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ঢাকা ম্যাস ট্রানরজট ককাম্পারন রলরমদটড (রডএ্মটিরসএ্ল)-এ্র উত্তম চচ ো ২০২০-২০২১ 

 

ক্রম উত্তম চচ োর রশদরানাম রববরণ 
প্রমাণক (রভরডও 

রচত্র/রির রচত্র/ 

অন্যান্য) 

১. 

Enterprise Resource 

Management System 

(ERMS) প্রবতেণ 

ঢাকা ম্যাস ট্রানরজট ককাম্পারন রলরমদটড (রডএ্মটিরসএ্ল)-এ্র 

আওতায় বাস্তবায়নাধীন ঢাকা ম্যাস র যাপিড ট্রানপিট ডডভেলিভেন্ট 

প্রভিক্ট (লাইন-৬) এর পনে মাণ কাভির অভধ মভকর ডেশী ইভ ােভে 

সম্পন্ন হভেভে। ডেভট্রাভরল িপরচালনা ও রক্ষণাভেক্ষভণর পনপেত্ত পেপুল 

িপরোন সরঞ্জাম ও যন্ত্রপারত সাংগ্রহ করা হদয়দে/হদে। কমদট্রা কট্রদনর 

রনম োণ জাপাদন পুদরােদম চলদে। এ্ কপ্রক্ষাপদট রডএ্মটিরসএ্ল এ্র 

আওতায় বাস্তবায়নাধীন কমদট্রাদরলসমূদহ সরঞ্জাম, যন্ত্রপারত, কমদট্রাদট্রন 

এ্বাং িাবর ও অিাবর সম্পরত্তর ডাটাদবইজ ততরী, সুষ্ঠু ব্যবিাপনা, 

সাংরক্ষণ ও রক্ষণাদবক্ষণ সুষ্ঠুভাদব করার রনরমত্ত রডএ্মটিরসএ্ল এ্র 

Enterprise Resource Management System (ERMS) 

সাংগ্রদহর কাজ শুরু করা হদয়দে। 

পররকল্পনা 

করমশদনর কভৌত 

অবকাঠাদমা 

রবভাদগর ১৫ জুন 

২০২০ তাররদের 

সম্মরতপত্র 

২. 

নদভল কদরানা ভাইরাস 

(COVID-19) মহামারী 

পরররিরতদত এ্মআরটি 

লাইন-৬ এ্র কাজ অব্যাহত 

রাো 

নদভল কদরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পরররিরতদত 

কমদট্রাদরদলর কায েক্রম স্বািযরবরধ কমদন ও শারীররক দুরত্ব বজায় করদে 

প্রথম রেন কথদকই অব্যাহত রাো হয়। প্রথম রতন মাস কেদশ ও 

রবদেদশ Home Assignment ও Home Office Assignment-

এ্ Design-এ্র কাজ করা হয়। এ্কই সদে কারোনায় সরঞ্জামারে ও 

কমদট্রা কট্রন রনম োদণর কাজ অব্যাহত রাো হয়। ৪থ ে মাস কথদকই 

COVID-19 Screeing ব্যবিা প্রবতেণ কদর মাঠ পয োদয়র কাজ শুরু 

করা হয় এ্বাং পয োয়ক্রদম কাদজর পরররধ বৃরি করা হয়। 

মারসক সমন্বয় 

সভার কায েরববরণী 

৩. 

নদভল কদরানা ভাইরাস 

(COVID-19) মহামারী 

পরররিরতদত এ্মআরটি 

লাইনসমূদহ কম েরত রবদেশী 

নাগররকদের বাাংলাদেদশ 

প্রতযাবতেদণর ব্যবিা করা 

গত ৮ মাচ ে ২০২০ তাররে বাাংলাদেদশ প্রথম নদভল কদরানা ভাইরাস 

(COVID-19) শনাক্ত হয় এ্বাং ক্রমান্বদয় শনাদক্তর হার বৃরি কপদত 

থাদক। এ্ কপ্রক্ষাপদট সরকার নদভল কদরানা ভাইরাস (COVID-19) 

প্ররতদরাধ ও এ্র প্রাদুভ োব করাদধ গত ২৬ মাচ ে ২০২০ তাররে কথদক 

সাধারন ছুটি ক াষণা কদর। এ্ পরররিরতদত এ্মআরটি লাইনসমূদহ 

কম েরত অরধকাাংশ রবদেশী নাগররকগণ রনজ রনজ কেদশ প্রতযাবতেন 

কদরন। রবদেশী নাগররকদের বাাংলাদেদশ রফ্ররদয় এ্দন কাদজ 

রনদয়ারজত করার রনরমত্ত রডএ্মটিরসএ্ল রবদশষ উদযাগ গ্রহণ কদর। এ্ 

উদযাদগর ধারাবারহকতায় MRT Line-6 এ্র রনম োণিদলর সরিকদট 

অিায়ী আবারসক িাপনা রনম োণ করা হয়। COVID-19 Positive 

জনবলদক কহাম অথবা প্রারতষ্ঠারনক ককায়াদরন্টাইদন রাো রনরিত করা 

স্বািয অরধেপ্তদরর 

১৬ কসদেম্বর ২০২০ 

তাররদের 

অনুদমােনপত্র  

এ্বাং 

১৩ জুলাই ২০২০ 

তাররদে  

রডএ্মটিরসএ্ল হদত 

সড়ক পররবহন ও 

মহাসড়ক রবভাগ 

বরাবর কপ্রররত পত্র 
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ক্রম উত্তম চচ োর রশদরানাম রববরণ 
প্রমাণক (রভরডও 

রচত্র/রির রচত্র/ 

অন্যান্য) 
হয়। প্রদয়াজদন সরকারর বা চুরক্তবি হাসপাতাদল ভরতে করা হয়। নদভল 

কদরানা ভাইরাস (COVID-19) মহামারী পরররিরত কমাকাদবলায় ও 

কম েরত রবদেশী জনবদলর COVID-19 রচরকৎসায় আিা সৃরির লদক্ষয 

গাবতলীি কন্সট্রাকশন ইয়াদড ে ১০ শয্যা রবরশি এ্বাং উত্তরাি পঞ্চবটি 

কন্সট্রাকশন ইয়াদড ে ১৪ শয্যা রবরশি Isolation Center (Field 

Hospital) রনম োণ করা হয়। এ্দত রবদেশী নাগররকদের বাাংলাদেদশ 

রফ্দর আসার আগ্রহ সৃরি হয়। রবরভি কেদশর সদে রবমান চলাচল বন্ধ 

থাকা সদেও রবদশষ উদযাদগ রবদেশী পরামশ েক ও ঠিকাোরী 

প্ররতষ্ঠাদনর জনবলদক বাাংলাদেদশ রফ্ররদয় এ্দন কাদজ রনদয়ারজত 

করা হয়। 

৪. 

রডএ্মটিরসএ্ল ও এ্র 

আওতায় বাস্তবায়নাধীন 

প্রকল্পসমূদহ কম েরত 

কম েচারীদের জন্য কদরানা 

সহায়তা তহরবল গঠন 

রডএ্মটিরসএ্ল ও এ্র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূদহ কম েরত 

কম েচারীদের মদে ১১-২০ কগ্রদডর কয সকল কম েচারী নদভল কদরানা 

ভাইরাস (COVID-19)-এ্ আক্রান্ত হদয়দেন/হদেন তাঁদেরদক প্রদয়াজদন 

সহায়তা করার রনরমত্ত ১-১০ কগ্রদডর কম েচারীগণ কস্বো অনুোন প্রোন 

কদর কদরানা সহায়তা তহরবল গঠন কদরদেন। রনধ োররত কগ্রদডর 

কদরানা আক্রান্ত কম েচারীদের এ্ তহরবল হদত প্রদয়াজন অনুযায়ী 

সহায়তা প্রোন করা হদে। 

মারসক সমন্বয় 

সভার কায েরববরণী 

 


