে কট নি যোল এযোনসসখটন্স ির ঢো ো ম্যোস র যোনপি রোিনেট কিখমলপখমন্ট প্রখে (ল (লোইি-১) [ই/এস] 

অনুখমোনদত ি । Consulting Service for Detailed Design and Tender Assistance  োয ব 

সম্পোদখির েন্য গত ১০ অখ (লোবর ২০১৮ তোনরখে NKDOS Consortium এর সোখর্ চুনি স্বোক্ষনরত িখ খছ। গত ০৯ 

নিখসম্বর ২০১৮ তোনরে পরোম ব  প্রনতষ্ঠোি  োে শুরু  খরখছ।  
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মাননীয় মিী, সেক পর্িবহন ও মসতু মিণালয় MRT Line-1 [E/S] এি চুর্ি স্বাক্ষি অনুিান প্রিযক্ষ কিবছন  

 

MRT Line-1 এি উভয় রুবটি Feasibility Study, Environment Impact Assessment 

(EIA), Resettlement Action Plan (RAP), Traffic Survey, Hydrology Survey এবং 

Basic Design সম্পন্ন হবয়বছ। Utility Relocation Survey, Topographic Survey, Geo 

Survey ও Detailed Design এি কাজ চলবছ। র্িবপাি Land Acquisition প্রর্ক্রয়াধীন আবছ।  

 

 

Perspective View of Underground Metro Rail of MRT Line-1 
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র্বর্নবয়াগ প্রকবল্পি DPP 

 

সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনা ২০৩০ অনুসিবণ ২০২৬ সাবলি মবধ্য MRT Line-1 এি উভয় রুট র্নম িাবণি লবক্ষয ৫২,৫৬১ 

মকাটি টাকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় র্বর্নবয়াগ প্রকবল্পি DPP প্রণয়ন কিা হয়। সেক পর্িবহন ও মহাসেক র্বভাবগি মাধ্যবম গি ২৩ 

মম ২০১৯ িার্িখ DPP অনুবমাদবনি জন্য পর্িকল্পনা কর্মশবন মপ্রিণ কিা হবয়বছ। বিিমাবন DPP অনুবমাদবনি র্নর্মত্ত 

পর্িকল্পনা কর্মশবন প্রর্ক্রয়াধীন আবছ। গি ২৯ মম ২০১৯ িার্িখ মাননীয় প্রধানমিীি উপর্স্থর্িবি জাপাবন মমাট ঋণ চুর্িি ৩৮ 

হাজাি ৬ মকাটি টাকাি মবধ্য প্রর্ম Tranche র্হবসবব ৩ হাজাি ৮ শি ৯৫ মকাটি টাকাি ঋণ চুর্ি স্বাক্ষর্িি হবয়বছ।  

 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): 

Northern Route 

 

২০২৮ সোট্লে েট্ে মহেোট্ তপুে হট্ত ভোেোেো পে ধন্ত আেোেগ্রোউে ও এরলট্ভট্েি সেন্বট্  ২০ রকট্লোরেেোে দীর্ ধ (আেোেগ্রোউে ১৩.৫০ 

রকট্লোরেেোে এোং এরলট্ভট্েি ৬.৫০ রকট্লোরেেোে) ও ১৪ মেিন (আেোেগ্রোউে ৯টি এোং এরলট্ভট্েি ৫টি) রেরিষ্ট মেট্রোট্েল 

রনে ধোট্ণে রনরেত্ত ৪১ হোজোে ২39 মকোটি েোকো প্রোক্করলত ব্যট্  Dhaka Mass Rapid Transit Development 

Project (Line-5): Northern Route এে DPP প্রণ ন কেো হ । সেক পর্িবহন ও মহাসেক র্বভাবগি মাধ্যবম 

গি ১২ জুন ২০১৯ িার্িখ DPP অনুবমাদবনি জন্য পর্িকল্পনা কর্মশবন মপ্রিণ কিা হবয়বছ। বিিমাবন DPP অনুবমাদবনি 

র্নর্মত্ত পর্িকল্পনা কর্মশবন প্রর্ক্রয়াধীন আবছ। Engineering Service-এি জন্য গি ১৪ জুন ২০১৮ িার্িখ উন্নয়ন 

সহবযাগী সংস্থাি সবে ৭,৩৫৮ র্মর্লয়ন ইবয়ন-এি ঋণ চুর্ি স্বাক্ষি কিা হয়। Engineering Service এি পিামশ িক 

প্রর্িিান র্নবয়াবগি লবক্ষয গি ০৭ আগে ২০১৮ িার্িখ Expression of Interest (EOI) আহবান কিা হয়। Short 

listed প্রর্িিাবনি অনুকূবল গি ০৮ এর্প্রল ২০১৯ িার্িখ Request for Proposal (RFP) ইস্যয কিা হবয়বছ। 

বিিমাবন Request for Proposal (RFP) মূল্যায়নাধীন আবছ। রিট্সম্বে ২০১৮ েোট্স Feasibility Study 

সম্পন্ন হট্ ট্ে। MRT Line-5: Northern Route-এি এযোলোইিখমন্ট িল:  কিমোখ তপুর - বোনল োরপুর - মধুমনত - 

আনমি বোেোর - গোবতলী - দোরুস সোলোম - নমরপুর ১ - নমরপুর ১০ - নমরপুর ১৪ -  চুখক্ষত - বিোিী - গুল োি ২ - িতুি বোেোর - 

মোটোরো। 

 

 
 

এমআিটি লাইন-৫: নদ িান ি রুট এি এযালাইনবমন্ট ও মেশবনি অবস্থান 
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Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): 

Southern Route 

 

২০৩০ সাবলি মবধ্য গাবিলী হবি দাবশিকার্ন্দ পয িন্ত আোিগ্রাউে ও এর্লবভবটি সমন্ববয় ১৭.৪০ র্কবলার্মটাি দীঘ ি 

(আোিগ্রাউে ১২.৮০ র্কবলার্মটাি এবং এর্লবভবটি ৪.৬০ র্কবলার্মটাি) এবং ১৬ টি মেশন (আোিগ্রাউে ১২ টি এবং 

এর্লবভবটি ৪ টি) র্বর্শষ্ট মমবরাবিল র্নম িাবণি র্নর্মত্ত উন্নয়ন সহবযাগী সংস্থাি সহায়িায় প্রাক-সম্ভাব্যিা যাচাই মাচ ি ২০১৯ মাবস 

সম্পন্ন কিা হবয়বছ। MRT Line-5: Southern Route এি Project Readiness Financing 

(PRF) এি র্নর্মত্ত উন্নয়ন সহবযাগী সংস্থাি সবে গি ২০ মম ২০১৯ িার্িখ সব িবশষ Aide Memoire স্বাক্ষি কিা 

হবয়বছ। PRF-এি আওিায় আগার্ম ৩৬ মাবসি মবধ্য Detailed Design সম্পন্ন কিাি ব্যবস্থা িাখা হবয়বছ। গি ২৮ 

মম ২০১৯ িার্িখ পিামশ িক প্রর্িিান র্নবয়াবগি লবক্ষয Expression of Interest (EoI) আহবান কিা হবয়বছ। গি 

২৬ জুন ২০১৯ িার্িখ ১৮টি পিামশ িক প্রর্িিান EoI দার্খল কবিবছ। বিিমাবন EoI মূল্যায়নাধীন আবছ। গি ২৫ জুন ২০১৯ 

িার্িখ সেক পর্িবহন ও মহাসেক র্বভাবগ Technical Assistance Project Proposal (TPP)'ি 

অনুবমাদন প্রর্ক্রয়াকিবণি জন্য মপ্রিণ কিা হবয়বছ। TAPP'ি প্রাক্কর্লি মমাট ব্যয় ৪০৮.৪৩ মকাটি টাকা। র্বর্নবয়াগ প্রকবল্পি 

সম্ভাব্য ব্যয় প্রায় ৩৬ হাজাি মকাটি টাকা। MRT Line-5: Southern Route-এি রুট এযোলোইিখমন্ট িল: গাবিলী-

মটকর্নকযাল-কল্যাণপুি-শ্যামলী-কবলজ মগইট-আসাদ মগইট-িাবসল কয়াি-পান্থপর্-কািওয়ান বাজাি-হার্িির্েল-র্নবকিন-

িামপুিা-আেিাব নগি পর্িম-আেিাব নগি মসন্টাি-আেিাব নগি পূব ি-দাবশিকার্ন্দ।    

 

 
 

এমআিটি লাইন-৫: সাউদান ি রুট এি এযালাইনবমন্ট ও মেশবনি অবস্থান 

 

র্িএমটির্সএল, পিামশ িক টিম, প্রকল্প কতৃিপক্ষ ও অংশীজন মযৌর্ভাবব গি ১৯ র্িবসম্বি ২০১৮ িার্িখ MRT Line-5: 

Southern Route এি দাবশিকার্ন্দ র্িবপা এলাকা সবিজর্মবন পর্িদশ িন কবি। অংশর্জবনি মবধ্য DTCA এি 

প্রর্ির্নর্ধ, িাজধানী উন্নয়ন কতৃিপক্ষ (িাজউক) এি আওিাধীন Detailed Area Plan (DAP) এি প্রর্ির্নর্ধ, সেক 

ও জনপর্ অর্ধদিবিি প্রর্ির্নর্ধ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যর্ি উপর্স্থি র্ছবলন।  
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MRT Line-5: Southern Route এি দাবশিকার্ন্দ র্িবপা এলাকা পর্িদশ িন 

 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-2) 

২০৩০ সোখলর মখে গোবতলী িখত চট্টগ্রোম করোি পয বন্ত আন্ডোরগ্রোউন্ড া এনলখমখটি সমন্বখ  প্রো  ২৪ ন খলোনমটোর দীঘ ব  G2G 

নমনত্তখত PPP পদ্ধর্িবি MRT Line-2 নিম বোখণর লখক্ষয ১৫ জুি ২০১৭ তোনরে েোপোি া বোংলোখদ  সর োর সিখযোনগতো 

স্মোর  স্বোক্ষর  খর। এরই ধোরোবোনি তো  ৬ নিখসম্বর ২০১৭ তোনরে েোপোি া বোংলোখদখ র অং গ্রিখণ প্রর্ম প্লোটিরম সমো, ৭ 

জুি ২০১৮ তোনরে ২  প্লোটিরম সমো এবং ২১ মোচ ব ২০১৯ তোনরে তৃতী  প্লোটিরম সমো অনুনষ্ঠত িখ খছ। এ প্র ল্পটি বোস্তবো খি 

অর্ বনিনত  নবষ  সংক্রোন্ত মনন্ত্রসমো  নমটি গি ৮ নবভম্বি ২০১৮ িার্িখ নীর্িগি অনুবমাদন প্রদান কবিবছ। এ রুবটি 

Feasibility Study  রোর নিনমত্ত সুনিনদ বষ্ট প্রস্তোব Public Private Partnership (PPP) 

Authority বিাবি গি ২৩ র্িবসম্বি ২০১৮ িার্িখ মপ্রিণ কিা হবয়বছ। MRT MRT-2 এর সম্ভোব্য রুট এযোলোইিখমন্ট 

িল: গোবতলী - Embankment Road - বনসলো - কমোিোম্মদপুর নবআরটিনস বোস  যোন্ড - সোত মসনেদ করোি-নর্গোতলো 

- ধোিমনন্ড ২ িম্বর করোি - সোইন্স ল্যোবখরটনর - নিউ মোখ বট - িীলখক্ষত - আনেমপুর - পলো ী -  িীদ নমিোর - ঢো ো কমনিখ ল 

 খলে - পুনল  কিিখ ো োট বোর - কগোলোপ  োি মোেোর - বে মবখির উত্তর পোশ্ববথাপ সড়  - মনতনর্ল - আরোমবোগ -  মলোপুর - 

মুগদো - মোন্ডো - কিমড়ো - চট্টগ্রোম করোি।   

 
 

MRT Line-2 এি সম্ভাব্য রুট এযালাইনবমন্ট 
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Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-4) 
 

২০৩০ সাবলি মবধ্য কমলাপুি মর্বক নািায়ণগঞ্জ পয িন্ত রুবট মিলওবয় রাবকি পার্শিব র্দবয় প্রায় ১৬ র্কবলার্মটাি দীঘ ি MRT 

Line-4 র্নম িাবণি উবযাগ গ্রহণ কিা হবয়বছ। এরই ধোরোবোনি তো  গত ২১ মোচ ব ২০১৯ তোনরে েোপোি সর োর, বোংলোখদ  

সর োর া েোপোখির কবসর োনর নবনিখ োগ োরীখদর অং গ্রিখণ বোংলোখদখ  অনুনষ্ঠত তৃতী  প্লোটিরম সমো  গত ১৫ জুি ২০১৭ 

তোনরে েোপোি া বোংলোখদ  সর োমিি মবধ্য স্বাক্ষর্িি সিখযোনগতো স্মোর  এর আাতো  G2G নমনত্তখত PPP পদ্ধর্িবি 

MRT Line-4 নিম বোখণর নিনমত্ত প্রস্তোব পোবনল -প্রোইখমট পোট বিোর ীপ ইর্পর্পর্প) কতৃিপক্ষ বিাবি মপ্রিবণি র্সদ্ধান্ত প্রদান 

কিা হয়। এ র্সদ্ধান্ত অনুসিবণ গি ২৭ মম ২০১৯ িার্িখ র্নধ িার্িি েিবমবট প্রস্তাব সেক পর্িবহন ও মহাসেক র্বভাবগ মপ্রিণ 

কিা হবয়বছ।   

 

MRT Line-4 এি সম্ভাব্য রুট এযালাইনবমন্ট  
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র্চবে 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল)  

এবং  

এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি র্বর্ভন্ন কায িক্রম  
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মাননীয় প্রধানমিী, গণপ্রজািিী বাংলাবদশ সিকাি  

 

 
 

৩১ অবক্টাবি ২০১৩ িার্িখ মাননীয় প্রধানমিী বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিল প্রকবল্পি র্ভর্ত্তপ্রস্তি স্থাপন কবিন 

 

 

 
 

মাননীয় প্রধানমিী ২৬ জুন ২০১৬ িার্িখ বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিল-এি র্নম িাণ কাবজি শুভ উবিাধন কবিন 
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মাননীয় সেক পর্িবহন ও মসতু মিী 

 
 

২৭ জুলাই ২০১৮ িার্িখ মাননীয় সেক পর্িবহন ও মসতু মিী আগািগাঁও এলাকায় মমবরাবিবলি র্নম িাণ কাজ পর্িদশ িন কবিন 

 

 
 

গি ২৬ অবক্টাবি ২০১৮ িার্িখ মাননীয় সেক পর্িবহন ও মসতু মিী র্দয়াবােীবি মমবরাবিবলি র্নম িাণ কাজ পর্িদশ িন মশবষ 

সাংবার্দকবদি অগ্রগর্ি সম্পবকি অবর্হি কবিন 
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২৫ মেব্রুয়ার্ি ২০১৯ িার্িখ মাননীয় সেক পর্িবহন ও মসতু মিী োম িবগট এলাকায় মমবরাবিবলি র্নম িাণ কাজ পর্িদশ িন কবিন 

 

 

 

 
 

গত ১০ অখ (লোবর ২০১৮ তোনরে MRT Line-1 এি পিামশ িক প্রর্িিাবনি সাবর্ চুর্ি স্বাক্ষি মশবষ  

Team DMTCL এি সবে মাননীয় সেক পর্িবহন ও মসতু মিী  
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৩০ জুন ২০১৯ িার্িখ ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি পর্িচালনা পর্িষদ 

 

ক্রম িোম া পদনব পনরচোলিো পনরষখদ 

অবথাপোি 

 

১ 

েিোব কমো: িেরুল ইসলোম 

সনচব 

সড়  পনরবিি া মিোসড়  নবমোগ 

কচ োরম্যোি 

 

২ 

েন্দ োর রোন বুর রিমোি 

নিব বোিী পনরচোল  

ঢো ো পনরবিি সমন্ব   তৃবপক্ষ (নিটিনসএ) 

পনরচোল  

 

৩ 

েিোব মুরোদ করেো 

অনতনরি এযোটনি ব কেিোখরল 

এযোটনি ব কেিোখরল-এর  োয বোল  

পনরচোল  

 

৪ 

কবগম িীলুিোর আিখমদ  

মিোপনরচোল -২ (অনতনরি সনচব) 

প্রধোিমন্ত্রীর  োয বোল  

পনরচোল  

 

৫ 

অেোপ  ি. কমো: নমেোনুর রিমোি 

পনরচোল  

এনিখিন্ট নরসোচ ব ইন্সটিটিউট, বুখ ট 

 

 

পনরচোল  
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ক্রম িোম া পদনব পনরচোলিো পনরষখদ 

অবথাপোি 

 

৬ 

েিোব কমো: মোিবুব কিোখসি 

অনতনরি সনচব (িগর উন্ন ি) 

থাপোিী  সর োর নবমোগ 

পনরচোল  

 

৭ 

েিোব সতযনেত  ম ব োর 

অনতনরি সনচব 

অর্ ব নবমোগ 

পর্িচালক 

 

৮ 

েিোব কমো: িোরুকুজ্জোমোি 

যুগ্মসনচব (উন্ন ি) 

করলপর্ মন্ত্রণোল  

পনরচোলক 

 

৯ 

েিোব কমোিো: কগোলোম রোব্বোিী 

যুগ্মসনচব (বোখেট) 

নবদ্যযৎ নবমোগ 

পনরচোলক 

 

১০ 
েিোব এ এি কিছোরউনিি, এিনসএ 

কপ্রনসখিন্ট, আইনসএনব 
পনরচোল  

 

১১ 

েিোব এম, এ, এি, নছনি  

ব্যবথাপোপিো পনরচোল  

ঢো ো ম্যোস রোিনেট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) 

পনরচোল  
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সনচব, সড়  পনরবিি া মিোসড়  নবমোগ 

 

 

 

সড়  পনরবিি া মিোসড়  নবমোগ এবং নিএমটিনসএল এর মখে স্বোক্ষনরত APA 2019-2020 র্বর্নময় 

 

 

 

 
 

৪র্ ি জািীয় উন্নয়ন মমলা ২০১৮ মি র্িএমটির্সএল েবল সর্চব, সড়  পনরবিি া মিোসড়  নবমোগ 
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ব্যবস্থাপনা পর্িচালক, ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) 

 

 
 

গি ১২ মাচ ি ২০১৯ িার্িখ ব্যবস্থাপনা পর্িচালক, র্িএমটির্সএল উত্তিা র্িবপা এলাকাি পূিি কাজ পর্িদশ িন কবিন 

 

 

 

 

 
 

 

গি ০৪ এর্প্রল ২০১৯ িার্িখ ব্যবস্থাপনা পর্িচালক, র্িএমটির্সএল র্সোপুবি র্নম িানাধীন MRT Tunnel পর্িদশ িন কবিন 
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 গি ১৩ জুন ২০১৯ িার্িখ ব্যবস্থাপনা পর্িচালক, র্িএমটির্সএল এি সভাপর্িবত্ব র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি কম িকিিাগবণি উপর্স্থর্িবি মম ২০১৯ মাবসি মার্সক সমন্বয় সভা অনুর্িি হয় 

 

 

 

 

 
 

গি ২৩ জুন ২০১৯ িার্িখ ব্যবস্থাপনা পর্িচালক, র্িএমটির্সএল বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিল র্নম িাবণ জর্মি মার্লক না 

হওয়া সবত্ত্বও যাঁিা ক্ষর্িগ্রস্ত হবয়বছন িাঁবদি মবধ্য মচক র্বিিণ কবিন 
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প্রকল্প পর্িচালক, ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬) 

 

 
 

গি ২৯ র্িবসম্বি ২০১৮ িার্িখ প্রকল্প পর্িচালক, এমআিটি লাইন-৬ উত্তিা র্িবপাল এলাকাি Test Track পর্িদশ িন কবিন 

 

 

 
 

গি ২০ এর্প্রল ২০১৯ িার্িখ প্রকল্প পর্িচালক, এমআিটি লাইন-৬ উত্তিা র্িবপা এলাকাি কন্সরাকশন ইয়াি ি পর্িদর্শন কবিন 
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মকাম্পার্ন সর্চব, ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) 

 

 
 

গি ১০ অবক্টাবি ২০১৮ িার্িখ অনুর্িি MRT Line-1 এি Contract Signing Ceremony মশবষ অনুিান স্থবলি 

বার্হবি Team DMTCL 

 

 

 
 

গি ১৯-৩০ মসবেম্বি ২০১৮ সমবয় অনুর্িি JICA Second Fact Finding Mission on MRT Line-1 এি 

Minutes of Discussion (MoD) র্বর্নময় 
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প্রকল্প পর্িচালক, ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-১) [ই/এস] 

 

 
 

০৮ মেব্রুয়ার্ি ২০১৯ িার্িখ Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) কতৃিক 

আবয়ার্জি Planning Week 2019 এি আবয়াজক কতৃিপক্ষ প্রকল্প পর্িচালক, MRT Line-1-মক মক্রে প্রদান কবিন 

 

 

 
 

গি ১৪-১৫ জুন ২০১৯ সমবয় MRT Line-1 কতৃিক আবয়ার্জি ই-নর্র্ ব্যবস্থাপনা র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ মশবষ সমাপনী অনুিাবন 

Team MRT Line-1 
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অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (এনভায়িনবমন্ট মহলর্ মসেটি, ভূর্ম অর্ধগ্রহণ ও পুনব িাসন) 

ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬) 

 

 
 

গি ২০ জুন ২০১৯ অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (এনভায়িনবমন্ট মহলর্ মসেটি, ভূর্ম অর্ধগ্রহণ ও পুনব িাসন), MRT Line-6 

এি করাক্ট প্যাবকজ র্সর্প-০৩ এি আওিায় র্িএমটির্সএল, প্রকল্প কতৃিপক্ষ, পিামশ িক প্রর্িিান ও করাক্টি কতৃিক অনুর্িি 

Monthly Joint Safety Patrol 

 

 

 

 
 

গি ২৩ জুন ২০১৯ িার্িখ অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (এনভায়িনবমন্ট মহলর্ মসেটি, ভূর্ম অর্ধগ্রহণ ও পুনব িাসন) বাংলাবদবশি 

প্রর্ম উোল মমবরাবিল র্নম িাবণ জর্মি মার্লক না হওয়া সবত্ত্বও যাঁিা ক্ষর্িগ্রস্ত হবয়বছন িাঁবদি মবধ্য মচক র্বিিণ কবিন 
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অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (ইবলকর্রকযাল, র্সগন্যাল এে মটর্লকর্মউর্নবকশন এে রযাক) 

ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬) 

 

 
 

১৩ র্িবসম্বি ২০১৮ িার্িখ অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (ইবলকর্রকযাল, র্সগন্যাল এে মটর্লকর্মউর্নবকশন এে রযাক) এি 

িত্ত্বাবধায়বন MIST-এি ছাে-ছােীগণ র্নম িানাধীন এলাকায় Share Connector-এি Insulation পদ্ধর্ি পর্িদশ িন কবিন 

 

 
 

০৪ জুন ২০১৯ িার্িখ অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (ইবলকর্রকযাল, র্সগন্যাল এে মটর্লকর্মউর্নবকশন এে রযাক), MRT Line-6 

Ducab Cables Factory, UAE-মি 33kv Cables-এি High Voltage Test প্রিযক্ষ কবিন 
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অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (পূিি), ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬) 

 

 
 

অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (পূিি), এমআিটি লাইন-৬ এি সভাপর্িবত্ব করাক্ট প্যাবকজ র্সর্প-০৫ ও র্সর্প-০৬ এি সািার্হক 

অগ্রগর্ি পয িাবলাচনা সভা  

 

 
 

অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (পূিি), এমআিটি লাইন-৬ কতৃিক বায়তুল মমাকািম এলাকায়ি র্নম িাণ কাজ পর্িদশ িন 
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প্রকল্প ব্যবস্থাপক-২ (র্সর্প-০৩ এবং র্সর্প-০৪), ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬) 

 

 

 
 

গি ০২ অবক্টাবি ২০১৮ িার্িখ MRT Line-6 এি Panel of Experts (PoEs) Team এি সবে প্রকল্প ব্যবস্থাপক-২, 

MRT Line-6 উত্তিা কার্েং ইয়াবি িি র্প্রকাে মসগবমন্ট পর্িদশ িন কবিন  

 

 

 

 
 

গি ১৯ জুন ২০১৯ িার্িখ প্রকল্প ব্যবস্থাপক-২ MRT Line-6 এি Pier-42 এি Cast-in-situ Pier Table of 

Balance Cantilever পর্িদশ িন কবিন 
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প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৪ (র্সর্প-০৭), ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬)  

 

 
 

গি ০৮ মেব্রুয়ার্ি ২০১৯ িার্িখ প্র ল্প ব্যবথাপোপ -৪, MRT Line-6 উত্তিাস্থ র্ির্সর্ভং সাব-মেশন ভববনি First Floor-

এি Slab Casting-এি কাজ পর্িদশ িন কবিন 

 

 

 

 

 

 
 

গি ১৭ জুন ২০১৯ িার্িখ প্র ল্প ব্যবথাপোপ -৪, MRT Line-6 ভািবি মমবরাবিবলি মিলপবর্ি টান ি আউট পয িববক্ষণ কবিন 
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প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৫ (র্সর্প-০৮), ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬)  

 

 
 

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৫, MRT Line-6 এি উপর্স্থর্িবি পিামশ িক প্রর্িিান, র্সর্প-০২, র্সর্প-০৭ ও র্সর্প-০৮ এি Interface Meeting 

 

 

 

 

১৩ মেব্রুয়ার্ি ২০১৯ িার্িখ প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৫ কতৃিক জাপাবন MRT Line-6 এি মমবরা মরবনি Drivers Cab পর্িদশ িন   
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প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৩ (র্সর্প-০৫ এবং র্সর্প-০৬), ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬)  

 

 
 

প্র ল্প ব্যবথাপোপ -৩, MRT Line-6 জািীয় সংদস এলাকায় Pile Cap-এি র্নম িাণ কাজ পর্িদশ িন কবিন 

 

 

 
 

গত ১৫ িখমম্বর ২০১৮ তোনরে প্র ল্প ব্যবথাপোপ -৩, MRT Line-6  োম িবগট এলাকায় সাইট প্রস্তুিকিণ কাজ পর্িদশ িন কবিন 
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উপ প্রকল্প পর্িচালক (প্রশাসন), ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬)  

 

 

গি ২৫ এর্প্রল ২০১৮ িার্িখ উপ প্রকল্প পর্িচালক (প্রশাসন), MRT Line-6 এবং র্নব িাহী ম্যার্জবিট, র্িএমটির্সএল এি 

িত্ত্বাবধায়বন র্িএমটির্সএল এি অনুকূবল বিাদ্দকৃি গাবিলীস্থ BADC-এি ভূর্ম হবি অনবধ স্থাপনা অপসািণ 

 

 

উপ প্রকল্প পর্িচালক (গণসংবযাগ), ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬)  

 

 
 

গি ১৬ মসবেম্বি ২০১৮ িার্িখ উপ প্রকল্প পর্িচালক (গণসংবযাগ), MRT Line-6 এি উপস্থাপনায় ২৯িম র্েটর্লের্ভি 

উপবজলা র্নব িাহী অর্েসািগণ বাংলাবদবশি প্রর্ম মমবরাবিবলি র্নম িাণ কাজ পর্িদশ িবনি পূবব ি র্ব্রর্েং মসশবন অংশগ্রহণ কবিন 
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প্রকল্প ব্যবস্থাপক-১ (র্সর্প-০১ এবং র্সর্প-০২), ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬) 

 

 
 

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-২, MRT Line-6 কতৃিক উত্তিা র্িবপা এলাকায় ভবন-৩২ এি স্লাব কার্েং এি কাজ পর্িদশ িন  

 

 
 

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-২, MRT Line-6 গাবিলী কন্সরাকশন ইয়াি ি এি ভূর্ম উন্নয়ন কাজ পর্িদশ িন কবিন 
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উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্সর্ভল) (র্সর্প-০৫), ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬)  

 

 
 

গি ২০ মেব্রুয়ার্ি ২০১৯ িার্িখ উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্সর্ভল) (র্সর্প-০৫) কতৃিক ঢাকা র্বর্শ্র্বযালয় একলাকায় র্সর্প-০৬ এি 

ইউটির্লটি স্থানান্তবিি কাজ পর্িদশ িন  

 

উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্সর্প-০৩), ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬)  

 

 

 
 

উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্সর্প-০৩), MRT Line-6 উত্তিা নর্ ি মেশন এলাকা পর্িদশ িন কবিন 

 

 

 



Page 70 of 97 

 

নবর্নযুি সহকািী প্রবকৌশলী, ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬)  

 

 

সহকািী প্রবকৌশলীগণ কতৃিক র্নর্ম িি Viaduct এি উপবিি অংশ পয িববক্ষণ 

 

 

সহকািী প্রবকৌশলীগণ কতৃিক Motijheel station এলাকাি কাজ পয িববক্ষণ 
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গি ১৮ জুন ২০১৯ িার্িখ সহকািী প্রবকৌশলীগণ টেী র্গ্রি সাববেশবন ১৩২মকর্ভ মব র্নম িাবণি অগ্রগর্ি পয িববক্ষণ কবিন 

 

 

গি ২২ জুন ২০১৯ িার্িখ সহকািী প্রবকৌশলীগণ কতৃিক মরন ড্রাইর্ভং র্সমুবলটি রুবমি পূিি কাবজি অগ্রগর্ি পয িববক্ষণ 
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গি ২৯ জুন ২০১৯ িার্িখ সহকািী প্রবকৌশলীগণ উত্তিা র্িবপা এলাকায় মড্রবনজ মলআউট র্নিীক্ষণ কবিন 

 

 

 

 

সহকািী প্রবকৌশলীগণ কতৃিক মিল কাটিং এি নমুনা ও মার্কিং পয িববক্ষণ  
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মাঠ প্রর্শক্ষবণি অংশ র্হবসবব র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষণ প্রর্িিাবনি প্রর্শক্ষণার্ীগণ কতৃিক বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিবলি র্নম িাণ 

কাবজি অগ্রগর্ি পর্িদশ িন 

 

 

 
 

গি ১৬ মসবেম্বি ২০১৮ িার্িখ ২৯িম র্েটর্লের্ভি ইউএনওবদি ওর্িবয়বন্টশন মকাবস িি প্রর্শক্ষণার্ীগণ মাঠ প্রর্শক্ষবণি অংশ 

র্হবসবব বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিবলি র্নম িাণ কাবজি অগ্রগর্ি পর্িদশ িন কবিন 

 

 

 

 

NAPD এি Project Appraisal Course এি প্রর্শক্ষণার্ীগণ মাঠ প্রর্শক্ষবণি অংশ র্হবসবব বাংলাবদবশি প্রর্ম 

উোল মমবরাবিবলি র্নম িাণ কাবজি অগ্রগর্ি পর্িদশ িন কবিন  

 

 



Page 74 of 97 

 
 

গি ১২ এর্প্রল ২০১৯ িার্িখ 18th Policy Planning & Management Course (PPMC) এি প্রর্শক্ষণার্ীগণ মাঠ 

প্রর্শক্ষবণি অংশ র্হবসবব বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিবলি র্নম িাণ কাবজি অগ্রগর্ি পর্িদশ িন কবিন  

 

 

 

 

 

গি ২১ মম ২০১৯ িার্িখ 89th Senior Staff Course (SSC) এি প্রর্শক্ষণার্ীগণ মাঠ প্রর্শক্ষবণি অংশ র্হবসবব 

বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিবলি র্নম িাণ কাবজি অগ্রগর্ি পর্িদশ িন কবিন  
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ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি নবর্নযুর্ি প্রবকৌশলীগবণি র্ভর্ত্ত প্রর্শক্ষণ 

 

 

 

১৬ মসবেম্বি ২০১৮ িার্িখ উপ-সহকািী প্রবকৌশলীগবণি আঞ্চর্লক মলাক প্রশাসন প্রর্শক্ষণ মকন্দ্র, ঢাকায় বুর্নয়ার্দ প্রর্শক্ষণ 

মকাবস িি সমাপনী অনুিান 

 

 

 

 

২৩ জানুয়ার্ি ২০১৯ িার্িখ নবর্নযুি সহকািী প্রবকৌশলীগবণি মটর্লবযাগাবযাগ োে কবলজ, গাজীপুবি মটর্লকর্মউর্নকবশন 

র্বয়ক মমৌর্লক প্রর্শক্ষণ মশবষ সমাপনী অনুিান  
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ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) আবয়ার্জি অভযন্তিীণ প্রর্শক্ষণ 

  

 

 
 

গত ২৬ কসখেম্বর ২০১৮ তোনরে েোতী  শুিোচোর ক ৌ ল বোস্তবো খি  ম ব তবোখদর সখচতিো, দক্ষতো া  ম বক্ষমতো বৃনি প্রর্ম প্রন ক্ষণ 

 

 

গত ২৮ জানুয়ার্ি ২০১৯ তোনরে েোতী  শুিোচোর ক ৌ ল বোস্তবো খি  ম ব তবোখদর সখচতিো, দক্ষতো া  ম বক্ষমতো বৃনি নবতী  প্রন ক্ষণ 
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বার্ষ িক র্মর্র্িয়া ২১০১৯ 

 

 

২৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ তোনরে অনুনষ্ঠত বোনষ ব  নমর্নি ো ২০১৯ অনুষ্ঠোখির মূল প্যোখন্ডল 

 

 

 

২৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ তোনরে অনুনষ্ঠত বোনষ ব  নমর্নি ো ২০১৯ অনুষ্ঠোখি অং গ্রিণ োরী ন শুখদর এ োং  
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২৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ তোনরে অনুনষ্ঠত বোনষ ব  নমর্নি ো ২০১৯ অনুষ্ঠোখির অং গ্রিণ োরী Spouse গবণি একাংশ 

 

 

২৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ তোনরে অনুনষ্ঠত বোনষ ব  নমর্নি ো ২০১৯ অনুষ্ঠোখি আমর্িি অর্ির্র্গবণি একাংশ 
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২৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ তোনরে অনুনষ্ঠত বোনষ ব  নমর্নি ো ২০১৯ অনুষ্ঠোখি মূল আকষ িণ প্যাবিল মবাট 

 

 

 

 

 

 

২৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ তোনরে অনুনষ্ঠত বোনষ ব  নমর্নি ো ২০১৯ অনুষ্ঠোখি অন্যিম আকষ িণ মঘাোি গার্েবি ঘুিাঘুর্ি 
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২৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ তোনরে অনুনষ্ঠত বোনষ ব  নমর্নি ো ২০১৯ অনুষ্ঠোখি আমর্িি অর্ির্র্গবণি একাংশ 

 

 

 
 

২৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ তোনরে অনুনষ্ঠত বোনষ ব  নমর্নি ো ২০১৯ অনুষ্ঠোখি অং গ্রিণ োরী মনিলোখদর অন্যতম ক্রীড়ো প্রনতখযোনগতো 
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২৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ তোনরে অনুনষ্ঠত বোনষ ব  নমর্নি ো ২০১৯ অনুষ্ঠোখি অং গ্রিণ োরীগখণর ক্রীড়ো প্রনতখযোনগতো 

 

 

 

 

২৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ তোনরে অনুনষ্ঠত বোনষ ব  নমর্নি ো ২০১৯ অনুষ্ঠোখির পুরস্কোর নবতরণী 
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২৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ তোনরে অনুনষ্ঠত বোনষ ব  নমর্নি ো ২০১৯ অনুষ্ঠোখি অং গ্রিণ োরী ন শুখদর র্বস্কুট মদৌৌঁে  

 

 

 

 

 

২৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ তোনরে অনুনষ্ঠত বোনষ ব  নমর্নি ো ২০১৯ অনুষ্ঠোখি অং গ্রিণ োরী উপ-সি োরী প্রখ ৌ লীগণ 
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২৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ তোনরে অনুনষ্ঠত বোনষ ব  নমর্নি ো ২০১৯ অনুষ্ঠোখি অং গ্রিণ োরী অনিস সি োরী  োম  নম্পউটোর 

অপোখরটর এবং গোনড় চোল গণ 

 

 

 

 

২৫ জানুয়ার্ি ২০১৯ তোনরে অনুনষ্ঠত বোনষ ব  নমর্নি ো ২০১৯ অনুষ্ঠোখি অং গ্রিণ োরী অনিস সি োরী া নিরোপত্তোপ্রিরীগণ 
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পর্ির্শষ্ট-ক 

 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল)-এ ০১ জুলাই ২০১৮ মর্বক ৩০ জুন ২০১৯ িার্িখ 

পয িন্ত যাঁিা পর্িচালনা পর্িষবদি পর্িচালক র্হবসবব দার্য়ত্ব পালন কবিবছন িাঁবদি িার্লকা  

 

ক্রম িোম া পদনব পনরচোলিো পনরষখদ 

অবথাপোি 

সম  

িখত পয বন্ত 

১ 

েিোব কমো: িেরুল ইসলোম 

সনচব 

সড়  পনরবিি া মিোসড়  নবমোগ 

কচ োরম্যোি  ০৯্নবভম্বি্২০১৭ চলমোি  

২ 

েন্দ োর রোন বুর রিমোি 

নিব বোিী পনরচোল  

ঢো ো পনরবিি সমন্ব   তৃবপক্ষ (নিটিনসএ) 

পনরচোল  ১৮্জুন্২০১৮ চলমোি  

৩ 

েিোব মুরোদ করেো 

অনতনরি এযোটনি ব কেিোখরল 

এযোটনি ব কেিোখরল-এর  োয বোল  

পনরচোল  ২৭্মম্২০১৩ চলমোি  

৪ 

কবগম িীলুিোর আিখমদ  

মিোপনরচোল -২ (অনতনরি সনচব) 

প্রধোিমন্ত্রীর  োয বোল  

পনরচোল  ২৭্মম্২০১৩ চলমোি  

৫ 

অেোপ  ি. কমো: নমেোনুর রিমোি 

পনরচোল  

এনিখিন্ট নরসোচ ব ইন্সটিটিউট, বুখ ট 

পনরচোল  ০১্আগে্২০১৮ চলমোি  

৬ 

েিোব কমো: মোিবুব-উল-আলম 

অনতনরি সনচব (উন্ন ি) 

নবদ্যযৎ নবমোগ 
পনরচোল  

১৬্নবভম্বি্২০১৫ ২২্জানুয়ার্ি্২০১৯ 

েিোব কমোিো: কগোলোম রোব্বোিী 

যুগ্মসনচব (বোখেট) 

নবদ্যযৎ নবমোগ 

২৩্জানুয়ার্ি্২০১৯ চলমোি  

৭ 

েিোব কমো: মোিবুব কিোখসি 

অনতনরি সনচব (িগর উন্ন ি) 

থাপোিী  সর োর নবমোগ 

পনরচোলক ১৩্মাচ ি্২০১৭ চলমোি  

৮ 

েিোব কমো: রনিকুল ইসলোম েোি 

যুগ্মসনচব (নপনপনপ) 

অর্ ব নবমোগ 
পনরচোল  

২০্র্িবসম্বি্২০১৭ ২৪্নবভম্বি্২০১৮ 

েিোব সতযনেত  ম ব োর  

অনতনরি সনচব 

অর্ ব নবমোগ 

২৫্নবভম্বি্২০১৮ চলমোি  

৯ 

েিোব কমো: িোরুকুজ্জোমোি 

যুগ্মসনচব (উন্ন ি) 

করলপর্ মন্ত্রণোল  

পনরচোল  ১৮্জুন্২০১৮ চলমোি  

১০ 

কদা োি নুরুল ইসলোম, এিনসএ 

কপ্রনসখিন্ট, আইনসএনব 

পনরচোল  

৩১্জানুয়ার্ি্২০১৮ ২২্জানুয়ার্ি্২০১৯ 

েিোব এ এি কিছোরউনিি, এিনসএ 

কপ্রনসখিন্ট, আইনসএনব ২৩্জানুয়ার্ি্২০১৯ চলমোি  

১১ 

েিোব এম, এ, এি, নছনি  

ব্যবথাপোপিো পনরচোল  

ঢো ো ম্যোস রোিনেট ক োম্পোনি নলনমখটি 

(নিএমটিনসএল) 

পনরচোল  ২৬্অবক্টাবি্২০১৭ চলমোি  



Page 85 of 97 

 

পর্ির্শষ্ট-খ 

 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি জন্মলগ্ন মর্বক ৩০ জুন ২০১৯ িার্িখ পয িন্ত 

সমবয় অনুর্িি পর্িচালনা পর্িষবদি সভাি র্ববিণী 

 

ক্রম মবাি ি সভা সভাি িার্িখ 

০১ ১ম সভা ১৬ নবভম্বি ২০১৪ 

০২ ২য় সভা ২৯ জানুয়ার্ি ২০১৫ 

০৩ ৩য় সভা ১৬ মাচ ি ২০১৫ 

০৪ ৪র্ ি সভা ১৬ এর্প্রল ২০১৫ 

০৫ ৫ম সভা ২৮ জুন ২০১৫ 

০৬ ৬ি সভা ২৭ আগে ২০১৫ 

০৭ ৭ম সভা ২৫ নবভম্বি ২০১৫ 

০৮ ৮ম সভা ৩১ র্িবসম্বি ২০১৫ 

০৯ ৯ম সভা ০২ মাচ ি ২০১৬ 

১০ ১০ম সভা ১৬ মাচ ি ২০১৬ 

১১ ১১িম সভা ১৩ এর্প্রল ২০১৬ 

১২ ১২িম সভা ১৯ মম ২০১৬ 

১৩ ১৩িম সভা ০৩ আগে ২০১৬ 

১৪ ১৪িম সভা ২৫ মসবেম্বি ২০১৬ 

১৫ ১৫িম সভা ১৯ র্িবসম্বি ২০১৬ 

১৬ ১৬িম সভা ২৮ র্িবসম্বি ২০১৬ 

১৭ ১৭িম সভা ১৩ মেব্রুয়ার্ি ২০১৭ 

১৮ ১৮িম সভা ০২ এর্প্রল ২০১৭ 

১৯ ১৯িম সভা ১৭ মম ২০১৭ 

২০ ২০িম সভা ১৬ জুলাই ২০১৭ 

২১ ২১িম সভা ১৭ আগে ২০১৭ 

২২ ২২িম সভা ২৭ র্িবসম্বি ২০১৭ 

২৩ ২৩িম সভা ০৪ মাচ ি ২০১৮ 

২৪ ২৪িম সভা ০৫ এর্প্রল ২০১৮ 

২৫ ২৫িম সভা  ১০ মম ২০১৮ 

২৬ ২৬িম সভা  ১২ জুলাই ২০১৮  

২৭ ২৭িম সভা ২৭ মসবেম্বি ২০১৮  

২৮ ২৮িম সভা  ২২ নবভম্বি ২০১৮ 

২৯ ২৯িম সভা  ১০ র্িবসম্বি ২০১৮ 

৩০ ৩০িম সভা  ২৬ র্িবসম্বি ২০১৮  

৩১ ৩১িম সভা  ২৭ মাচ ি ২০১৯ 

৩২ ৩২িম সভা  ২০ জুন ২০১৯ 
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পর্ির্শষ্ট-গ 

MRT Line-6 বা বাংলাবদবশি প্রর্ম উোল মমবরাবিবল লাইবসন্স 
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পর্ির্শষ্ট-ঘ 

 র্িএমটির্সএল-এি e-Taxpayer’s্Identification্Number্(e-TIN) Certificate
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পর্ির্শষ্ট-ঙ 

 

 র্িএমটির্সএল-এি e-Business Identification Number (e-BIN) Certificate 
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পর্ির্শষ্ট-চ 

২০১৮-২০১৯ অর্ িবছবি র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহ কম িিি কম িকিিাগবণি িার্লকা 
 

ক্রম  ম ব তবোর িোম 
পদর্ব মযাগদাবনি 

িার্িখ 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) 

1.  জনাব এম, এ, এন, র্ছর্দ্দক ব্যবস্থাপনা পর্িচালক ২৬.১০.২০১৭ 

ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-৬) 

 ১.  
েিোব কমোঃ আিতোবউনিি তোলু দোর 

ইঅনতনরি সনচব) 

প্র ল্প পনরচোল   
০৮.০৬.২০১৭ 

2.  
েিোব কমোিোম্মদ িোরুি-অর-র ীদ  

ইঅনতনরি সনচব)  

অনতনরি প্র ল্প পনরচোল   

ইপ্র োসি া অর্ ব)  
০৯.১০.২০১৩ 

3.  েিোব সুকুমোর চন্দ্র কুন্ডু ইযুগ্মসনচব) 
অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক  

(ইবলকর্রকযাল, র্সগন্যাল এে মটর্লকর্মউর্নবকশন এে রযাক)  

২৫.০৩.২০১৪ 

4.  েিোব কৃষ্ণ  োন্ত নবশ্বোস ইযুগ্মসনচব) 
অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক  

(এনভায়িনবমন্ট, মহলর্ মসেটি, ভূর্ম অর্ধগ্রহণ ও পুনব িাসন)  

২৫.০৮.২০১৩ 

5.  জনাব মমাঃ জাকার্িয়া (যুগ্মসর্চব) 
অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (ইবলকর্রকযাল, র্সগন্যাল এে 

মটর্লকর্মউর্নবকশন এে রযাক) 
১০.০৭.২০১৮ 

6.  েিোব কমোঃ আব্দুল া োদ্যদ ইযুগ্মসনচব)  উপ প্র ল্প পনরচোল  ইঅর্ ব া নিসোব) ২৫.০৯.২০১৬ 

7.  েিোব কমোঃ ছোইদ্যর রিমোি অনতনরি প্র ল্প পনরচোল  ইইএন্ডএম নসখ ম এবং করোনলং  ) ০৭.১২.২০১৪ 

8.  েিোব কমোঃ আব্দুল বো ী নম ো অনতনরি প্র ল্প পনরচোল  ইপূতব) ১৮.০৪.২০১৬ 

9.  েিোব কমোঃ সোরা োর উিীি েোি ইউপসনচব) প্র ল্প ব্যবথাপোপ -২ ইনসনপ-০৩ এবং নসনপ-০৪)  ০৩.০৪.২০১৪ 

10.  জনাব মসখ খর্ললুি িহমান ইউপসনচব) প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৪ (র্সর্প-০৭) ৩১.০৩.২০১৯ 

11.  েিোব এ.নব.এম. আনরফুর রিমোি ইউপসনচব) প্র ল্প ব্যবথাপোপ -৫ ইনসনপ-০৮)  ২০.০৩.২০১৪ 

12.  েিোব কমোিোম্মদ মনিরুজ্জোমোি ইউপসনচব)  প্র ল্প ব্যবথাপোপ -৩ ইনসনপ-০৫ এবং নসনপ-০৬)  ০৭.০১.২০১৮ 

13.  জনাব মমাঃ আব্দুল বাবিন ের্কি ইউপসনচব) উপ প্রকল্প পর্িচালক (অর্ ি ও র্হসাব) ০৯.০৫.২০১৯ 

14.  জনাব শার্ন্ত মর্ন চাকমা ইউপসনচব) উপ প্রকল্প পর্িচালক (ভূর্ম অর্ধগ্রহণ ও পুনব িাসন) ০৮.০৫.২০১৯ 

15.  েিোব কমোঃ ইমোম উিীি  বীর উপ প্র ল্প পনরচোল  ইপ্র োসি) ২৭.০১.২০১৬ 

16.  েিোব েোি কমোঃ মীেোনুল ইসলোম উপ প্র ল্প পনরচোল  ইগণসংখযোগ) ২২.১২.২০১৪ 

17.  েিোব কমোিোম্মদ  োিেোিোি প্র ল্প ব্যবথাপোপ -১ ইনসনপ-১ এবং নসনপ-২) ০৩.০৪.২০১৪ 

18.  েিোব কমোঃ কসনলম রউি প্র ল্প ব্যবথাপোপ -৪ ইনসনপ-০৭) ০৩.১২.২০১৪ 

19.  জনাব মমাঃ মাহফুজুি িহমান উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্সর্প-০৩) ০১.০৭.২০১৮ 

20.  েিোব নব ক  এম আ রোফুল ইসলোম উপ প্র ল্প ব্যবথাপোপ  ইনসনমল) ইনসনপ-৪) ০৮.০৬.২০১৫ 

21.  েিোব েোনলদ সোইফুেোি সরদোর উপ-প্র ল্প ব্যবথাপোপ  ইনসনমল) ইনসনপ-০৫) ১৮.০১.২০১৮ 

22.  েিোব  োরনমি ই োসনমি সহকািী প্রকল্প পর্িচালক (প্রশাসন) ৩০.০৩.২০১৭ 

23.  েিোব কসোখিল আিখমদ নিসোবরক্ষণ  ম ব তবো ১৫.০৫.২০১৪ 

24.  েিোব  োমরুি িোিোর সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ১৫.০৫.২০১৪ 
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ক্রম  ম ব তবোর িোম 
পদর্ব মযাগদাবনি 

িার্িখ 

25.  েিোব কমোসোঃ িোরিোিো কেসনমি সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ০৫.০৮.২০১৮ 

26.  েিোব কমোঃ মনিউনিি িোসোি সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ০৫.০৮.২০১৮ 

27.  েিোব কমোঃ আনরফুর রিমোি সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ০৫.০৮.২০১৮ 

28.  েিোব কমোিোম্মদ িোনছর উনিি সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ০৫.০৮.২০১৮ 

29.  েিোব কমোিোম্মদ কতৌনিদ্যল ইসলোম সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ০৫.০৮.২০১৮ 

30.  েিোব কমোঃ নরদা োি কিোখসি সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ০৫.০৮.২০১৮ 

31.  েিোব কমোঃ িোেমুল ইসলোম সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ০৫.০৮.২০১৮ 

32.  েিোব কদা োি কগোলোম কমোখ বদ সি োরী প্রখ ৌ লী ইইখল নর যোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

33.  েিোব কমোঃ আনদবুল ইসলোম রোমীম সি োরী প্রখ ৌ লী ইইখল নর যোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

34.  েিোব কমোঃ সোনমউল  োনদর সি োরী প্রখ ৌ লী ইইখল নর যোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

35.  েিোব কমোঃ আল-আনমি মনে  সি োরী প্রখ ৌ লী ইইখল নর যোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

36.  জনাব মমাঃ শিীফুল ইসলাম সি োরী প্রখ ৌ লী ইইখল নর যোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

37.  েিোব কমোঃ উজ্জ্বল কিোসোইি সি োরী প্রখ ৌ লী ইখম োনি যোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

38.  েিোব কমোঃ সবুে নম ো সি োরী প্রখ ৌ লী ইখম োনি যোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

39.  েিোব কমোঃ জুখ ল ন  দোর সি োরী প্রখ ৌ লী ইখম োনি যোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

40.  েিোব কমোঃ িোেমুল আলম সি োরী প্রখ ৌ লী ইখম োনি যোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

41.  েিোব  সোলমো িোসনরি সি োরী প্রখ ৌ লী ইখম োনি যোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

42.  জনাব মমাঃ মিাকনুজ্জামান সি োরী প্রখ ৌ লী ইখম োনি যোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

43.  জনাব সাইদ্যি িহমান সাইম সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ১৩.০৮.২০১৮ 

44.  েিোব  োিনর োর  নবর সি োরী প্রখ ৌ লী ইইখল নর যোল) ১৬.০৮.২০১৮ 

45.  েিোব কমোঃ িোেমুল আলম সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ২১.১০.২০১৮ 

46.  েিোব কমোঃ জুবোখ র নবি  রীি সি োরী প্রখ ৌ লী ইইখল নর যোল) ১৩.০১.২০১৯ 

47.  েিোব এ ক  এম. ইিখতেোর সি োরী প্রখ ৌ লী ইখম োনি যোল) ১৩.০১.২০১৯ 

48.  েিোব কমোঃ আনসি উিীি সি োরী প্রখ ৌ লী ইখম োনি যোল) ২৭.০৩.২০১৯ 

49.  েিোব িনরপদ রো  সি োরী প্রখ ৌ লী ইখম োনি যোল) ২৭.০৩.২০১৯ 

50.  েিোব কমোঃ  োহ্ আলী িো দোর উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ২৪.০৫.২০১৮ 

51.  েিোব মোিমুদ্যি িোঈম উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ২৪.০৫.২০১৮ 

52.  েিোব কমোঃ রো িোি কসোবিোি রোিো উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ২৪.০৫.২০১৮ 

53.  েিোব কমোঃ আবু সুনি োি সর োর উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ২৪.০৫.২০১৮ 

54.  েিোব কমোঃ আরোিোত কিোখসি উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ২৪.০৫.২০১৮ 

55.  েিোব এম রোিোত আিখমদ উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ২৪.০৫.২০১৮ 

56.  েিোব কমোঃ িোেমুল ইসলোম উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ২৪.০৫.২০১৮ 
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ক্রম  ম ব তবোর িোম 
পদর্ব মযাগদাবনি 

িার্িখ 

57.  েিোব  োমীি আিখমদ উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ২৪.০৫.২০১৮ 

58.  জনাব মমাঃ আর্িফুল ইসলাম লাভলু উপ-সহকািী প্রবকৌশলী (র্সর্ভল) ২৪.০৫.২০১৮ 

59.  জনাব আর্লনুি র্শকদাি উপ-সহকািী প্রবকৌশলী (র্সর্ভল) ২৪.০৫.২০১৮ 

60.  েিোব কমোঃ কসোখিল রোিো উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইইখল নর যোল) ২৪.০৫.২০১৮ 

61.  েিোব কমোঃ করেোউল  নরম উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইইখল নর যোল) ২৪.০৫.২০১৮ 

62.  েিোব কমোঃ  োমরুজ্জোমোি তোলু দোর উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইইখল নর যোল) ২৪.০৫.২০১৮ 

63.  েিোব কমোঃ নমেোনুর রিমোি উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইইখল নর যোল) ২৪.০৫.২০১৮ 

64.  েিোব কমোঃ  রীি কিোখসি উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইখম োনি যোল) ২৪.০৫.২০১৮ 

65.  েিোব মুিোম্মদ মখিো োর কিোখসি উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইখম োনি যোল) ২৪.০৫.২০১৮ 

66.  েিোব কমোঃ কমখিদী িোসোি উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইখম োনি যোল) ২৪.০৫.২০১৮ 

67.  েিোব কমোঃ রোন ব-উল ইসলোম উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইখম োনি যোল) ২৪.০৫.২০১৮ 

68.  েিোব কমোঃ  নিদ্যল ইসলোম উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইখম োনি যোল) ২৪.০৫.২০১৮ 

69.  েিোব কমোিোম্মদ সোিোম কিোসোইি সোনব্বর উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইইখল নর যোল) ২৮.০৫.২০১৮ 

70.  েিোব িোনিদ্যজ্জোমোি উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইখম োনি যোল) ২৮.০৫.২০১৮ 

71.  েিোব কমোঃ আখপল মোিমুদ উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইইখল নর যোল) ১২.০৬.২০১৮ 

72.  েিোব মোছুম োঁি উপ-সি োরী প্রখ ৌ লী ইনসনমল) ০৫.১১.২০১৮ 

ঢাকা ম্যাস িয্ার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজক্ট (লাইন-১) [ই/এস] 

1.  জনাব মমাঃ সাইদ্যল হক প্রকল্প পর্িচালক ০৫.০৯.২০১৮ 

2.  জনাব মমাঃ মাহবুব উল আলম 
অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক 

(র্সর্ভল, রান্সবপাট ি প্লযার্নং এে ইউটির্লটি) 

০৮.১১.২০১৮ 

3.  জনাব মমাঃ র্নজাম উর্দ্দন র্ময়া  
অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক 

(ইবলকর্রকযাল, র্সগন্যাল, মটর্লকর্মউর্নবকশন এে রযাক) 

০৮.১১.২০১৮ 

4.  জনাব মমাঃ আব্দুল ওয়াদ্যদ ইযুগ্মসনচব) 
অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (এনভায়িনবমন্ট, মহলর্ মসেটি, এে 

র্িবসবটলবমন্ট এে ল্যাে এযাকুইর্জশন) 
১৩.০৩.২০১৯ 

5.  জনাব আশিাফুি িহমান ইউপসনচব)  প্রকল্প ব্যবস্থাপক (এনভায়িনবমন্ট মহলর্ মসেটি) ১২.০৬.২০১৯ 

6.  জনাব ের্িদা ইয়াসর্মন ইউপসনচব) প্রকল্প ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও অর্ ি) ১৩.১২.২০১৮ 

7.  জনাব মমাঃ শর্িফুল ইসলাম ইউপসনচব) প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ইবলকর্রকযাল) ২৪.১২.২০১৮ 

8.  জনাব মমাঃ িার্কব উর্দ্দন ইউপসনচব) প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্সগন্যাল এে মটলকর্মউর্নবকশন) ০১.০১.২০১৯ 

9.  জনাব মমাঃ মাজহারুল ইসলাম উপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক (অর্ ি) ১৭.০১.২০১৯ 

10.  জনাব মমাঃ িানভীি আক্কাস উপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্বর্ডং মমকার্নকযাল) ২৭.০৬.২০১৯ 
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পর্ির্শষ্ট-ছ 

২০১৮-২০১৯ অর্ ববছখর ঢো ো ম্যোস রোিনেট ক োম্পোনি নলনমখটি ইনিএমটিনসএ) এবং এর আাতো  বোস্তবো িোধীি প্র ল্পসমূখির 

স ল কগ্রখির  ম বচোরীখদর প্রন ক্ষণ নববরণী 

 

ক্রম প্রন ক্ষখণর নবষ বস্তু তোনরে/খম োদ প্রন ক্ষখণর থাপোি 
অং গ্রিণ োরীর 

সংখ্যো 

1.  

Orientation Training for the 

Newly Recruited Assistant 

Engineer of MRT Line-6  

০৫-০৯ আগ  ২০১৮ নিএমটিনসএল সখম্মলি  ক্ষ ২০ েি 

2.  নিনেটোল িনর্ ব্যবথাপোপিো ৩০ আগষ্ট ২০১৮ নিএমটিনসএল সখম্মলি  ক্ষ ৫৪ েি 

3.  

ত্য  অনধ োর আইি-২০০৯  েিস্বোর্ ব সংনিষ্ট ত্য  

প্র ো  ইসুরক্ষো) আইি-২০১১ এবং েিস্বোর্ ব সংনিষ্ট 

ত্য  প্র ো  ইসুরক্ষো) নবনধমোলো-২০১৭ 

১২ কসখেম্বর ২০১৮ নিএমটিনসএল সখম্মলি  ক্ষ ৪০ েি 

4.  উপ-সহকািী প্রবকৌশলীগবণি বুর্নয়ার্দ প্রর্শক্ষণ  

১৬ কসখেম্বর ২০১৮ 

িখত 

১৪ িখমম্বর ২০১৮ 

আঞ্চনল  কলো  প্র োসি প্রন ক্ষণ 

ক ন্দ্র, ঢো ো 
২২ েি 

5.  

নি নমত উপনথাপনত নবনধমোলো-১৯৮২, সর োনর 

 ম বচোরী আচরণ নবনধমোলো-১৯৭৯, সনচবোল  

নিখদ ব মোলো-২০১৪  

১৯ কসখেম্বর ২০১৮ নিএমটিনসএল সখম্মলি  ক্ষ ১৫ েি 

6.  
েোতী  শুিোচোর ক ৌ ল ইNIS) ২৬ কসখেম্বর ২০১৮ নিএমটিনসএল সখম্মলি  ক্ষ ৪০ েি 

7.  অনিস পিনত ২৩ অখ (লোবর ২০১৮ নিএমটিনসএল সখম্মলি  ক্ষ ১৩ েি 

8.  

১৭তম Budget Management 

Specialist (BMS)  

২৩ অখ (লোবর ২০১৮ 

িখত 

১৮ নবভম্বি ২০১৮ 

ইিনন্সটিউট অব পোবনল  িোইন্যোন্স 

ইআইনপএি) বোংলোখদ   
০২ েি 

9.  

Training for Accounts Staff of 

Executive  
০৪-০৮ িখমম্বর ২০১৮ 

নিিোনন্স োল ম্যোখিেখমন্ট এ োখিনম 

ইনিমো) 
০২ েি 

10.  

গণ- ম বচোরী শৃঙ্খলো ইনি নমত উপনথাপনত) অেোখদ -

১৯৮২  সর োনর  ম বচোরী আচরণ নবনধমোলো-১৯৭৯ 

এবং সনচবোল  নিখদ ব মোলো-২০১৪  

০৮ িখমম্বর ২০১৮ নিএমটিনসএল সখম্মলি  ক্ষ ২১ েি 

11.  

Basic Training on 

Telecommunication System 

২৫ িখমম্বর ২০১৮ 

িখত 

২৪ েোনু োনর ২০১৯ 

কটনলখযোগোখযোগ  োি  খলে 

গোেীপুর 
২১ েি 

12.  

Training in Budgeting and 

Accounting System (TIBAS)-32 
০২-১৩ নিখসম্বর ২০১৮ 

নিিোনন্স োল ম্যোখিেখমন্ট এ োখিনম 

ইনিমো) 
০১ েি 

13.  ন ষ্ঠোচোর া দোন ে ০৫ নিখসম্বর ২০১৮ নিএমটিনসএল সখম্মলি  ক্ষ ৩১ েি 

14.  েোতী  ত্য  বোতো ি  ০৯-১০ নিখসম্বর ২০১৮ 
ত্য  া কযোগোখযোগ প্রযুু্নি 

অনধদপ্তখরর প্রন ক্ষণ ল্যোব  
০২ েি 

15.  Internal Audit ০৯-১৩ নিখসম্বর ২০১৮ 
নিিোনন্স োল ম্যোখিেখমন্ট এ োখিনম 

ইনিমো)  
০২ েি 



Page 94 of 97 

ক্রম প্রন ক্ষখণর নবষ বস্তু তোনরে/খম োদ প্রন ক্ষখণর থাপোি 
অং গ্রিণ োরীর 

সংখ্যো 

16.  Internal Audit ই২  ব্যোচ) ০৬-১০ েোনু োনর ২০১৯ 
নিিোনন্স োল ম্যোখিেখমন্ট এ োখিনম 

ইনিমো) 
০১ েি 

17.  

অিলোইি অনমখযোগ প্রনত োর ব্যবথাপো ইGRS) 

সিট্া যোর মোস বি-২  
১৭ েোনু োনর ২০১৯ মনন্ত্রপনরষদ নবমোখগর সমো ক্ষ ০১ েি 

18.  েোতী  শুিোচোর ক ৌ ল ইNIS) ২৮ েোনু োনর ২০১৯ নিএমটিনসএল সখম্মলি  ক্ষ ৩৭ েি 

19.  

ত্য  অনধ োর আইি-২০০৯  েিস্বোর্ ব সংনিষ্ট ত্য  

প্র ো  ইসুরক্ষো) আইি-২০১১ এবং েিস্বোর্ ব সংনিষ্ট 

ত্য  প্র ো  ইসুরক্ষো) নবনধমোলো-২০১৭ 

১৪ কিব্রু োনর ২০১৯ নিএমটিনসএল সখম্মলি  ক্ষ ৩৭ েি 

20.  ই-িনর্ ব্যবথাপোপিো ২৯-৩০ মোচ ব ২০১৯ নিএমটিনসএল সখম্মলি  ক্ষ ২৩ েি 

21.  

নি নমত উপনথাপনত নবনধমোলো-১৯৮২  সর োনর 

 ম বচোরী আচরণ নবনধমোলো-১৯৭৯, সনচবোল  

নিখদ ব মোলো-২০১৪  

৩০ এনপ্রল ২০১৯ 

 

নিএমটিনসএল সখম্মলি  ক্ষ ১৫ েি 

22.  Efficiency Enhancement for the staff ৯-১৩ জুন ২০১৯ এমআিটি লাইন-১ সবেলন কক্ষ ১০ জন 

23.  উদ্ভোবি সক্ষমতো বৃনি ১১-১৫ জুি ২০১৯ 
সড়  া েিপর্ প্রন ক্ষণ ক ন্দ্র 

পোই পোড়ো, নমরপুর, ঢো ো 
৫ েি 

24.  ই-নর্র্ ব্যবস্থাপনা র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ ১৪-১৫ জুন ২০১৯ র্িএমটির্সএল সবেলন কক্ষ ১৬ জন 

25.  

Dhaka Metro Project 

Preparatory Technical 

Assistance (DMPPTA) 

১৬-১৮ জুি ২০১৯ 
বোংলোখদ  প্রখ ৌ ল নবশ্বনবদ্যোল  

ইবুখ ট) 
১ েি 

26.  Efficiency Enhancement for the staff ১৬-২০ জুন ২০১৯ এমআিটি লাইন-১ সবেলন কক্ষ ২৪ জন 

27.  
Training Course on Project 

Management 
১৬-২২ জুন ২০১৯ নিএমটিনসএল সবেলন কক্ষ ০৯ জন 

28.  APA, NIS ও GIS  ২১-২২ জুন ২০১৯ এমআিটি লাইন-১ সবেলন কক্ষ ৩৪ জন 

29.  APA, NIS ও GIS  ২৩-২৫ জুন ২০১৯ এমআিটি লাইন-১ সবেলন কক্ষ ০৯ জন 

30.  VAT ও TAX  ২৬-২৭ জুন ২০১৯ এমআিটি লাইন-১ সবেলন কক্ষ ১১ জন 

31.  উদ্ভোবি া কসবো সিনে রণ নবষ   কসনমিোর ২৭ জুি ২০১৯ নিএমটিনসএল সখম্মলি  ক্ষ ২৫ েি 

32.  FIDIC ২৮-২৯ জুন ২০১৯ এমআিটি লাইন-১ সবেলন কক্ষ ১১ জন 

সব বখমোট অং গ্রিণ োরী = ৫৫৫ েি 
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পর্ির্শষ্ট-জ 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ ি বছবিি র্িএমটির্সএল এবং এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি কম িকিিাগবণি র্ববদশ প্রর্শক্ষণ র্ববিণী  

Sl. Name and Designation Country Duration Program 

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) 

1 M. A. N. Siddique 

Managing Director 

 

Japan 12-14 February, 2019 
1st Mock-up Review & Wrap-up 

Meeting 

Singapore 
02-05 April, 2019 

 

Benchmarking of Depot 

Technologies in Thomson-East 

Coast MRT Line 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) 

2 Md. Aftabuddin Talukder 

Project Director 

Vietnam 

 
19-24 November, 2018 

Screw Pile Manufacture Factory 

Visit 

Japan 
12-14 February, 2019 

 

1st Mock-up Review & Wrap-up 

Meeting 

Japan 04-06 March, 2019 
2nd  Mock-up Review & Wrap-up 

Meeting 

Singapore 
02-05 April, 2019 

 

Benchmarking of Depot 

Technologies in Thomson-East 

Coast MRT Line 

3 Mohammad Harun-or-Rashid 

Additional Project Director 

(Finance and Admin) 

Vietnam 

 
19-24 November, 2018 

Screw Pile Manufacture Factory 

Visit 

4 Md. Saidur Rahman 

Additional Project Director 

(E &M System & Rolling Stock) 

Vietnam 

 
19-24 November, 2018 

Screw Pile Manufacture Factory 

Visit 

Japan 12-14 February, 2019 
1st Mock-up Review & Wrap-up 

Meeting 

Japan 04-06 March, 2019 
2nd  Mock-up Review & Wrap-up 

Meeting 

5 Krishna Kanta Biswas 

Additional Project Director 

(Environment, Health Safety, 

Land Acquisition & ehabilitation) 

Thailand 

& 

India 

01-08 July, 2018 

Field visit on Mass Rapid Transit 

System 

6 Md. Abdul Wadud 

Joint Secretary  

Deputy Project Director (Finance 

& Accounts) 

Thailand 19-24 January, 2019 
Visit on Material Sources of 

Coarse Aggregate and Witnessing 

Tests 

7 Md. Zakaria 

Additional Project Director 

(Electrical, Signal and 

Telecommunication & Track) 

India  07-10 March, 2019  
Inspection of 132kv Cables Test 

United 

Arab 

Emirates 

05-08 April, 2019 

Inspection of 33kv Cables Test 

Switzerland 09-15 April, 2019 

Factory Acceptance Test of 

Protection & Control equipments 

and Relays to be supplied to PGCB 

Vietnam 08-13 June, 2019 
Training Program on Ho Chi Minh 

Metro 

8 Md. Sarwar Uddin Khan 

Project Manager-2  

Thailand 

& 

Malaysia 

08-13 July, 2018 

Factory visit on Pre-Stressing 

Strands, anchorages and 

elastomeric bearing 
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Sl. Name and Designation Country Duration Program 

9 A. B. M. Arifur Rahman 

Project Mnager-5 (CP-08) Japan 12-14 February, 2019 
1st Mock-up Review & Wrap-up 

Meeting 

Japan 04-06 March, 2019 
2nd  Mock-up Review & Wrap-up 

Meeting 

Japan 08-10 April, 2019 
Witness of the Bogie Frame Static 

Fatigue and Proof Load Test 

10 Muhammad Shahjahan  

Project Manager-1  

(CP-01 & CP-02) 

China 

 
19-28 September, 2018 

Manufacturer’s Factory visit on 

ETP, STP, Paint Chamber and 

Roofing Sheet 

China 

 
09-15 November, 2018 

Factor visit on Steel Structure 

Inspection, Laboratory Testing, 

Painting Chamber Inspection and 

Welding Procedure Qualification 

Record 

China 
 26 March-03 April, 

2019 

Inspection of Roofing Sheet & 

NV800 system for building of 

MRT Line-6 Depot 

China  24-29 May, 2019 

Pre-shipment Inspection of Steel 

Structure of Workshop and 

Laboratory Test of Stabling Shed 

Material 

11 Md. Imam Uddin Kabir 

Deputy Project Director (Admin) China 

 
19-28 September, 2018 

Manufacturer’s Factory visit on 

ETP, STP, Paint Chamber and 

Roofing Sheet 

12 Mohammad Moniruzzaman 

Project Manager-3 

 
Vietnam 

06-10 November, 2018 

 

Field visit on Material Sources of 

Coarse Aggregate and Witnessing 

Tests 

Vietnam 19-24 November, 2018 
Inspection on Screw Pile 

Manufacture Factory 

United 

Arab 

Emirates 

9-13 February, 2019 
Source visit of Coarse Aggregate 

Inspection 

13 Mr. Shaikh Khalilur Rahman 

Project Manger-4 (CP-07) India 18-21 June, 2019 
Material Inspection Plan for 

Turnout of MRT Line-6 

14 Khan Md. Mizanul Islam 

Deputy Project Director (PR) 
Thailand 19-24 January, 2019 

Visit on Material Sources of 

Coarse Aggregate and Witnessing 

Tests 

15 B K M Ashraful Islam  

Deputy Project Manager (Civil) 
Thailand 

& 

Malaysia 

08-13 July, 2018 

Factory visit on Pre-Stressing 

Strands, anchorages and 

elastomeric bearing 

16 Khalid Saifullah Sardar 

Deputy Project Manager (Civil)  
 

Japan 

 

04 November 

to 

01 December, 2018 

Training on Urban Railway 

Management 

Thailand  19-24 January, 2019 
Visit on Material Sources of Coarse 

Aggregate and Witnessing Tests 
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Sl. Name and Designation Country Duration Program 

17 Md. Mahfuzur Rahman 

Deputy Project Manger (CP-03) India 13-16 March, 2019 
Inspection of Source Material of 

Ballast 

18 Kamrun Nahar 

Assistant Manager (Civil) 
 

Vietnam 

 

06-10 November, 2018 

 

Field visit on Material Sources of 

Coarse Aggregate and Witnessing 

Tests 

19 Md. Mohiuddin Hasan 

Assistant Engineer (Civil) 
 

Vietnam 

 

06-10 November, 2018 

 

Field visit on Material Sources of 

Coarse Aggregate and Witnessing 

Tests 

20 Mossa Farhana Jesmin 

Assistant Engineer (Civil) 

United 

Arab 

Emirates 

9-13 February, 2019 
Source visit of Coarse Aggregate 

Inspection 

21 Mohammad Thauhidul Islam 

Assistant Engineer (Civil) India 13-16 March, 2019 
Inspection of Source Material of 

Ballast 

22 Md. Ridwan Hossain 

Assistant Engineer (Civil) China 
26 March-03 April, 

2019 

Inspection of Roofing Sheet & 

NV800 System for building of 

MRT Line-6 Depot 

23 Md. Nazmul Islam 

Assistant Engineer (Civil) India 18-21 June, 2019 
Material Inspection Plan for 

Turnout of MRT Line-6 

24 Md. Samiul Kadir 

Assistant Engineer (Electrical) 
China  24-29 May, 2019 

Pre-shipment Inspection of Steel 

Structure of Workshop and 

Laboratory Test of Stabling Shed 

Materials 

25 Md. Juwel Shikdar 

Assistant Engineer (Mechanical) Japan 09-12 April, 2019 
Material Inspection of Rail for 

MRT Line-6 

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

26 Md. Nizam Uddin Miah 

Additional Project Director 

(Electrical, Signal, 

Telecommunication & Track) 

India 07-10 March, 2019 Inspection of 132kv Cables Tests 

27 Md. Rakib Uddin 

Project Manager (Signal and 

Telecommunication) 

Japan 09-12 April, 2019 
Material Inspection of Rail for 

MRT Line-6 

 

 


