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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

ঢাকা ম্যাস ট্রানরিট ককাম্পারন রিরমটটড 

প্রবাসী কল্যাণ ভবন, কিটভি-১৪ 

৭১-৭২ পুিাতন এ্যারিফ্যান্ট কিাড, ইস্কাটন গাটড েন, ঢাকা-১০০০ 

www.dmtcl.gov.bd  

১. ভিশন ও ভিশন 

১.১) ভিশন 

বাঁচদব সিয়, বাঁচদব পভরদবশ 

যানজট কিাদব মিদরাদরল 

Moving People  

Saving Time and Environment 

 

১.২) ভিশন 

 দ্রুতগািী, ভনরাপে, ভনি ভরদযাগ্য, শীতাতপ ভনয়ভন্ত্রত, সিয় সাশ্রয়ী, ভবদ্যুৎচাভলত, পভরদবশবান্ধব ও দূরভনয়ভন্ত্রত অতুাধুভনক গণপভরবহণ ব্যবস্থা প্রবতভদনর িাধ্যদি ঢাকা িহানগরী ও তৎসাংলগ্ন পার্শ্ভবতী এলাকার যানজট ভনরসন   

 

২. প্রভতশ্রুত মসবাসমূহ  

২.১) নাগভরক মসবা 

ক্রভিক মসবার নাি মসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

মসবার মূল্য 

এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

মসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়ত্বপ্রাি কি ভকতভা 

(নাি, পেভব, ম ান ও ইদিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. মিদরাদরল ভনি ভাণ কাদল যানজট 

পভরভহহভত সহণীয় পয ভাদয় রাখা 

ভবকল্প সড়ক ব্যবহাদর 

জনসদচতনতা সৃভি 

➢ রাভ ক ব্যবহহাপনা পভরকল্পনা 
 

▪ ভিএিটিভসএল কায ভালয় 

▪ প্রকল্প কায ভালয়সমূহ 

- ২০১২ - ২০২৪ জনাব সারওয়ার উদ্দীন খান 

প্রকল্প ব্যবহহাপক-২ 

এিআরটি লাইন-৬ 

ম ান: ০১৭৯১৫৫০৮১০ 

dgmtpdmtc@gmail.com  

 

 

http://www.dmtcl.gov.bd/
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ক্রভিক মসবার নাি মসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

মসবার মূল্য 

এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

মসবা প্রোদনর সিয়সীিা োভয়ত্বপ্রাি কি ভকতভা 

(নাি, পেভব, ম ান ও ইদিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২. Metro Rail Exhibition & 

Information Center এর িাধ্যদি 

জনসাধারণদক মিদরাদরল সম্পদকভ 

সম্যক ধারণা প্রোন 

মিদরাদরদল যাতায়াদত 

জনসদচতনতা সৃভি 

➢ MRT Pass 

➢ Rapid Pass 
 

▪ Metro Rail Exhibition 

& Information Center  

১০/- টাকা 

নগে 

জানুয়াভর ২০২১ মেদক  

ভিদসম্বর ২০২৪ 

প্রভতভেন  

সকাল ১০.০০ ঘটিকা 

মেদক  

ভবকাল ০৫.০০ ঘটিকা 

জনাব মিাহাম্মে িভনরুজ্জািান  

প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৩ 

এিআরটি লাইন-৬ 

মিাবাইল: ০১৭১৯-২০৩৭৪৩  

ই-দিইল: mdmrhd76@yahoo.com 

 

 

২.২) প্রাভতষ্ঠাভনক মসবা 

ক্রভিক মসবার নাি মসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

মসবার মূল্য এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

মসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়ত্বপ্রাি কি ভকতভা 

(নাি, পেভব, ম ান ও ইদিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. ভিএিটিভসএল এর আওতায় 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূদহ মপ্রষদণ 

জনবল ভনদয়াগ 

▪ মপ্রষণ আদেশ 

জাভর 

➢ জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় মেদক সড়ক পভরবহন ও িহাসড়ক 

ভবিাদগ ন্যস্ত হওয়ার প্রজ্ঞাপন 

➢ সড়ক পভরবহন ও িহাসড়ক ভবিাগ মেদক মযাগোদনর 

পৃষ্ঠাঙ্কন 

 

- ০৩ কায ভভেবস জনাব মিাোঃ আব্দুল ওয়াদ্যে 

অভতভরক্ত সভচব 

ও 

মকাম্পাভন সভচব  

ঢাকা ম্যাস রানভজট মকাম্পাভন ভলভিদটি 

মিাবাইল: 01558-302716 

ই-দিইল: awadud45@gmail.com 

২. ভিএিটিভসএল এর আওতায় 

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূদহ 

সরাসভর জনবল ভনদয়াগ 

ভনদয়াগ কভিটির 

সুপাভরশ যাচাই-বাছাই 

ও অনুদিােন 

➢ ভনদয়াগ কভিটির সুপাভরশ 

 

▪ প্রকল্প কায ভালয়সমূহ  

▪ ভিএিটিভসএল কায ভালয় 

- ০৭ কায ভভেবস জনাব মিাোঃ আব্দুল ওয়াদ্যে 

অভতভরক্ত সভচব 

ও 

মকাম্পাভন সভচব  

ঢাকা ম্যাস রানভজট মকাম্পাভন ভলভিদটি 

মিাবাইল: 01558-302716 

ই-দিইল: awadud45@gmail.com 
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২.৩) অিুন্তরীণ মসবা 

ক্রভিক মসবার নাি মসবা প্রোন পদ্ধভত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

মসবার মূল্য 

এবাং 

পভরদশাধ পদ্ধভত 

মসবা প্রোদনর সিয়সীিা োভয়ত্বপ্রাি কি ভকতভা 

(নাি, পেভব, ম ান ও ইদিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. মপ্রষদণ ভনদয়াভজত কি ভচারীদের 

শ্রাভন্তভবদনােন ছুটি প্রশাসভনক 

িন্ত্রণালদয় অগ্রায়ণ 

শ্রাভন্তভবদনােন ছুটির 

জন্য োভখলকৃত 

আদবেন সড়ক 

পভরবহন ও িহাসড়ক 

ভবিাদগ অগ্রায়ণ 

➢ ভনধ ভাভরত  রদি আদবেন 

➢ অভজভত ছুটির প্রাপ্যতার প্রতুয়ণ 

➢ পূদব ভর শ্রাভন্তভবদনােন ছুটি িঞ্জুরীর 

কভপ 

▪ প্রকল্প কায ভালয়সমূহ  

▪ ভিএিটিভসএল কায ভালয় 

- ০৩ কায ভভেবস জনাব মিাোঃ আব্দুল ওয়াদ্যে 

অভতভরক্ত সভচব 

ও 

মকাম্পাভন সভচব  

ঢাকা ম্যাস রানভজট মকাম্পাভন ভলভিদটি 

মিাবাইল: 01558-302716 

ই-দিইল: awadud45@gmail.com 

২. প্রকদল্প ভনদয়াভজত কি ভচারীদের 

িভবষ্য তহভবল হদত অভগ্রি 

িঞ্জুরী 

ভনধ ভাভরত  রদি 

োভখলকৃত আদবেন 

সড়ক পভরবহন ও 

িহাসড়ক ভবিাদগ 

অগ্রায়ণ 

➢ ভনধ ভাভরত  রদি আদবেন 

➢ িভবষ্য তহভবদল জিার ভববরনী 

▪ প্রকল্প কায ভালয়সমূহ  

▪ ভিএিটিভসএল কায ভালয় 

- ৫ কায ভভেবস জনাব মিাোঃ আব্দুল ওয়াদ্যে 

অভতভরক্ত সভচব 

ও 

মকাম্পাভন সভচব  

ঢাকা ম্যাস রানভজট মকাম্পাভন ভলভিদটি 

মিাবাইল: 01558-302716 

ই-দিইল: awadud45@gmail.com 

 

৩) আওতাধীন েির/সাংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠানসমূদহর ভসটিদজন স চাট ভার ভলঙ্ক আকাদর যুক্ত করদত হদব। 

প্রদযাজু নয়। 
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৪) আপনার (দসবা গ্রহীতার) কাদছ আিাদের (দসবা প্রোনকারীর) প্রতুাশা 

ক্রভিক প্রভতশ্রুত/কাভিত মসবা প্রাভির লদযু করণীয় 

১. স্বয়াংসম্পূণ ভ আদবেন জিা প্রোন 

২. যোযে প্রভক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ভ স পভরদশাধ করা 

৩. প্রদযাজু মযদত্র মিাবাইল মিদসজ/ই-দিইদলর ভনদে ভশনা অনুসরণ করা   

৪. সাযাদতর জন্য ধায ভ তাভরদখ ভনধ ভাভরত সিদয়র পূদব ভই উপভস্থত োকা 

৫. অনাবশ্যক ম ান/তেভবর না করা 
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ঢাকা ম্যাস রানভজট মকাম্পাভন ভলভিদটি (ভিএিটিভসএল) িহাত্মা গান্ধী প্রণীত ভসটিদজন চাট ভার অনুসরণ ও পভরপালদন ভবর্শ্াসী 

 

Citizen’s Charter 

A Customer is the most important visitor on our premises. 

He is not dependent on us, 

We are dependent on him. 

He is not an interruption of our work, 

He is the purpose of it. 

He is not an outsider to our business, 

He is a part of it. 

We are not doing him a favor by serving him, 

He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so. 

         -Mahatma Gandhi 


