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উিক্রির্নকা
গািীপুর র্সটি কবিিাবরশবনর ক্রির্বকাবশর িবি গািীপুর শহর কর্বক ঢাকা শহবর যািাোি এবং ভ্রিণ ক্রিাগি বৃর্ি িাবে। িাই
এ ভ্রিণবক দ্রুি, সহি ও র্নরািদ করার প্রবোিনীেিা কদখা র্দবেবে। এ অবস্থা কিাকার্বিা করার িন্য র্বআরটি িাইন ৩-এর
সম্প্রসারণ (Extension) র্হবসবব গািীপুর ও র্বিানবন্দর কর্রবডাবরর িবে একটি বাস রযার্িড ট্রানর্িট (র্বআরটি) ব্যবস্থা
বাস্তবােবনর র্সিান্ত েহণ কবর। বাস রযার্িড ট্রানর্িট একটি উন্নি িাবনর আধুর্নক বাস র্ির্িক ট্রানর্িট ব্যবস্থা যা দ্রুি, সাশ্রেী,
র্নরািদ এবং আরািদােক িিািবির ব্যবস্থা কবর। এর িিািি র্নর্ব িঘ্ন করার িন্য কডর্ডবকবটড কিন ব্যবহার করা হে। সুর্বধাগুর্ির
িবে রবেবে যানিট এর্িবে দ্রুি র্বপুি সংখ্যক যাত্রী ির্রবহন করা।
বাস রযার্িড ট্রানর্িট (র্বআরটি) একটি উন্নিিাবনর, উচ্চ ক্ষ্িিা সম্পন্ন বাসর্ির্িক গণির্রবহন ব্যবস্থা, যা যাত্রীবদর িন্য দ্রুি,
দক্ষ্, র্নরািদ, র্নিিরবযাগ্য, ির্রববশবান্ধব এবং আরািদােক ির্রবহন র্নর্িি কবর। র্বআরটি র্সবেবি যাত্রীবদর িািা প্রদাবনর
িন্য ই-টিবকটিং এবং অবটাবিটিক কগবটর ব্যবস্থা র্াকবব এবং বাবসর সিেসূিী সম্পবকি র্রবেি-টাইি/িাৎক্ষ্র্নক িথ্য সরবরাবহর
িন্য উন্নিির, আধুর্নক এবং সহােক অবকাঠাবিার ব্যবস্থা র্াকবব।
এই প্রকবল্পর উবেশ্য হবিা গািীপুর কর্বক ঢাকা আন্তিিার্িক র্বিানবন্দর িয িন্ত ২০.৫ র্কবিার্িটার দীর্ ি কডর্ডবকবটড র্বআরটি
কিন র্নিিান করা। অর্ধক যাত্রী বহবন সক্ষ্ি েযান্ডাড ি ইবিকর্ট্রক বাসগুবিা এই কডর্ডবকবটড কিবন ২ কর্বক ৫ র্ির্নট অন্তর অন্তর
িিািি করবব। যাত্রীসাধারবণর সুর্বধাবর্ ি কেশনগুবিাবি ই-টিবকটিং, স্বেংর্ক্রে টিবকট কাউন্টার এবং Intelligent Transport
System (আইটিএস)-এর ব্যবস্থা র্াকবব।
র্বগি জুিাই ২০১৩ সাবি র্বআরটি ব্যবস্থা বাস্তবােন, ির্রিািনা ও ব্যবস্থািনার িন্য শিিাগ সরকারী িার্িকানাধীন ঢাকা বাস
রযার্িড ককাম্পানী র্ির্িবটড (ঢাকা র্বআরটি) গঠন করা হে। বিিিাবন এটির সহােক অবকাঠাবিা র্নিিাণ, যন্ত্রিার্ির ক্রে সংক্রান্ত
সকি প্যাবকবির কাি িিিান রবেবে।
দ্রুিিা এবং দক্ষ্িার সবে র্বআরটি র্সবেি স্থািন, রক্ষ্ণাববক্ষ্ণ, ির্রিািনা ও ব্যবস্থািনার প্রবোিবন সরকারী প্রশাসবনর
গিানুগর্িক বিবের বাইবর র্গবে ককাম্পানী িয িাবেই সব ধরবণর র্সিান্ত এবং র্নেন্ত্রণ েহবণ সক্ষ্ি প্রর্িষ্ঠান স্থািবনর িন্য এর্ডর্ব
শিি প্রদান কবর।
কস অনুযােী, ককাম্পানী আইন ১৯৯৪ (Act no-XVIII) এর আওিাে ঢাকা বাস রযার্িড ট্রানর্িট ককাম্পানী র্ির্িবটড (ঢাকা
র্বআরটি) নাবি একটি শিিাগ সরকারী িার্িকানাধীন িাবর্িক র্ির্িবটড ককাম্পানী গঠন করা হে। ককাম্পানীর Articles of
Association অনুযােী কবাড ি অি র্ডবরক্টরস ককাম্পানীর সকি প্রশাসর্নক ও আর্র্ িক র্বষবে র্নেন্ত্রণ ও র্সিান্ত েহবণর র্বষবে
ক্ষ্িিাপ্রাপ্ত।

১িা জুিাই, ২০১৩ সবন করর্িস্ট্রার অি িবেন্ট ষ্ট্ক ককাম্পানীি এন্ড িািিস এর “Certificate of Incorporation
-Noc-109974/13” এবং “Certificate of Commencement of Business” এর র্বষবে র্নবন্ধন
েহণ করা হে।
িরবিীবি, ২২কশ র্ডবসম্বর ২০১৬ সবন বাংিাবদশ িািীে সংসবদ বাস রযার্িড ট্রানর্িট ব্যবস্থার অবকাঠাবিা র্নিিাণ, ির্রিািনা,
উন্নেন, রক্ষ্ণাববক্ষ্ণ ও র্নেন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক র্বষে র্বধানকবল্প বাস রযার্িড ট্রানর্িট (র্বআরটি) আইন ২০১৬ িাশ হে। উি
আইবনর ধারা ৫১ - এ প্রদি ক্ষ্িিা ববি সরকার ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানীর প্রবোিবন সরকার্র কগবিবট প্রজ্ঞািন দ্বারা, র্বর্ধ
প্রণেন কর্রবি িার্রবব। এোিাও, আইবনর ধারা ৫২ - এ প্রদি ক্ষ্িিা ববি কর্তিিক্ষ্, সরকাবরর পূব িানুবিাদনক্রবি সরকার্র
কগবিবট প্রজ্ঞািন দ্বারা, এই আইন বা র্বর্ধর সর্হি সংগর্িপূণ ি প্রর্বধান প্রণেন কর্রবি িার্রবব।
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ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানী ির্রর্ির্ি

র্িশন, র্িশন এবং উবেশ্যাবিী:
র্িশনঃ নগরে ছন্দময় পথচলা।
ি এবং ঙ্গনঙ্গদ িষ্ট সমরয় গন্তরে
র্িশনঃ সড়কপরথ ট্রেরনে মত একচ্ছত্র ট্রলন সম্বঙ্গলত অবকাঠারমা, ঙ্গনঙ্গদ িষ্ট সমরয় বারসে আগমন-ঙ্গনগমন
ট্রপ ৌঁছারনাে ঙ্গনশ্চয়তাসহ ঙ্গনোপদ, সুলভ, আোমদায়ক ও পঙ্গেরবশবান্ধব BRT েবস্থা প্রবতিন ও সম্প্রসােণ করে মহানগেীে যাত্রী
সাধােরণে ভ্রমণ ও দদনঙ্গন্দন কমি পঙ্গেকল্পনায় সাবলীলতা আনয়রনে মাধ্যরম ছন্দময় এক আবহ সৃঙ্গষ্ট কো ।
িক্ষ্য: আিাবদর র্িশন বাস্তবােবন আিরা র্নবির উবেশ্যাবিী ও িযালুসমূবহর প্রর্ি প্রর্িশ্রুর্িবিঃ
 যাত্রীবসবার প্রর্ি দােবিিাঃ সুর্বধািনক, সাশ্রেী, সহিিিয, সিোনুগ এবং যাত্রীসাধারবণর িার্হদার প্রর্ি িক্ষ্য করবখ
কসবা প্রদান।
 যাত্রীবসবাে আনুগিযঃ বন্ধুিযপূণ ি, শ্রিাশীি, র্নরািদ এবং র্নিিরবযাগ্য কসবাদাবনর িােবি যাত্রীবদর আস্থা অিিন।
 কিীবৃন্দঃ যাত্রীবদর সাবর্ কযাগাবযাবগর প্রর্ি স্তবর রবেবে আিাবদর কিীবার্হনী। কসবহতু, প্রার্িষ্ঠার্নক সািবের
অর্ববেদ্য অংশ র্হসাবব আিরা কিীবদর মূোেন কবর র্ার্ক।

এবসার্সবেশন অনুযােী ককাম্পানী স্থািবনর উবেশ্যসমূহ:









প্রকল্প বাস্তবােনকািীন সিবে কেশাি িারিাি অরগানাইবিশন (SPO) (ঢাকা র্বআরটি) র্হসাবব কাি করা;
কেটার ঢাকা সাসবটইবনবি আরবান ট্রান্সবিাট ি প্রবিক্ট (র্ির্ডএসইউটির্ি) বাস্তবােনকাবি এর প্রকল্প ব্যবস্থািনা এবং
প্রকবল্পর বাস্তবােন সহােিা ও সিন্বে করা;
আন্তিিার্িক র্বিানবন্দর কর্বক গািীপুর িয িন্ত বাস রযার্িড ট্রানর্িট (র্বআরটি) র্নর্িিি হওোর ির িার্িক র্হবসবব
র্সবেবির ির্রিািনা, রক্ষ্ণাববক্ষ্ণ ও ব্যবস্থািনা করা;
র্বআরটি র্সবেবির িন্য অিাবরশন এবং র্বিবনস িবডি র্ডিাইন করা এবং সার্িিস প্লান প্রস্তুি করা;
গািীপুর-এোরবিাট ি কর্রবডাবরর বা প্রস্তার্বি অন্য কযবকাবনা কর্রবডাবরর র্বদ্যিান বাস অিাবরটরগবণর সবে
আবিািনার (Negotiation) র্ির্িবি বাস অিাবরটিং ককাম্পানী গঠন এবং বাস ির্রিািনার িন্য অিাবরটর র্নবোগ
করা, িবব কয সকি অিাবরটর র্বআরটি ককাম্পানীবি অংশেহণ করববন না িাবদর িন্য একটি কবম্পনবসশন
কিকার্নিি (Compensation Mechanism) প্রস্তুি করাসহ র্বআরটি ির্রিািনার িন্য র্বদ্যিান বাস
অিাবরটরগবণর সবে আিাি আবিািনা ও সিন্বে সাধন করা;
প্রবযািয র্িট স্ক্র্যার্িং (Fleet Scrapping) কপ্রাোি প্রস্তুি ও িা বাস্তবােন করা;
িািা সংেবহর িির্িসহ র্বআরটি র্সবেবির িন্য বাস সংেহ করা ও র্িি (Lease) কনো এবং ইবন্টর্িবিন্ট ট্রান্সবিাট ি
র্সবেি ক্রে এবং স্থািন করা;
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র্নব িার্িি ও র্নবোর্িি বাস অিাবরটর ও ড্রাইিারবদর িন্য প্রবোিনীে ও িয িাপ্ত প্রর্শক্ষ্বণর ব্যবস্থা করা;
ঙ্গবআেটি ঙ্গসরেম পঙ্গেচালনা শুরু হওোর পূবব ি র্বআরটি র্সবেি িরীক্ষ্া করা;
গণিােবি ও িনসাধারবণর িবে র্বআরটি র্নিিাণ ির্রিািন ইিযার্দ র্বষবে সবিিনিা বির্রর িন্য ব্যািক প্রিারপ্রিারণা করা;
ঢাকাে বা কদবশর অন্য ককাবনা শহবর র্নর্িিিব্য সকি ধরবণর র্বআরটির র্নিিাণ, ির্রিািনা, ব্যবস্থািনা ও রক্ষ্ণাববক্ষ্ণ
করা;
ককাম্পার্নর র্বিবনস সম্পর্কিি উিবদশ ও িরািশি প্রদান করা এবং ককাম্পার্নর সকি কাি সম্পর্কিি এবং অন্যান্য
চুর্িগি বােবাধকিা সম্পাদন করা;
র্বআরটি এবং অন্যান্য র্সবেবির ম্যানুিযাকিার্রং প্লযান্টস স্থািবনর িন্য কন্সার্টং, র্ডিাইন, ইর্ঞ্জর্নোর্রং,
কন্সট্রাকশন, ম্যাবনিবিন্ট এবং প্লযান্ট অিাবরশন সংক্রান্ত সকি কায িক্রি েহণ করা;
BRT ির্রিািনার িন্য অিাবরটর র্নবোবগর র্নর্িবি আরএির্ি (RFP) প্রস্তুি করিঃ দরপ্রস্তাব আহ্বান কবর
অিাবরটর র্নবোগ এবং বাস ির্রিািনার চুর্ি সম্পাদন করা;
চুর্ির শিিাবিী অনুযােী BRT ির্রিািনার গুণগি িান র্নর্িি করাসহ অন্যান্য শিিাবিীর আবিাবক র্নের্িি
িদারর্ক এবং ির্রবীক্ষ্ণ (Monitoring)করা;
BRT র্ডবিা স্থািন, ির্রিািনা ও ব্যবস্থািনা করা।

ককাম্পানী এর মূিধন
সংর্োরক অনুযােী, ককাম্পানীর অবর্ারাইিড কশোর মূিধন ৪০০০ র্ির্িেন টাকা িাত্র। Ordinary Share ১০ টাকা
িাত্র এবং সবারই এই কশোর বৃর্ি করা বা হ্রাস করার এবং র্বর্িন্ন ক্লাবস িাগ করার অর্ধকার রবেবে।

কবাড ি এর গঠন
ককাম্পানীর Articles of Association এর কসকশান-৩৮ অনুযােী, ককাম্পানীর কবাবডরি সদস্য সংখ্যা সব ির্নম্ন ৭ িন
এবং সবব িাচ্চ ১৩ িন হবি িাবর।
ককাম্পানীর Articles of Association এর কসকশান-৩৯ অনুযােী, র্নম্নর্ির্খি িবদ অর্ধর্ষ্ঠি ব্যর্িসমূহ র্বআরটি
ককাম্পার্নর কবাড ি সদস্য হবি িারববঃ
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সর্িব, সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ, সিক ির্রবহন ও কসতু িন্ত্রণািে
ডীন, আর্কিবটকিার ও প্লযার্নং অনুষদ, বুবেট, ঢাকা
অর্ির্রি সর্িব, অর্ ি র্বিাগ, অর্ ি িন্ত্রণািে
র্নব িাহী ির্রিািক, ঢাকা ির্রবহন সিন্বে কর্তিিক্ষ্
প্রধান প্রবকৌশিী, সিক ও িনির্ অর্ধদপ্তর
প্রর্ির্নর্ধ, বাংিাবদশ কসতু কর্তিিক্ষ্
ব্যবস্থািনা ির্রিািক, ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানী
প্রধান র্নব িাহী কিিকিিা, গািীপুর র্সটি কবিিাবরশন
প্রর্ির্নর্ধ, এির্বর্সর্সআই
প্রর্ির্নর্ধ, আইর্সএর্ব
িহাসর্িব, বাংিাবদশ সিক ির্রবহন িার্িক সর্ির্ি
সরকার কর্তিক ককাম্পানী আইন র্ববশষজ্ঞ একিন আইনিীবী

কবাড ি অব র্ডবরক্টবরর দার্েত্ব ও ক্ষ্িিা (Articles of Association অনুসাবর)










সর্িব, সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ, সিক ির্রবহন ও কসতু িন্ত্রণািে, কবাবড ির কিোরম্যান র্হবসবব দার্েত্ব িািন
করববন।
কবাড ি অব র্ডবরক্টরবদর সম্মর্িক্রবি ব্যবস্থািনা ির্রিািক র্নবোগ কদোর ক্ষ্িিা রবেবে। র্বজ্ঞর্প্তর িােবি উন্মুি
প্রর্িবযার্গিার িে র্দবে এই র্নবোগ সম্পন্ন করবি হবব। র্নবোগকৃি ব্যবস্থািনা ির্রিািক কবাবড ির সদস্য ববি র্বববর্িি
হবব।
ব্যবস্থািনা ির্রিািবকর কিোদকাি হবব ০৫ (িাঁি) বের যা কবাড ি সদবস্যর অনুির্িক্রবি বৃর্ি বা নবােন করা কযবি িাবর।
প্রর্িটি কবাড ি সদস্য সিাে কযাগদাবনর িন্য িন প্রর্ি ৫০০০/= টাকা কবর সম্মানী িাবব। যর্দ ককান কবাড ি সদস্য অর্ির্রি
দার্েত্ব িািন কবর িাহবি বার্ষ িক সাধারণ সিার র্সিান্ত অনুযােী ঐ সদস্যবক অর্ির্রি ির্রিাণ টাকা ির্রবশাধ করা হবব।
কবাড ি অব র্ডবরক্টরস সব িসম্মর্িক্রবি ককাবনা কবাড ি সদবস্যর শূন্যস্থাবন অর্বা কবাবড ির অর্ির্রি সদস্য র্হবসবব কযবকান
ব্যর্িবক র্নবোগ র্দবি িারবব।
সকি কবাড ি অব র্ডবরক্টরবদর স্বাক্ষেকৃি করজুবিশন বা ির্রিত্র ববধ এবং কায িকর ববি র্বববর্িি হবব যর্দ কসটি ককান কবাড ি
সিাে িাশ হে।
সিার ককারাি হবব কিিবক্ষ্ ৬ িন কবাড ি সদবস্যর উির্স্থর্িবি।
ককাম্পানীর Articles of Association এর কসকশান-৪৮ অনুযােী, কবাবড ির সকি সিার সিাির্িত্ব করবব
কিোরম্যান এবং কিোরম্যাবনর অনুির্স্থর্িবি সব িসম্মর্িক্রবি কযবকান একিন ির্রিািক সিার সিাির্িত্ব করবব। সিাে
উর্িি কযবকান র্বষবের সিাধানই কিাটিং এর িােবি করা হবব এবং কিাবটর সিিাকরবণর প্রবোিন হবি কিোরম্যান এর
কিাটবক কার্েং কিাট র্হবসবব গণ্য করা হবব।
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বিিিান ির্রিািনা িষ িদ
ক্রি ির্রিািকগণ
১

িনাব নিরুি ইসিাি,

িদবী
কিোরম্যান

সর্িব, সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ,
সিক ির্রবহন ও কসতু িন্ত্রণািে

২

খন্দকার রার্কবুর রহিান,

সদস্য

র্নব িাহী ির্রিািক,
ঢাকা ির্রবহন সিন্বে কর্তিিক্ষ্

৩

কশখ কিাহাম্মদ কিারবশদ,

সদস্য

অর্ির্রি অযাটর্ন ি কিনাবরি,
বাংিাবদশ সুপ্রীি ককাট ি
৪

িনাব কিা: আবদুস সবুর,

সদস্য

প্রধান প্রবকৌশিী,
সিক ও িনির্ অর্ধদপ্তর
৫

কশখ কিা: সর্িি উল্লাহ

সদস্য

অর্ির্রি সর্িব,
অর্ ি র্বিাগ, অর্ ি িন্ত্রণািে
৬

িনাব ড. কিা: ির্নরুজ্জািান,

সদস্য

অর্ির্রি সর্িব ও ির্রিািক (র্িএন্ডর্ড),
বাংিাবদশ কসতু কর্তিিক্ষ্

৭

িনাব কিাঃ আর্িনুি ইসিাি,

সদস্য

প্রধান র্নব িাহী কিিকিিা,
গািীপুর র্সটি কবিিাবরশন এর প্রর্ির্নর্ধ

৮

খন্দকার এনাবেি উোহ,

সদস্য

িহাসর্িব,
বাংিাবদশ সিক ির্রবহন িার্িক সর্ির্ি
৯

িনাব কিাঃ আর্িনুি হক শািীি,

সদস্য

সহ-সিাির্ি,
এির্বর্সর্সআই
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সদস্য

ডীন, আর্কিবটকিার ও প্লযার্নং অনুষদ,
বুবেট, ঢাকা
১১

িনাব মুহাম্মাদ িারুক এির্সএ,

সদস্য

প্রািন সিাির্ি,
আইর্সএর্ব
১২

িনাব সর্িকুি ইসিাি,
ব্যবস্থািনা ির্রিািক,

সদস্য সর্িব
এক্স অর্ির্সও সদস্য

ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানী
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ির্রিািনা িষ িবদর অনুর্ষ্ঠি সিাসমূবহর িার্িকাঃ
সিার
ক্রি
১ি

২৭-০৮-১৩

সিে
(র্বকাি)
-

সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ এর সবম্মিন কক্ষ্ (কক্ষ্ ৮২১, িবন ০৭)

সদস্য
উির্স্থর্ি
১০ িন

২ে

০৯-১১-১৬

-

সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ এর সবম্মিন কক্ষ্ (কক্ষ্ ৮২১, িবন ০৭)

১০ িন

৩ে

১১-০৬-১৭

৫:০০ র্ি:

ঢাকা র্বআরটি এর সবম্মিন কক্ষ্ - বািী ০৪, করাড ২১, কসক্টর ০৪, উিরা

০৮ িন

৪র্ ি

১৮-০২-১৮

৬:৩০ র্ি:

ঢাকা র্বআরটি এর সবম্মিন কক্ষ্ - বািী ০৪, করাড ২১, কসক্টর ০৪, উিরা

০৯ িন

৫ি

১০-০৯-১৮

৬:৩০ র্ি:

ঢাকা র্বআরটি এর সবম্মিন কক্ষ্ - বািী ০৪, করাড ২১, কসক্টর ০৪, উিরা

০৯ িন

৬ষ্ঠ

০৭-০৪-১৯

৩:০০ র্ি:

সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ এর সবম্মিন কক্ষ্ (কক্ষ্ ৮২১, িবন ০৭)

০৬ িন

৭ি

১১-০৭-১৯

৪:৩০ র্ি:

সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ এর সবম্মিন কক্ষ্ (কক্ষ্ ৮২১, িবন ০৭)

০৮ িন

৮ি

১৩-১০-১৯

৪:৩০ র্ি:

সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ এর সবম্মিন কক্ষ্ (কক্ষ্ ৮২১, িবন ০৭)

০৭ িন

৯ি

০২-০১-২০

৪:০০ র্ি:

সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ এর সবম্মিন কক্ষ্ (কক্ষ্ ৮২১, িবন ০৭)

১০ িন

১০ি

০৬-০২-২০

৪:৩০ র্ি:

সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ এর সবম্মিন কক্ষ্ (কক্ষ্ ৮২১, িবন ০৭)

১০ িন

১১িি

০৫-১০-২০

৪:৩০ র্ি:

জুি অনিাইন প্লাটিিি

০৮ িন

১২িি

০২-১১-২০

৪:৩০ র্ি:

জুি অনিাইন প্লাটিিি

০৯ িন

১৩িি

০৭-০৬-২১

৭:০০ র্ি:

জুি অনিাইন প্লাটিিি

১২ িন

১৪িি

০৪-১১-২১

৪:০০ র্ি:

র্বআরটি ককাম্পানীর সিাকক্ষ্ (বািী নং-০৪, করাড নং-২১, কসক্টর-০৪, উিরা,
ঢাকা)

০৭ িন

িার্রখ

সিার স্থান

কবাড ি সাব কর্িটি গঠন
Administrative Affairs Committee
ক্রি

নাি

িদবী

১

এি এ এন র্সর্েক, সর্িব, সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ এবং ির্রিািক ঢাকা র্বআরটি

আহবােক

২

কিাঃ কােবকাবাদ কহাবসন, র্নব িাহী ির্রিািক, র্ডটির্সএ এবং ির্রিািক ঢাকা র্বআরটি

সদস্য

৩

কিাহাম্মাদ মুসর্িি কিৌধুরী, অর্ির্রি সর্িব, অর্ ি র্বিাগ এবং ির্রিািক ঢাকা র্বআরটি

সদস্য

৪

কিাঃ িাহবুবুি আিি, সহ-সিাির্ি, এির্বর্সর্সআই এবং ির্রিািক ঢাকা র্বআরটি

সদস্য
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Intelligent Transport System (ITS) – Speciation Technical Committee
ক্রি

নাি

িদবী

১

িন্দন কুিার বসাক, ব্যবস্থািনা ির্রিািক, ঢাকা বাস র্যার্িড ট্রানর্িট ককাম্পানী র্িঃ

আহবােক

২

শ্যািি রাে, র্সর্নের র্সবেি এনার্িে, আইর্সটি ইউর্নট, সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ

সদস্য

৩

কিাঃ িাহাবুবুি বারী, ট্রান্সবিাট ি এডিাইিার (আন্তিিার্িক) র্ডর্িটিআইর্ি

সদস্য

৪

কিাঃ আশরাফুি ইসিাি, কডপুটি টিি র্িডার, র্িএির্সর্সর্ব, র্ির্ডএসইউটির্ি

সদস্য

৫

সহবযাগী অোিক, কর্ম্পউটার র্বজ্ঞান ও প্রবকৌশি র্বিাগ, বাংিাবদশ প্রবকৌশি র্বশ্বর্বদ্যািে
(বুবেট)

সদস্য

৬

বাংিাবদশ কর্ম্পউটার কাউর্ন্সি এর প্রর্ির্নর্ধ

সদস্য

৭

কািী সাঈদা িিিাি, র্সর্নের র্সবেি এনার্িে, সিক ও িনির্ অর্ধদপ্তর

সদস্য

৮

কিাঃ কসাবহি রানা, র্নব িাহী প্রবকৌশিী, সওি, ির্নটর্রং, র্ির্ডএসইউটির্ি

সদস্য সর্িব

Bus Specification – Technical Committee
ক্রি

নাি

িদবী

১

রওশন আরা কবগি, অর্ির্রি সর্িব ও প্রকল্প সিন্বেক, র্বআরটি, গািীপুর-এোরবিাট ি

২

ট্রান্সবিাট ি ইর্ঞ্জর্নোর, ঢাকা ির্রবহন সিন্বে কর্তিিক্ষ্ (র্ডটির্সএ)

সদস্য

৩

কিাঃ রর্িকুি ইসিাি, অর্ির্রি প্রধান প্রবকৌশিী, সওি, যার্ন্ত্রক কিান, সিক িবন, কিিগাঁও

সদস্য

৪

কিাঃ আশরাফুি ইসিাি, কডপুটি টিি র্িডার, র্িএির্সর্সর্ব, র্ির্ডএসইউটির্ি

সদস্য

৫

কিাঃ িাহাবুবুি বারী, ট্রান্সবিাট ি এডিাইিার (আন্তিিার্িক) র্ডর্িটিআইর্ি

সদস্য

৬

সহবযাগী অোিক, কিকার্নকাি ইর্ঞ্জর্নোর্রং র্বিাগ, বাংিাবদশ প্রবকৌশি র্বশ্বর্বদ্যািে (বুবেট)

সদস্য

৭

ডাইবরক্টর, ইর্ঞ্জর্নোর্রং, বাংিাবদশ সিক ির্রবহন কর্তিিক্ষ্ (র্বআরটিএ)

সদস্য

৮

কিাঃ কসাবহি রানা, র্নব িাহী প্রবকৌশিী, সওি, ির্নটর্রং, র্ির্ডএসইউটির্ি

সদস্য সর্িব

আহবােক

Recruitment Committee (Grade-1 to Grade-4)
ক্রি নাি

িদবী

১

র্নব িাহী ির্রিািক, ঢাকা ির্রবহন সিন্বে কর্তিিক্ষ্ (র্ডটির্সএ) ও ির্রিািক (ঢাকা র্বআরটি)

২

অর্ির্রি সর্িব, অর্ ি র্বিাগ, অর্ ি িন্ত্রণািে ও ির্রিািক (ঢাকা র্বআরটি)

সদস্য

৩

অর্ির্রি সর্িব (আরবান ট্রান্সবিাট ি অনুর্বিাগ) সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ

সদস্য

আহবােক
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৪

যুগ্ম সর্িব, িনপ্রশাসন িন্ত্রণািে

সদস্য

৫

যুগ্ম সর্িব (আইন), সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ

সদস্য

৬

র্ববশষজ্ঞ প্রর্ির্নর্ধ (আইর্বএ, ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যািে)

সদস্য

৭

ব্যবস্থািনা ির্রিািক, ঢাকা বাস রযার্িড ট্রানর্িট ককাম্পানী র্ির্িবটড (ঢাকা র্বআরটি)

সদস্য সর্িব

Recruitment Committee (Grade- 5 to Grade-8)
ক্রি নাি

িদবী

১

ব্যবস্থািনা ির্রিািক, ঢাকা বাস রযার্িড ট্রানর্িট ককাম্পানী র্ির্িবটড (ঢাকা র্বআরটি)

আহবােক

২

সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ এে মরনানীত প্রঙ্গতঙ্গনঙ্গধ

সদস্য

৩

ঢাকা ির্রবহন সিন্বে কর্তিিক্ষ্ (র্ডটির্সএ) এে মরনানীত প্রঙ্গতঙ্গনঙ্গধ

সদস্য

৪

সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ এে মরনানীত প্রঙ্গতঙ্গনঙ্গধ একজন ICT ঙ্গবষয়ক কমিকতিা

সদস্য

৫

ট্রকাম্পাঙ্গন সঙ্গচব, ঢাকা বাস রযার্িড ট্রানর্িট ককাম্পানী র্ির্িবটড (ঢাকা র্বআরটি)

সদস্য সর্িব

Committee for BRT Rules 2020
ক্রি

নাি

িদবী

১

র্নব িাহী ির্রিািক, ঢাকা ির্রবহন সিন্বে কর্তিিক্ষ্ (র্ডটির্সএ) ও ির্রিািক (ঢাকা র্বআরটি)

২

ব্যবস্থািনা ির্রিািক, ঢাকা বাস রযার্িড ট্রানর্িট ককাম্পানী র্ির্িবটড (ঢাকা র্বআরটি)

সদস্য

৩

অর্ির্রি র্নব িাহী ির্রিািক (িাস ট্রানর্িট), ঢাকা ির্রবহন সিন্বে কর্তিিক্ষ্ (র্ডটির্সএ)

সদস্য

৪

যুগ্ম সর্িব (আইন), সিক ির্রবহন ও কসতু িন্ত্রণািে

সদস্য

৫

যুগ্ম সর্িব (আরবান ট্রান্সবিাট ি), সিক ির্রবহন ও কসতু িন্ত্রণািে

সদস্য

৬

ডাইবরক্টর, করাড কসিটি, বাংিাবদশ করাড ট্রান্সবিাট ি, অবর্ার্রটি (র্বআরটিএ)

সদস্য

৭

কিাঃ আশরাফুি ইসিাি, কডপুটি টিি র্িডার, র্িএির্সর্সর্ব, র্ির্ডএসইউটির্ি

সদস্য

৮

কিাঃ র্িো উর্েন (র্নঃপ্রঃ, সওি), ির্রববশ ও র্নরািিা কিিকিিা, র্ির্ডএসইউটির্ি

আহবােক

সদস্য সর্িব
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কিিকিিাবৃন্দ
নাি
সর্িকুি ইসিাি
কিাঃ সাইফুি ইসিাি

িদবী
ব্যবস্থািনা ির্রিািক
ককাম্পানী সর্িব

কিান /কিাবাইি
০২-৪৮৯৫৯১০১
০২-৪৮৯৫৯১০২

ই-কিইি
md.dbrtc@gmail.com
cs.dbrtc@gmail.com

ঢাকা বাস রযার্িড ট্রানর্িট ককাম্পানী র্ির্িবটড (ঢাকা র্বআরটি) এর িনবি কাঠাবিা
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ঢাকা বাস রযার্িড ট্রানর্িট ককাম্পানী র্ির্িবটড (ঢাকা র্বআরটি) এর যানবাহন ও অর্িস
সরঞ্জাবির িার্িকা
ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানীর ৪র্ ি কবাড ি সিাে Table of Organization and Equipment (TO&E) নীর্িগি িাবব
অনুবিার্দি হে। র্কন্তু অনুবিার্দি TO&E কি শুধু যানবাহন এর র্বষেটি উবল্লখ র্েি। িাই িরবিীবি TO&E কি কর্ম্পউটার,
এোর কর্ন্ডশনার োিাও প্রবোিনীে আবরা র্বর্িন্ন ধরবণর অর্িস সরঞ্জাি যুি কবর ির্রিািনা িষ িবদর ১০ি সিাে উিস্থািন
করা হবি TO&E টি চূিান্ত িাবব অনুবিার্দি হবেবে।
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কেটার ঢাকা আরবান ট্রান্সবিাট ি প্রবিক্ট (র্ির্ডএসইউটির্ি)
প্রকল্প ির্রর্ির্ি:
গণপ্ররিানিন্ত্রী বাংিাবদশ সরকার, এশীে উন্নেন ব্যাংক, িরাসী উন্নেন সংস্থা এবং কলাবাি এনিােরনবিন্ট িযার্সর্িটি-র
অর্ িােবন ’কেটার ঢাকা আরবান ট্রান্সবিাট ি প্রবিক্ট (র্ির্ডএসইউটির্ি)’ প্রকবল্পর আওিাে ঢাকা র্বআরটি (গািীপুর-এোরবিাট ি)
বাস্তবার্েি হবে।
িার্িসংবর্র িানব উন্নেন সূিক অনুযােী ১৬৯টি সদস্য কদবশর িবে বাংিাবদবশর অবস্থান ১২৯িি এবং ’ইবকানর্িে
ইবন্টর্িবিন্স ইউর্নট’-র ববর্শ্বক বাসবযাগ্যিা সূিবক ঢাকা বরাববরর িি র্ববশ্বর সববিবে বাস-অবযাগ্য শহরগুবিার অন্যিি
র্হবসবব অবস্থান ধবর করবখবে। এ শহবরর যানিট এবং বায়ুদূষণবকই এ অবস্থাবনর মূি কারণ র্হবসবব র্ির্িি করা হবেবে। বৃহির
ঢাকা র্ববশ্বর দ্রুি বধ িনশীি কিগার্সটিগুবিার অন্যিি। গি ১০ বেবর এর িনসংখ্যা প্রাে র্দ্বগুবণরও কবর্শ কববি ২০১২ সাবির ১.২
ককাটি কর্বক কববি ২০২০ সাবির কশষ নাগাদ ২.০ ককাটিবি কিৌৌঁোবি িাবর, যা এটিবক র্ববশ্বর বৃহিি কিগার্সটিগুবিার কািাবর
র্নবে যাবব। ঢাকার মূি অংবশ বা কসন্ট্রাি র্বর্িবনস র্ডসর্ট্রবক্ট প্রর্ি বগ ি র্কবিার্িটাবর ৪৫,০০০ িনসংখ্যা র্নবে এটি র্ববশ্বর
সববিবে র্নবসর্িপূণ ি শহরও ববট। নগবরর ভূ-প্রকৃর্ির কারবণ সীর্িি বাসবযাগ্য ির্িবি উচ্চিাত্রার র্নত্ব, অির্রর্িি এবং
অির্রকর্ল্পি অবকাঠাবিা এবং িনবসবার র্নম্নিান ও নগর ির্রবহবন সুষ্ঠু ব্যবস্থািনার অিাবব এখাবন প্রর্ির্নেি িারাত্মক
যানিবটর সৃর্ষ্ট্ হবে। এ অবস্থা র্নরসন কবর বৃহির ঢাকার িন্য একটি দক্ষ্ ির্রবহন ব্যবস্থা গবি তুিবি হবি অর্ি দ্রুি এ র্বষবে
যর্াযর্ এবং প্রর্বধানমূিক ব্যবস্থা েহণ করা আবশ্যক।
এরই ধারাবার্হকিাে বৃহির ঢাকার সুর্বধািনক একটি কর্রবডাবর বাস রযার্িড ট্রানর্িট ব্যবস্থা প্রবিিবনর উবেবশ্য
িরািশিদািাগবণর িােবি ঢাকার র্বর্িন্ন প্রাবন্তর ৬টি প্রধান কর্রবডার র্ববেষণ করা হে। কস অনুযােী ঢাকা কিবট্রাির্িটন এিাকার
উির অংবশ, নগর উন্নেন ব্যবস্থািনা এবং গণির্রবহন অবকাঠাবিা র্নিিাবণর িন্য সুর্বধািনক র্হবসবব র্বববর্িি হওোে
এোরবিাট ি- গািীপুর কর্রবডারটি র্বআরটি র্সবেি বাস্তবােবনর িন্য র্নধ িারণ করা হে।
এখাবন উবল্লখ্য কয, সরকারী ির্রসংখ্যান অনুযােী গািীপুর-টেী এিাকার িনসংখ্যা প্রাে ১০ িক্ষ্। িবব গাবিিন্ট র্শবল্পর অন্যিি
ককন্দ্র হওোবি এখাবন অসংখ্য গাবিিন্ট িযাক্টর্র গবি উবঠবে। িিশ্রুর্িবি স্থানীে নাগর্রকবদর বাইবরও এখাবন র্বপুি সংখ্যক
গাবিিন্ট কিী বসবাস কবর আসবে। র্বআরটি কর্রবডাবরর আবশিাবশ প্রাে ২৭২টি গাবিিন্টস কারখানা রবেবে কযখাবন আনুিার্নক
১০ িক্ষ্ কিী র্নবোর্িি রবেবে। িবি র্দন র্দন এ কর্রবডাবর কিাটর যান িিািবির সংখ্যা বৃর্ি িাবে, সাবর্ সিক দুর্ িটনার
সংখ্যাও র্দন র্দন কববি িবিবে। সিক দুর্ িটনার িথ্য র্ববেষণ কবর কদখা র্গবেবে কয, টেী-গািীপুর সিবক সংর্টিি সিক
দুর্ িটনার িবে ৫০% এর অর্ধক সংখ্যকই ির্িারী।
ঢাকা শহবর গণির্রবহবনর সংখ্যা অপ্রতুি, র্বশৃঙ্খি এবং র্নম্নিাবনর। প্রকবল্পর প্রস্তার্বি এ কর্রবডার এিাকাে ৬০টিরও কবর্শ
রুবট কবসরকারী অিাবরটরবদর দ্বারা ২৫০০-এর কবর্শ বাস ও র্ির্নবাস ির্রিািনা করা হবে। বাসবহবরর বাসগুবিার অর্ধকাংশই
ব্যবহার অনুিবযাগী ও িগ্নদশােস্থ এবং এ কর্রবডাবর িাত্র অল্প কবেকটি সর্জ্জি বাসেি রবেবে। িবব িাবি বাবসর ভ্রিবনর
সিেসূিী বা অন্য ককান িথ্য র্াবক না। আধুর্নক ককান ব্যবস্থা ও টিবকটিং িির্িও গবি উবঠর্ন।
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প্রকবল্পর উবেশ্য:
প্রকল্পটি, গািীপুর-টেী-উিরা-র্বিানবন্দর কর্রবডাবর ২০.৫ র্কবিার্িটার র্বআরটি িাইন র্নিিাবনর িােবি দক্ষ্, ব্যে সাশ্রেী,
ির্রববশ বান্ধব, আধুর্নক, কটকসই এবং র্নরািদ নগর ির্রবহন ব্যবস্থা গবি তুিবব। কযবহতু বাংিাবদবশ এখবনা ককান আধুর্নক
ও দ্রুিগািী গণ ির্রবহন ব্যবস্থা গবি উবঠর্ন িাই এ িাইিট প্রকল্পটি বাস্তবার্েি হবি সির্ন্বি িিািি ব্যবস্থার কক্ষ্বত্র এটি সার্ব িক
সিাধান ও র্দক র্নবদ িশনা প্রদান করবি সক্ষ্ি হবব ববি আশা করা যাবে।

প্রকবল্পর কযৌর্িকিা:
২০০৫ সাবি র্বশ্বব্যাংবকর অর্ িােবন প্রণীি ঢাকা আরবান ট্রান্সবিাট ি প্রকবল্পর আওিাে ঢাকা িহানগরীর িন্য স্ট্রযাবটর্িক ট্রান্সবিাট ি
প্লান (এসটির্ি) প্রস্তুি করা হে। িরবিীবি ২০১৫ সাবি িাইকা কর্তিক িা সংবশাধন করা হবি সরকার কর্তিক কসটি সংবশার্ধি
ককৌশিগি ির্রবহন ির্রকল্পনা (এসটির্ি) র্হবসবব অনুবিার্দি হে এবং এটিই নগর ির্রবহন ির্রকল্পনার বিিিান র্ির্ি র্হসাবব
কাি কবরবে। আরএসটির্ি-কি বৃহির ঢাকার ির্রবহণ খাবি যর্াযর্ র্বর্নবোবগর প্রবোিনীেিার উির গুরুত্বাবরাি করা হবেবে
এবং র্বআরটি িাইন-৩ সহ র্িনটি বাস রযার্িড ট্রানর্িট (র্বআরটি) রুট র্নিিাবণর সুিার্রশ করা হবেবে। ঢাকা আরবান ট্রান্সবিাট ি
কনটওোকি কডিিিবিন্ট োর্ডবিও (ককইআই, িাইকা, ২০১০) র্বআরটি িাইন -৩ র্নিিাবণর সুিার্রশ করা হবেবে। অযার্ন্ত্রক যান
িিািি, ির্িারী কর্তিক যত্রিত্র রাস্তা িারািাবরর িাশািার্শ উচ্চিাত্রার ট্রযার্িক প্রবাবহর কারবণ কদবশর উিরাংশ কর্বক ঢাকা
িহানগরীবি প্রবববশর অন্যিি প্রধান প্রববশির্ র্হবসবব র্ির্িি গািীপুর-এোরবিাট ি কর্রবডাবর প্রােশই িারাত্মক এবং দীর্ িস্থােী
যানিবটর সৃর্ষ্ট্ হে। এোিা সিবকর পূব ি এবং ির্িি উিে অংবশর িবে সংবযাবগরও অপ্রতুিিা রবেবে। সিবকর িাবশ মূিি
আরএির্ি কারখানাসহ র্শল্প কারখানা কববি িবিবে। এরই কপ্রক্ষ্ািবট এর্ডর্ব একটি টিএ প্রকবল্পর আওিাে সম্ভাব্যিা যািাইবের
িােবি েেটি প্রস্তার্বি কর্রবডাবরর িে হবি গািীপুর-টেী-র্বিানবন্দর রুটটি (র্বআরটি িাইন -৩ এর অংশ) র্বআরটি
বাস্তবােবনর সববিবে েহণবযাগ্য এবং বাস্তবসম্মি কর্রবডার র্হবসবব র্নধ িারণ কবরবে।
উবল্লখ্য কয, কিৌি প্রর্িবন্ধকিা এবং সিবকর উিে িাবশ র্নর্িিি অবকাঠাবিার কারবণ এ রাস্তাটি প্রবোিন অনুযােী আরও প্রশস্ত
করার অবকাশ কনই। িাোিা করির্ির্িক গনির্রবহন ব্যবস্থা র্নিিাণ এবং বাস্তবােন, র্বআরটি এর কিবে প্রাে ১০ গুন কবশী ব্যেবহুি
ও সিেসাবিক্ষ্। িাই অন্তব িিীকািীন ব্যবস্থা র্হবসবব দ্রুি সিবে এবং স্বল্প ব্যবে একিাত্র বাস রযার্িড ট্রানর্িট ব্যবস্থা বাস্তবােন
কবরই এ রাস্তার যানিট র্নরসন করা সম্ভব হবি িাবর।
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প্রকবল্পর সাংগঠর্নক কাঠাবিা

প্রকবল্পর অর্ িােন:
এশীে উন্নেন ব্যাঙ্ক (এর্ডর্ব)
িরাসী উন্নেন সংস্থা (এএির্ড)
বাংিাবদশ সরকার
কলাবাি এনিােরনবিন্ট িযার্সর্িটি

১৬ ককাটি িার্কিন ডিার
৪.৫ ককাটি িার্কিন ডিার
৪.৫ ককাটি িার্কিন ডিার
৪৬ িক্ষ্ িার্কিন ডিার

প্রকল্প কবম্পাবনন্টসমূহ:
১.

২.

সওি কবম্পাবনন্টসমূহ
িেবদবপুবর র্বআরটি কিন; র্িক্সড ট্রার্িক কিন; এন.এি.টি কিন; ফুটিাি; কড্রবনি ও ৬টি
িাাইওিার র্নিিাণসহ ১৬ র্কবিার্িটার দীর্ ি কর্রবডাবরর কিিবিন্ট উন্নেন এবং প্রশস্তকরণ
[কিইবনি ০+০০০ কর্বক ২+৬০০ এবং কিইবনি ৭+১০০ কর্বক ২০+২০০]
র্বর্বএ কবম্পাবনন্টসমূহ
তুরাগ নদীর উির ১০ কিনর্বর্শষ্ট্ টেী ব্রীি এবং ৬টি এর্িবিবটড কেশনসহ ৪.৫ র্কবিার্িটার
এর্িবিবটড কসকশন র্নিিান [কিইবনি ২+৬০০ কর্বক ৭+১০০]
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৭.
৮.
৯.
১০.
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র্বআরটি কিন, র্িক্সড ট্রার্িক কিন, এনএিটি কিন, ফুটিাি এবং কড্রবনিসহ ৪.৫ র্কবিার্িটার দীর্ ি
কর্রবডাবরর কিিবিন্ট উন্নেন এবং প্রশস্তকরণ
এির্িইর্ড কবম্পাবনন্টসমূহ
গািীপুবর র্বটির্সএি-এর ির্িবি র্বআরটি র্ডবিা র্নিিান
১০টি র্কবিন িাবকিট র্নিিান
র্বআরটি কর্রবডাবরর উিেিাবশ ১৪১টি এবক্সস করাবডর উন্নেন
গািীপুর কর্বক এোরবিাট ি িয িন্ত প্রস্তার্বি কর্রবডার বরাবর ১০০০টি জ্বািানী সাশ্রেী সিক বার্ি
স্থািন
এসর্িও, র্বআরটি ককাম্পানী কবম্পাবনন্টসমূহ
ি
৫০টি আটিকুবিবটড
বাস ক্রে
র্বআরটি ির্রিািনার িন্য আইটিএস সরঞ্জািার্দ ক্রে
ট্রার্িক ব্যবস্থািনা ককবন্দ্রর ট্রার্িক র্সগনাি র্সবেি এবং সরঞ্জািার্দ ক্রে
র্বদ্যিান বাস অিাবরটরবদর সাবর্ আবিািনা এবং র্বআরটি বাস অিাবরটর র্নব িািন

িরািশিদািা প্রর্িষ্ঠানসমূহ:
কবম্পাবনন্ট
১. প্রবিক্ট ম্যাবনিবিন্ট, ককাঅর্ড িবনশন
এন্ড কযািার্সটি র্বর্ডং (র্িএির্সর্সর্ব)

২. ইর্ঞ্জর্নোর্রং, প্রর্কউরবিন্ট এবং
র্নিিান ব্যবস্থািনা (ইর্ির্সএি)

কিি ির্রর্ধ

প্রর্িষ্ঠান

প্রকল্প ব্যবস্থািনা, সিন্বে এবং সক্ষ্িিা বির্র, ক্রে কেক ও অন্যান্য
সহােিা/কযাগাবযাগ, িন অংশেহণ
র্ডিাইন, সংেহ, র্নিিান, িত্বাবধােন এবং চুর্ি কেক ও অন্যান্য
ব্যবস্থািনা

৩. অিাবরশনাি র্ডিাইন এন্ড র্বিবনস
িবডি (ওর্ডর্বএি)

র্বআরটি ির্রিািন ির্রকল্পনা, র্বিবনস িবডি, বুবেট ও অন্যান্য
ির্রবষবা সূিনা, বাস কের্সর্িবকশন, বাস
অিাবরটরবদর সাবর্ আবিািনা

৪. র্রস্যাটিবিন্ট প্লযান ইির্প্লবিনবটশন
(আরর্িআই)

প্রকবল্পর কারবণ ক্ষ্র্িেস্থবদর িার্িকা প্রণেন এবং
িাবদর ক্ষ্র্িপূরণ র্নধ িারণ
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এক নিবর র্ির্ডএসইউটির্ি (র্বআরটি, র্বিানবন্দর - গািীপুর)
প্রকবল্পর নাি

:

কেটার ঢাকা সাসবটইবনবি আরবান ট্রান্সবিাট ি প্রবিক্ট (র্বআরটি র্বিানবন্দর - গািীপুর)

র্বিাগ

:

সিক ির্রবহন ও িহাসিক র্বিাগ

িন্ত্রণািে

:

সিক ির্রবহন ও কসতু িন্ত্রণািে

বাস্তবােনকারী সংস্থাসমূহ

:

সিক ও িনির্ র্বিাগ (সওি)
বাংিাবদশ কসতু কর্তিিক্ষ্ (র্বর্বএ)
স্থানীে সরকার প্রবকৌশি র্বিাগ (এির্িইর্ড)

কিোদ

:

র্ডবসম্বর ২০১২ – র্ডবসম্বর ২০১৮

অনুবিার্দি বর্ধ িি কিোদ

:

র্ডবসম্বর ২০১২ – র্ডবসম্বর ২০২২

প্রকল্প ব্যে

:

৪২৬৮.৩২ ককাটি টাকা

প্রকল্প অর্ িােনকারী

:

গণপ্রিািন্ত্রী বাংিাবদশ সরকার

:

এশীে উন্নেন ব্যাঙ্ক (এর্ডর্ব)

:

িরাসী উন্নেন সংস্থা (এএির্ড)

:

কলাবাি এনিােরনবিন্ট িযার্সর্িটি (র্িইএি)

:

২০.৫ র্কবিার্িটার

:

ভূর্িবি

বদর্ িয

: ১৬.০০ র্কবিার্িটার

এর্িবিবটড : ৪.৫০ র্কবিার্িটার
কেশন

:

২৫টি

বাস র্ডবিা

:

১টি (গািীপুর)

টার্িিনাি

:

২টি (র্বিানবন্দর ও গািীপুর)

িাইওিার

:

৬টি (র্বিানবন্দর, ির্সমুেীন, কুর্নো, উন্মুি র্বশ্বর্বদ্যািে, কিাগরা এবং িেবদবপুর
কিৌরাস্তা)

ব্রীি

:

১টি (টেী ব্রীিবক ১০ কিবন উন্নীিকরণ)

এবেস করাড

:

১১৩টি (৫৬ র্কবিার্িটার)

উচ্চ ক্ষ্িিাসম্পন্ন নদ িিা

:

উিে িাবশ ৩০.০০ র্কবিার্িটার

ফুটিাি

:

উিে িাবশ ২০.৫০ র্কবিার্িটার

ভ্রিণ সিে

:

৩৫ - ৪০ র্ির্নট (গািীপুর - এোরবিাট ি)

বাস র্িবকাবেন্সী

:

১ কর্বক ২ র্ির্নট
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র্বআরটি রুট ম্যাি
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বাস রযার্িড ট্রানর্িট (র্বআরটি)
র্বশ্বব্যািী র্বআরটি-র ভূর্িকা:
যাত্রী সাধারবণর গর্িশীিিা র্নর্িি করার িবক্ষ্য পৃর্র্বীর বহুবদবশ সিিিার সবে বাস রযার্িড ট্রানর্িট র্সবেি প্রবিিন করা
হবেবে। বাস রযার্িড ট্রানর্িট র্সবেি একটি বাস র্ির্িক গণির্রবহন ব্যবস্থা কযখাবন উন্নিিাবনর বাসগুবিা সাধারণি
কডর্ডবকবটড কিবন দ্রুি ও র্নরািবদ িিািি কবর যাত্রী ির্রবহন কবর র্াবক। এ িির্িবি কষ্ট্শবন কঢাকার পূবব িই যাত্রীগণবক টিবকট
সংেহ করবি হে এবং ইবিক্ট্রর্নক িির্িবি িািা আদাে করা হবে র্াবক। বাবস উঠা নািার িন্য বাবস িওিা দরিার ব্যবস্থা
ি
র্াবক এবং বাসগুবিা কষ্ট্শন প্লাটিবিির সিিবি (Level Boarding) র্ার্িবে যাত্রী সাধারবণর দ্রুি আবরাহণ ও র্নগিবনর
ব্যবস্থা কবর কদে।
র্বআরটি িাইন-৩ কর্রবডাবরর উির অংশটি হযরি শাহািািাি আন্তিিার্িক র্বিানবন্দর, টেী, কিৌরাস্তা এবং র্শববার্িগািীপুরসহ ২০.২ র্কবিার্িটার িযন্ত র্বস্তৃি। র্বিানবন্দর হবি গািীপুর িয িন্ত র্বআরটি কর্রবডারটিবি রাস্তার িাঝখাবন উিের্দবক
১টি কবর র্বআরটি কিন র্াকবব যা ককবি িাত্র র্বআরটি বাস িিািবির িন্য র্নধ িার্রি র্াকবব। র্বিানবন্দর কর্বক গািীপুর িয িন্ত
র্বআরটি কিবনর িাশািার্শ কর্রবডারটিবি উিের্দবক দুটি কবর র্িক্সড ট্রার্িক কিন, ১টি কবর নন-কিাটরাইিড বা সার্িিস কিন
এবং উিেিাবশ ফুটিার্ র্াকবব। এ োিা রাস্তার উিেিাবশর আিাআর্ি রাস্তাগুবিা সংস্কার কবর র্বআরটি র্িডার করাড র্হবসবব
উন্নেন করা হবে। ফুটিাবর্র র্নি র্দবে উন্নিিাবনর এবং অর্ধক ক্ষ্িিাসম্পন্ন কড্রইবনি এর ব্যবস্থা র্াকবব।
র্বআরটি বাসগুবিার যািাোি র্নর্ব িঘ্ন এবং র্নরর্বর্েন্ন করার িন্য কর্রবডাবরর েেটি গুরুত্বপূণ ি যানিট প্রবণ ইন্টারবসকশবন িাইওিার র্নিিাণাধীন রবেবে। হাউি র্বর্ডং কর্বক কিরাগ আিী িয িন্ত সাবি িার র্কবিার্িটার র্বআরটি কিনসহ েে কিবনর এর্িবিবটড
কসকশান র্নর্িিি হবে। র্বদ্যিান িার কিবনর টেী কসতুর স্থাবন উিের্দবক ১টি কবর র্বআরটি কিনসহ ১০ কিনর্বর্শষ্ট্ কসতু র্নর্িিি
হবে। টেী কসতু কর্বক আব্দুল্লাহপুর আশুর্িো করাড বরাবর একটি রযাবম্পর ব্যবস্থা র্াকবব।
এ োিাও কিন পৃর্কীকরণ, জ্বািানী-সাশ্রেী ববদুযর্িক সিক বার্ি স্থািন এবং উচ্চিাবনর কড্রইবনি ব্যবস্থার িােবি র্বআরটি
র্সবেি সার্ব িক ট্রযার্িক ব্যবস্থািনার িান উন্নীি করার িােবি উির ঢাকার ভূদৃশ্য এবং ির্রবববশর উন্নর্ির িন্য একটি গুরুত্বপূণ ি
হার্িোর র্হবসবব কাি করবব।
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ঢাকা শহবর গণির্রবহবনর সংখ্যা অপ্রতুি, র্বশৃঙ্খি এবং র্নম্নিাবনর। প্রকবল্পর প্রস্তার্বি এ কর্রবডার এিাকাে ৬০টিরও কবর্শ
রুবট কবসরকারী অিাবরটরবদর দ্বারা ২৫০০-এর কবর্শ বাস ও র্ির্নবাস ির্রিািনা করা হবে। বাসবহবরর বাসগুবিার অর্ধকাংশই
ব্যবহার অনুিবযাগী ও িগ্নদশােস্থ এবং এ কর্রবডাবর িাত্র অল্প কবেকটি সর্জ্জি বাসেি রবেবে। িবব িাবি বাবসর ভ্রিবনর
সিেসূিী বা অন্য ককান িথ্য র্াবক না। আধুর্নক ককান ব্যবস্থা ও টিবকটিং িির্িও গবি উবঠর্ন।
প্রস্তার্বি প্রকল্পটি িিবায়ু ির্রবিিন প্রশর্িি করবি, িীবনযাত্রার িান উন্নেবন এবং অর্ িননর্িক প্রবৃর্ি কিারদার করার কক্ষ্বত্র
নগরােন এবং নগর অবকাঠাবিা উন্নীিকরবণ বাংিাবদবশর িািীে অোর্ধকাবর র্ববশষ অবদান রাখবব। এটি ২০০৮ সাবি সরকার
অনুবিার্দি ককৌশিগি ির্রবহন ির্রকল্পনার সুিার্রশ অনুযােী এর্ডর্ব-র ’সাসবটইবনবি ট্রান্সবিাট ি ইর্নর্শবেটিি অিাবরশনাি
প্লযান’-এ বর্ণ িি নগর ির্রবহবনর উির গুরুবত্বর সাবর্ িািিাবব সিন্বে কবর প্রণেন করা হবেবে।

র্বআরটি র্সবেি প্রবিিবনর ইর্িহাস:
র্ববশ্বর প্রর্ি র্বআরটি র্সবেিটি র্েি কানাডার অবটাোর ওর্স ট্রান্সবিা র্সবেি। ১৯৭৩ সাবি প্রবর্িিি এ র্বআরটি র্সবেিটির
প্রধান ববর্শষ্ট্য র্েি শহবরর ককন্দ্রস্থবি কডর্ডবকবটড বাস কিন স্থািন করা। ১৯৮৩ সাবি প্রর্ি এক্সক্লুর্সি বাসওবে (“ট্রানর্িটওবে”
নাবি ির্রর্িি) বির্র হবের্েবিা। ১৯৯৬ সাবি ৩১ র্কবিার্িটার ট্রানর্িটওবে র্সবেিটি িালু হে। িরবিীবি যর্াক্রবি ২০০৯,
২০১১ এবং ২০১৪ সাবি এটির আরও সম্প্রসারণ করা হে। িরবিীবি শহবরর ককন্দ্রস্থবির যাত্রী িার্হদা, ির্রকর্ল্পি িার্হদার কিবে
কবশী হওোর কারবণ ট্রানর্িটওবের এ ককন্দ্রীে অংশটিবক ২০১৭ সাবি একটি িাইট করি ট্রানর্িবট রূিান্তর করা হে।
র্ববশ্বর র্দ্বিীে র্বআরটি র্সবেিটি ১৯৭৪ সাবি ব্রার্িবির কুর্রটিবাবি র্নর্িিি হবের্েি। র্বআরটি-র এ র্সবেবির সাবর্ যুি হওো
কবর্শরিাগ ববর্শষ্ট্যই ইবনাবিটিি আইর্ডো র্হবসবব কুর্রটিবার কিের স্থির্ি িাইি িান িার সংবযািন কবরর্েবিন। ১৯৮০ সাবি
কুর্রটিবা র্সবেবি র্িডার বাস কনটওোকি এবং ইন্টার-কিান কাবনকশন সংযুি কবর এবং ১৯৯২ সাবি বাবসর বাইবর অর্ িাৎ বাবস
উঠার আবগই িািা সংেহ, আবি কেশন এবং উঁচু প্লযাটিবিি কিবিি কবার্ড িং ব্যবস্থা প্রিিন কবরর্েবিন।
২০০০ সাবি কির্ম্বোর কবাবগািাে ট্রান্সর্িবির্নও নাবি প্রর্ি র্বআরটি র্সবেি িালু হে, যা অন্যান্য র্বআরটি-র কসরা ও সিি
ববর্শষ্ট্যগুবিা সর্ন্নববশ র্টিবে র্ববশ্বর সব িার্ধক ক্ষ্িিাসম্পন্ন এবং সবব িাচ্চ গর্ির র্বআরটি র্সবেি প্রবিিন কবরর্েি। ট্রান্সর্িবির্নওর সািে অন্যান্য শহরগুর্িবি উচ্চিাবনর র্বআরটি র্সবেি প্রবিিবন উদ্বুি কবরর্েি। িানুোরী, ২০০৪-এ ইবন্দাবনর্শোর িাকািিাে
এর্শোে প্রর্ি র্বআরটি, ট্রান্সিাকািিা িালু হে। ২০১৫ সাি নাগাদ িাকািিাে িালু হওো ২১০ র্কবিার্িটার (১৩০ িাইি) র্বআরটিটি বিিিাবন র্ববশ্বর দীর্ িিি র্বআরটি র্সবেি।
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ইবন্দাবনর্শোর িাকািিাে 'ট্রান্সিাকািিা' হবে র্ববশ্বর দীর্ িিি র্বআরটি যার বদর্ িয ২৫১.২ র্ক.র্ি.

র্বআরটি-র প্রধান ববর্শষ্ট্যসমূহ:
কডর্ডবকবটড কিন এবং এিাইনবিন্টঃ র্বআরটি িিািবির িন্য কডর্ডবকবটড কিবনর ব্যবস্থা র্াকাে বাসগুবিা র্নর্ব িবঘ্ন দ্রুি িিািি
কবর এবং র্িক্সড ট্রযার্িক দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হে না।
অি কবাড ি িািা সংেহঃ বাবস উঠার পূবব িই টির্কট সংেহ করবি হে র্বধাে যাত্রীগণ দ্রুি বাবস আবরাহণ করবি িাবর।
ইন্টারবসকশান ব্যবস্থািনাঃ ইন্টারবসকশান ব্যবস্থািনার িােবি র্বআরটি বাস কিবন র্বিরীিমুখী রাস্তার অন্যান্য যান িিািবি
সৃষ্ট্ বাধা কিাকার্বিা করা হে। এ কক্ষ্বত্র র্বআরটির িন্য “করড কিি” কর্িবে “েীন কিি” বার্িবে কদোর ব্যবস্থা করা হে।
প্লযাটিিি কিবিি কবার্ড িংঃ কষ্ট্শন প্লযাটিিিগুবিার উচ্চিা বাস কিাবরর উচ্চিার সিান করা হে যাবি যাত্রীবদর বাবস আবরাহণ ও
ি হুইিবিোর ও র্শশুবদর স্ট্রিার উঠাবনা নািাবনা একই সিিবি দ্রুি এবং সহিির হে।
র্নগিন,

র্বআরটির অন্যান্য ববর্শষ্ট্যসমূহ:
ি
উচ্চ ক্ষ্িিাসম্পন্ন ও উন্নতমারনে যানবাহনঃ সাধারণিঃ দ্রুি প্রববশ ও র্নগিবনর
িন্য বাবস একার্ধক ও িওিা দরিার ব্যবস্থা
ি
ি
িবঘ্ন
র্াবক। র্নর্ব িিািবির িন্য উচ্চধারণক্ষ্িিাসম্পন্ন যানবাহন, কযিন - আটিকুবিবটড এিন র্ক বাই- আটিকুবিবটড
বাস ব্যবহার
করা হে। এ োিা র্দ্বিি বাস অর্বা গাইবডড বাসও ব্যবহৃি হবে র্াবক।
উন্নিিাবনর র্বআরটি কেশনঃ উন্নিিাবনর র্বআরটি র্সবেবির কষ্ট্শনগুবিা সাধারণিঃ আবি এবং শীিিাি র্নের্ন্ত্রি হবে র্াবক
কযখাবন স্লাইর্ডং লাস কডার, টির্কট বুর্, ইনিরবিশন বুর্ এবং অন্যান্য কসবার ব্যবস্থা র্াবক। এগুবিাবি প্রােশই স্বল্প উচ্চিার বাস
র্দবে বা কবশী উচ্চিার বাবসর িন্য উচ্চ প্লযাটিিি বির্র কবর দ্রুি যাত্রী উঠানািার িন্য একার্ধক দরিা এবং প্রর্িবন্ধী যাত্রীবদর
সুগম্যিা বার্িবে কিবিি কবার্ড িং-এর ব্যবস্থা কনো হে।
র্বর্শষ্ট্ ব্র্যান্ড বা ব্র্যান্ড আইবডর্ন্টটিঃ র্বআরটি র্সবেবির ববর্শষ্ট্যপূণ ি ও আিাদা ির্রর্ির্ি, র্নধ িার্রি েবিি, কেশন এবং
উন্নিিাবনর দ্রুিগািী বাসবহর র্বআরটি-কক প্রাইবিট কার ব্যবহাবরর আকষ িণীে র্বকল্প র্হবসবব বির্র হবি সহােিা কবর।
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র্ববশ্বর র্দ্বিীে র্বআরটি র্সবেি করবদ-ইবন্টোবদ-কদ-ট্রান্সবিাবট ি, কুর্রটিবা, ব্রার্িি এ িালু হবের্েি ১৯৭৪ সাবি
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ব্যবস্থািনা ির্রিািবকর অেগর্ি প্রর্িববদন
প্রবোিনীে অবর্ ির সংস্থান:
গি ৬ কিব্রুোরী ২০২০ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি ককাম্পানীর ১০ি কবাড ি সিার র্সিান্ত অনুযােী কেটার ঢাকা সাসবটইবনবি আরবান
ট্রান্সবিাট ি প্রবিক্ট (র্বআরটি, গািীপুর-এোরবিাট ি) এর অনুবিার্দি সংবশার্ধি র্ডর্ির্ি’কি SPO অর্ িাৎ ঢাকা র্বআরটি
ককাম্পানীর িন্য সংস্থানকৃি খাি কর্বক ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানীর অনুবিার্দি িনববির িন্য ককাম্পানী কর্তিক অনুবিার্দি
‘ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানীর কিিিারী িাকর্র প্রর্বধানিািা ২০১৯’ অনুযােী কবিন িািার্দর সংস্থান এবং TO&E অনুযােী
যানবাহন ও যন্ত্রিার্ি ক্রবের িন্য ব্যে করা যাবব। িবব, ির্বষ্যবি ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানীর অিাবরশন িালু হবি ককাম্পানীর
িন্য অনুবিার্দি Business Model অনুযােী ককাম্পানীর িনববির িন্য কবিন িািার্দর সংস্থান করবি হবব।

িদ সৃিন ও িনবি কাঠাবিা অনুবিাদন:
র্বগি কবাড ি সিাসমূবহর আবিািনা, িয িাবিািনা ও র্সিাবন্তর র্ির্িবি গি ৬ কিব্রুোরী ২০২০ িার্রবখ অনুর্ষ্ঠি ককাম্পানীর ১০ি
কবাড ি সিাে ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানীবি ৮ টি (আট) র্িন্ন র্িন্ন কেবড কিাট ৪০ টি (ির্ল্লশ) িদ সৃিন কবর ককাম্পানীর িনবি
কাঠাবিাটি চূিান্ত করা হে। কস অনুযােী, কেড-১ এ ককাম্পানীর ব্যবস্থািনা ির্রিািক (১ িন), কেড-২ এ িহাব্যবস্থািক (১ িন),
কেড-৩ এ ককাম্পানী সর্িব/উি-িহাব্যবস্থািক (৪ িন), কেড-৪ এ ব্যবস্থািক (৭ িন), কেড-৫ এ ব্যর্িগি কিিকিিা (২ িন),
কেড-৬ এ অর্িস সহকারী কাি কর্ম্পউটার মুদ্রাক্ষ্র্রক (০৯ িন), কেড-৭ এ ড্রাইিার (০৭ িন) এবং কেড-৮ এ অর্িস সহােক
(০৯ িন - আউটবসার্স িং) কিিকিিা কিিিারী র্নবোবগর ব্যবস্থা রাখা হবেবে।‘

কিিিারী কেড ও কবিন কাঠাবিা অনুবিাদন:
ককাম্পানীর ৬ষ্ঠ কবাড ি সিাে ককাম্পানীর সৃিনকৃি িদসমূহবক কিাট ৮ টি (আট) র্িন্ন র্িন্ন কেবড র্বিি কবর প্রবিযক কেবডর িন্য
মূি কবিন র্নধ িারণ কবর অনুবিাদন প্রদান করা হবেবে।

কিিিারী িাকর্র প্রর্বধানিািা ২০১৯ প্রণেন ও অনুবিাদন:
ির্রিািনা িষ িবদর ৬ষ্ঠ কবাড ি সিাে Administrative Affirs Committee এর সুিার্রশ অনুযােী ঢাকা র্বআরটি
ককাম্পানীর কিিিারী িাকরী প্রর্বধানিািা ২০১৯ অনুবিাদন করা হবেবে এবং কস অনুসাবর িনবি র্নবোগ প্রর্ক্রো সম্পন্ন কো
হরচ্ছ।

ঢাকা র্বআরটি র্বর্ধিািা প্রণেনঃ
র্বআরটি আইন, ২০১৬ এর র্বর্িন্ন ধারা বাস্তবােবনর প্রবোিবন আইবনর ৫১ ধারাে প্রদি ক্ষ্িিা ববি একটি খসিা র্বআরটি
র্বর্ধিািা ২০২০ প্রণেন করা হে এবং ককাম্পানীর ির্রিািনা িষ িবদর ৯ি কবাড ি সিাে উিস্থািন করা হবি িা অর্ধকির যািাই
বাোই কবর সুিার্রশ প্রণেবনর িন্য ৮ (আট) সদস্য র্বর্শষ্ট্ একটি কর্িটি গঠন করা হবেবে। ইবিািবে কর্িটির ৩ টি সিা
অনুর্ষ্ঠি হবেবে। আশা করা যাবে, অর্ি শীঘ্রই কর্িটির পেবতী সিা আহবান কবর র্বর্ধিািা চূিান্ত করার িন্য সুিার্রশ প্রণেন
করা সম্ভব হবব।

র্বআরটি র্সবেবির কার্রগর্র িান প্রস্তুি করণঃ
প্রকবল্পর র্বআরটি অিাবরশন এবং কিইনবটন্যান্স র্সবেি উন্নেবনর িন্য র্নবোর্িি িরািশিক ODBM ইবিািবে বাস ক্রবের
িন্য Draft Specification দার্খি কবর। উি Draft Specification ককাম্পানীর ৮ি কবাড ি সিাে
অনুবিাদবনর িন্য উিস্থার্িি হবি িাহা অর্ধকির যািাই বাোই পূব িক চূিান্ত প্রর্িববদন প্রদাবনর িন্য ৮ সদস্য র্বর্শষ্ট্ একটি
ি
কার্রগর্র কর্িটি গঠন করা হে এবং িাবদর সুিার্রশ অনুযােী ১৮ র্িটার দীর্ ি আটিকুবিবটড
বাবসর ট্রেঙ্গসঙ্গিরকশন চূিান্ত করা
ি
হে। পেবতীরত আটিকুবিবটড বাস েবহারেে পঙ্গেবরতি ১২ ঙ্গমটাে ঙ্গিরজল বাস েবহারেে সুপাঙ্গেরশে ঙ্গভঙ্গিরত ODBM
িরািশিক পুনোয় ট্রেঙ্গসঙ্গিরকশন ট্রপশ করে। উক্ত ট্রেঙ্গসঙ্গিরকশন যাচাই বাছাই কোে পে পুনোয় কার্রগর্র কর্িটি গঠন কো
হয়। ট্রস অনুযায়ী ঙ্গিরজল বারসে ট্রেঙ্গসঙ্গিরকশনও চূড়ান্ত কো হয়। ইতযবসরে, ADB এবং AFD, ঙ্গবআেটি ঙ্গসরেরমে জন্য
Fossil জ্বালানী সম্বঙ্গলত বাস েবহাে ঙ্গনরুৎসাঙ্গহত করে। ইরলকঙ্গেক বাস েবহারেে ঙ্গবষরয় তারদে মতামত প্রদান করে। ট্রস
অনুযায়ী ODBM িরািশিক পুনোয় ১২ ঙ্গমটাে ইরলকঙ্গেক বারসে ট্রেঙ্গসঙ্গিরকশন উপস্থাপন কো হয় যা চূড়ান্তকেরণে জন্য
ট্রটকঙ্গনকযাল সাব-কঙ্গমটি কাজ কেরছ।
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র্বআরটি ককাম্পানীর িন্য কট্রড িাইবসন্সঃ
ঢাকা ে্যাঙ্গপি ট্রানর্িট ককাম্পানী র্ির্িবটড এর আরবদরনে পঙ্গেরপ্রঙ্গক্ষরত ঢাকা দর্ক্ষ্ণ র্সটি কবিিাবরশবনর পক্ষ হবি কট্রড
িাইবসন্স ইসুয করা হে এবং ২০১৩-২০১৪ সাি কর্বক ২০২০-২০২১ সাি িয িন্ত হািনাগাদ করা হে।

র্বআরটি িাইবসন্স:
ইবিািবেই র্বআরটি আইন, ২০১৬ এর ধারা ৭ এর শিি পূরণকবল্প র্বআরটি ককাম্পানী কর্তিিবক্ষ্র (র্ডটির্সএ) র্নকট র্নধ িার্রি
েবক িথ্য প্রদানপূব িক র্বআরটি র্সবেি ির্রিািনার িাইবসবন্সর িন্য আববদন করা হবেবে, যা বিিিাবন র্ডটির্সএ কি প্রর্ক্রোধীন
রবেবে।

ঢাকা র্বআরটি ওবেব সাইট:
সরকাবরর র্বর্িন্ন িন্ত্রণািে, অর্ধদপ্তর ও সরকার্র িার্িকানাধীন ককাম্পানীর website এে আদরল ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানীর
িন্য www.dhakabrt.com নাবি একটি website প্রণয়ন কো হবেবে এবং প্ররয়াজন অনুযায়ী হািনাগাদ িথ্য
upload কো হরচ্ছ।

র্ির্ডও এযার্নবিশন:
র্বআরটি প্রকল্পটি বাংিাবদশ প্রর্িবাবরর িবিা িালু হবি যাবে। র্বআরটি সম্পবকি যাত্রী সাধারণ, কদশবাসী, সংর্েষ্ট্ কর্তিিক্ষ্ এবং
অন্যান্য উিকারবিাগীবদর সম্মক ধারণা প্রদাবনর র্নর্িবি র্ির্ডও এযার্নবিশন বির্র করা হে। িরবিীবি এটির সংস্করণও করা
হে। এোিা ঢাকা র্বিানবন্দর কষ্ট্শন হবি ঢাকা র্বিানবন্দর িয িন্ত র্নিিাণাধীন ভূগভিস্থ ির্িারী টাবনবির ঙ্গভঙ্গিও এর্নবিশনও প্রস্তুত
করা হবেবে।

োর্ড ট্যযর:
র্বআরটি প্রকল্প সম্পবকি সবরির্িন অর্িজ্ঞিা অিিবনর িবক্ষ্য িন্ত্রণািে, বাস্তবােনকারী সংস্থা এবং অন্যান্য প্রর্িষ্ঠাবনর
কিিকিিাবদর িন্য র্বর্িন্ন সিবে ঙ্গনরেে বণ িনা অনুযায়ী অবস্ট্রর্িো এবং ইবন্দাবনর্শোে র্িনটি োর্ড ট্যযর সম্পন্ন হবেবে।
োর্ড ট্যযর এর র্বস্তার্রি িথ্য র্নম্নর্ির্খি কটর্ববি প্রদান করা হিঃ
ক্রি
০১
০২
০৩

স্থান

সিেকাি

ইবন্দাবনর্শো এবং অবস্ট্রর্িো
ইবন্দাবনর্শো এবং অবস্ট্রর্িো
ইবন্দাবনর্শো

৭-১৭ এর্প্রি, ২০১৯
১০-১৯ নবিম্বর, ২০১৯
৫-১৪ কিব্রুোরী, ২০২০

অংশেহণকারী
কমিকতিাে সংখ্যা
৫
৯
৭

Brand Name, Tagline ও ককাম্পানী কিাবগা:
ইবিািবেই উম্মুি প্রর্িবযাগীিার িােবি প্রাপ্ত Brand Name এবং Tagline এে মধ্য হরত িাননীে প্রধানিন্ত্রীে
অনুরমাদনক্ররম ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানীর Brand Name র্হবসবব “DHAKA LINE” এবং Tagline র্হবসবব
“Transforming Travel” সদে অনুবিাদন প্রদান কবরবেন। গি ১১িি কবাড ি সিার র্সিান্ত অনুযােী ০৩ (র্িন) টি
কিাবগা িাননীে প্রধানিন্ত্রীর কায িািবে কপ্ররণ করা হে এবং র্ির্ন িন্মাবে একটি কিাবগা র্নব িার্িি কবরন।

ব্যবস্থািনা ির্রিািক, ককাম্পানী সর্িব সহ অন্যান্য িবদ িনবি র্নবোগ প্রসরি:
ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানীর ৮ি কবাড ি সিার র্সিাবন্তর কপ্রর্ক্ষ্বি ককাম্পানীর “ব্যবস্থািনা ির্রিািক” ও “ককাম্পানী সর্িব” িবদ
ইর্িিবেই র্নবোগ সম্পন্ন হবেবে। এোিা ১ িন উিিহাব্যবস্থািক, ১ িন ব্যবস্থািক, ২ িন ব্যর্িগি কিিকিিা এবং ৯ িন
অর্িস সহােক কাি কর্ম্পউটার মুদ্রাক্ষ্র্রক এে পরদে ঙ্গনরয়ারগে জন্য প্রাথী চূড়ান্ত কো হরয়রছ।

বাস ক্রে, রক্ষ্ণাববক্ষ্ণ ও র্বআরটি র্সবেি ির্রিািনার কটন্ডার প্রর্ক্রোঃ
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ADB এবং AFD এর সুিার্রশ অনুযােী ODBM Consultants কর্তিক প্রদি ১২ র্িটার ইবিকর্ট্রক ষ্ট্যাণ্ডাড ি বাবসর
খসিা কের্সর্িবকশন ব্যবহার কবর খসিা দরিত্র প্রস্তুি কবর র্বআরটি ককাম্পানীর র্নকট কিশ করা হে। িরবিীবি গি ৩১
অবক্টাবর ২০২১ ইং িার্রবখ র্বআরটি ককাম্পানী, তারত সম্মর্ি প্রদাবনর জন্য ইবিািবে ADB এর র্নকট কপ্ররণ করা হবেবে।
এখাবন উবল্লখ্য কয, র্ডবিবির ির্রববিি র্বআরটি র্সবেবির িন্য ইবিকর্ট্রক বাস ব্যবহার করা হবি GEF এর িক্ষ্ হবি বাস
ক্রবের িন্য অনুদান পাওয়া যারব ববি িানাবনা হবেবে।

অর্ডট িািি র্নবোগঃ
সব িপ্রর্ি, ট্রকাম্পানীে আয় েয় ঙ্গনেীক্ষরণে জন্য ৩ে কবাড ি সিার র্সিান্ত অনুযােী Least Cost Selection Method
(LCS) এর িােবি Huda Hossain & Co. Chartered Accounts এর সাবর্ চুর্ি সম্পন্ন হে এবং
পেবতীরত ১২িি কবাড ি সিার র্সিান্ত অনুযােী চুর্ি নবােন কবর উি অর্ডট িািিবকই ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানীর অর্ডট কায ি
সম্পাদবনর দার্েত্ব প্রদান করা হবেবে এবং িারা ইর্িিবেই ২০১৯-২০২০ অথ ি বৎসরেে িিা র্দবেবে।

Intelligent Transport System (ITS):
ODBM Consultants কর্তিক প্রস্তুিকৃি খসিা কের্সর্িবকশনটি, Intelligent Transport System
(ITS) এর জন্য গঠিত সাব কর্িটি কর্তিক সুিার্রবশর র্ির্িবি র্বগি ১১ িি কবাড ি সিাে অনুবিাদবনর ির র্ডটির্সএ কি সম্মঙ্গতে
জন্য কপ্ররণ করা হে। িাশািার্শ প্রস্তুিকৃি কের্সর্িবকশনটি ব্যবহার কবর খসিা দরিত্র প্রস্তুি কবর র্বআরটি ককাম্পানীর র্নকট
কিশ করা হরল ককাম্পার্ন িরবিীবি গি ২৬ আগে ২০২১ ইং িার্রবখ িাবি সম্মর্ি প্রদাবনর র্নকট ইবিািবে ADB এর
র্নকট কপ্ররণ করা হবেবে। ইবিািবে র্ডটির্সএ এর িক্ষ্ হবি আইটিএস এর কের্সর্িবকশবনর র্বষবে সম্মর্িও িাওো র্গবেবে।
র্কন্তু অদ্যাবর্ধ ADB এর র্নকট হবি সম্মর্ি িাওো যাের্ন র্বধাে দরিত্র আহ্বাবনর প্রর্ক্রো শুরু করা সম্ভব হবে না।

র্বআরটি বাস র্ডবিার িন্য র্বটির্সএি এর র্নকট কর্বক িােগা র্িি েহণঃ
ঢাকা র্বআরটির বাস র্ডবিা ও আনুষার্েক স্থািনা র্নিিাবনর িন্য বাংিাবদশ কটর্িকর্িউর্নবকশন্স ককাম্পানী র্িঃ (র্বটির্সএি)
এর গািীপুরস্থ ৫ (িাঁি) একর ির্ি বার্ষ িক ৪৩, ৫৬,০০০ টাকা হাবর ৫ (িাঁি) বেবরর র্িি চুর্িবি েহণ করা হবেবে। উি র্িি
চুর্ির কিোদ ১১ কসবেম্বর ২০১৮ সাবি কশষ হওোে ককাম্পানীর ির্রিািনা িষ িবদর ৫ি কবাড ি সিার র্সিান্ত অনুসাবর িরবিী ৫
(িাঁি) বেবরর িন্য উি ভূর্ির র্িি নবােবনর িন্য উবদ্যাগ েহণ করা হবেবে। র্কন্তু র্বটির্সএি কর্তিিক্ষ্ পূবব ির র্নধ িার্রি িািার
কিবে বর্ধ িি িািা দার্ব করাে অদ্যাবর্ধ চুর্ি সম্পাদন করা সম্ভব হে নাই।

কশোর হস্তান্তরঃ
ককাম্পানীর ১ি কবাড ি সিার র্সিান্ত অনুসাবর ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানীর Articles of Association (AoA) এর ধারা ৪১
অনুসাবর ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানীর কিোরম্যান কর্তিক কয সকি ির্রিািকগবণর নাবি ককাবনা কশোর কনই িাবদর নাবি নূন্যিি
সংখ্যক কশোর হস্তান্তর করা হবেবে।

অর্িবসর িন্য বাসা িািাঃ
ি
ঢাকা র্বআরটির প্রধান কায িািে এর িন্য, বাসা ০৪, সিক ২১, কসক্টর ০৪, উিরা, ঢাকা-১২৩০ ঠিকানার বার্িটি (২৪,০০০ বগফুট)
৫ (িাঁি) বেবরর বার্ি িািা চুর্িবি েহণ করা হে। উি চুর্ির কিোদ ৩১ আগষ্ট্ ২০১৮ সাবি কশষ হওোে ককাম্পানীর ির্রিািনা
িষ িবদর ৫ি ও ৬ষ্ঠ কবাড ি সিার র্সিান্ত কিািাববক িরবিী ৫ (িাঁি) বেবরর িন্য িযাট এবং ট্যাক্সসহ ৪৯৬,৮০০/= টাকাে উি
বার্ি িািার চুর্ি নবােন করা হবেবে।
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র্বআরটি ককাম্পানীর িক্ষ্ হবি স্ববল্পান্নি কদশ কর্বক উন্নেনশীি বাংিাবদশ’শীষ িক ির্িিাদ্যবক সািবন করবখ
গািীপুবর অনুর্ষ্ঠি দু’র্দনব্যার্ি উন্নেন কিিা অংশেহণঃ
গািীপুর কিিা প্রশাসবনর উবদ্যাবগ ২৭ িাি ি ২০২১ িহানগরীর িাওোি রািবার্ি িাবঠ কিিার উবদ্বাধন কবরন
গািীপুবরর কিিা প্রশাসক এস এি ির্রকুি ইসিাি।

িহান স্বাধীনিার সুবণ ি িেন্তী িািন উিিবক্ষ্ এ
উন্নেন কিিার আবোিন করা হবেবে। শর্নবার
সকাবি কিিার মূিিবে আবোর্িি আনুষ্ঠার্নক
উবদ্বাধনী অনুষ্ঠাবন বিব্য রাবখন গািীপুর কিিা
ির্রষবদর প্রধান র্নব িাহী কিিকিিা কিা. িার্িি আহবিদ, গািীপুর কিবট্রাির্িটন পুর্িবশর উি-পুর্িশ কর্িশনার কিা.
িার্কর হাসান, কৃর্ষ সম্প্রসারণ অর্ধদপ্তবরর উি-ির্রিািক িাহবুবুর রহিান, িাষা শর্হদ কবিবির অেক্ষ্ মুকুি
কুিার ির্ল্লক, কিিা প্রার্র্িক র্শক্ষ্া অর্িসার কিািাজ্জি কহাবসন প্রমুখ।

কিিাে র্বর্িন্ন সরকার্র প্রর্িষ্ঠাবনর ৫৬টি েি স্থািন করা হবেবে।
এসব েবি স্ব-স্ব র্বিাবগর উন্নেন কিিকান্ড র্বর্িন্ন র্িিবিট,
িথ্যর্িত্র ও র্ির্ডও প্রদশিবনর িােবি তুবি ধরা হে।
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এই উন্নেন কিিাে ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানী র্ির্িবটড িাবদর উন্নেন কিিকান্ড প্রদশিনীর ব্যবস্থা কবর। িবনামুগ্ধ
সজ্জাে সর্জ্জি হবে ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানী র্ির্িবটড এর েি।

দু’র্দনব্যার্ি আবোর্িি এই উন্নেন কিিা ির্রদশিন কবর ঢাকা র্বআরটি
ককাম্পানী র্ির্িবটড এর ব্যবস্থািনা ির্রিাি িানব সর্িকুি ইসিাি,
র্িএির্সর্সর্ব’র টিি র্িডার িনাব ড. কিাঃ িাহবুবুি বারী, র্িএি-১ িনাব
কােসার হার্িদ, ককাম্পানী কসর্ক্রটারী িনাব সাইফুি ইসিাি সহ আবরা
অবনবকই।
জুর্িববাবড ির র্বিাবর ষ্ট্ি সািসজ্জা ও উিস্থািনাে ঢাকা র্বআরটি ককাম্পানী র্ির্িবটড ৫স্থান িাি কবর।
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ককাম্পানীর আর্র্ িক প্রর্িববদন
২০১৯-২০ অর্ ি বৎসবরর অর্ডট র্রবিাট ি র্নবম্ন উিস্থািন করা হিঃ
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িবটা গ্যািার্র
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গণিীবনর রাষ্ট্রদূি উবদ্বাধনী অনুষ্ঠাবন মূেবান বিব্য প্রদান করবেন

উবদ্বাধনী অনুষ্ঠাবনর সম্মার্নি অর্ির্র্বৃন্দ
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উবদ্বাধনী অনুষ্ঠাবনর আবোিন স্থি বেবন্ধু আন্তিিার্িক সবম্মিন ককন্দ্র

র্িোর কহড র্নিিাণ কাি িিবে - ২০১৯
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গািীপুরাে ইউ-টান ি র্নিিাবণর কাি এর্গবে িিবে

র্বিানবন্দর এিাকাে র্িোর-কহড র্নিিাবণর কাি এর্গবে িিবে
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এির্িইর্ড এর র্সর্স কিিবিন্ট এর িিিান কাি

এির্িইর্ড এর কড্রইবনি এর কাি
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বাস র্ডবিা

বাস র্ডবিার সম্মুখ রাস্তা
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বক্স গাড িার

বাস র্ডবিার িার্কিং িট
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