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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয় 

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

সমন্বয় ও প্ররশক্ষণ অরিশাখা 
                    

রিদসম্বর ২০২২ মাদসর মারসক সমন্বয় সভার কার্ যরববরণী 

 

সভাপরত : এ রব এম আরমন উল্লাহ নুরী  

    সরিব, সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ    

তাররখ          :  ১৫ জানুয়ারর ২০২৩  

সময় :   সকাল: ১০.০০ রমরনট  

স্থান :  সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাদগর সদেলন কক্ষ (কক্ষ নম্বর-৮২১) 

উপস্থিত :  পরররশষ্ট  - ক 
 

           সভাপরত উপরস্থত সকলদক স্বাগত জারনদয় সভার কাজ শুরু কদরন। অত:পর আদলািযসূরি অনুর্ায়ী রবষয়সমূহ পর্ যায়ক্রদম উপস্থাপন করা হয়। 

 
 

২।  আদলািযসূরি অনুর্ায়ী রবস্তাররত আদলািনা ও পর্ যাদলািনার পর রনদের রববরণ অনুর্ায়ী রসদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয় : 

 

ক্রম আদলািনা রসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী 

১. রবগত সভার কার্ যরববরণী রনরিত করা 

১৫ রিদসম্বর’২২ তাররদখ অনুরিত সমন্বয় সভার কার্ যরববরণী সভায় পাঠ করা হয়। কার্ যরববরণীদত 

সকাদনা সাংদর্াজন, রবদয়াজন বা সাংদশািন প্রস্তাব পাওয়া র্ায়রন। 

 

রবগত সমন্বয় সভার 

কার্ যরববরণী সব যসেরতক্রদম দৃঢ় 

করা হল।  

 

উপসরিব (সমন্বয় 

ও প্ররশক্ষণ) ও 

সাংরিষ্ট সকল 

কম যকতযা 

২. অরনষ্পন্ন রবভাগীয় মামলা রনষ্পরিকরণ:  

রিদসম্বর’২২ পর্ যন্ত রবভাগীয় মামলার তথ্যারে 
 

েপ্তর/সাংস্থার নাম নদভম্বর’২২ মাস 

পর্ যন্ত অরনস্পন্ন 

মামলার সাংখ্যা 

রিদসম্বর’২২ 

মাদস আগত 

মামলার সাংখ্যা  

সমাট রনষ্পরিকৃত মামলার সাংখ্যা 

 

রবদবিযমাদস 

অরনস্পন্ন   

মামলার 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

িাকররচ্যযরত/

বরখাস্ত 

েণ্ড অব্যাহরত সমাট 

সড়ক পররবহন ও 

মহাসড়ক রবভাগ 

০৯ - ০৯ -  ০ ০ ০৯  

সড়ক ও জনপথ 

অরিেপ্তর 

- - - - - - - -  

রবআরটিএ ১৫ ১ ১৬ - ০ ১ ০১ ১৫  

রবআরটিরস ৩৬ ০৭ ৪৩ - ০৪ ০৩ ০৭ ৩৬  

রিটিরসএ - -  - - - - -  

                        সমাট ৬০ ০৮ ৬৮ - ০৪ ০৪ ০৮ ৬০  
 [ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ: 

যুগ্মসরিব (প্রশাসন) জানান, রিদসম্বর’২২ পর্ যন্ত এ স্থিভাগের চলমান মামলার সংখ্যা ০৯টি। তন্মগে 

১টি মামলার পুনঃতদন্ত প্ররতদবেন পাওয়া রগদয়দে, নরথ উপস্থাপদন আদে। ১টি মামলায় অরভযুক্তদক 

িাকুরী হইদত অপসারদণর রনরমি  সরকাস্থর কম ম কস্থমশগনর মতামত পাওয়া রগদয়দে। এ রবষদয় 

মহামান্য রাষ্ট্রপরতর রনকট সারসাংদক্ষপ সপ্ররণ প্ররক্রয়ািীন। ০১টি মামলার শুনানী হগেগে। ০২ টি 

মামলায় শুনানী সশদষ তদন্ত কম মকতমা স্থনগোে করা হগেগে। ১টি মামলা তদন্ত প্ররতদবেন পাওয়া 

রগদয়দে। নরথদত উপস্থাপন করা হদয়দে। ০২টি মামলা শুনানীর জন্য অগপক্ষমান এিং ০১টি মামলাে 

অস্থভযুক্ত কম মকতমা জনাি শস্থিউল আজম, স্থনি মাহী প্রগকৌশলী, সওজ অস্থিদপ্তর উপসস্থচি পগদ 

পগদান্নস্থত পাওোে তার মামলার স্থিষেটি এ স্থিভাগের সওজ গেগজগেড সংিাপন শাখা গেগক 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালেগক জাস্থনগে গদো হগেগে। 

 

 

রবরি-রবিান অনুর্ায়ী মামলার 

কার্ যক্রম অব্যাহত রাখা এবাং 

মামলাগুদলা রনষ্পরির সক্ষদে 

প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ 

করদত হদব। 

 

যুগ্মসরিব 

(প্রশাসন) / 

সাংরিষ্ট তেন্ত 

কম যকতযা 

সওজ অরিেপ্তর:   

এ রবষদয় তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন ও সাংস্থাপন) জানান, ৯ম সথদক তদুর্ধ্য সগ্রদির 

কম যকতযাদের রবভাগীয় মামলাগুদলার রবষদয় মন্ত্রণালয় হদত কার্ যক্রম গ্রহণ করা হয়। সওজ অরিেপ্তর 

কর্তযক ১০ম বা তেরনে সগ্রদির কম যকতযা/কম যিাররদের রবভাগীয় মামলাগুদলা প্ররক্রয়া করা হয়। সওজ 

অরিেপ্তদরর বতযমাদন সকাদনা রবভাগীয় মামলা িলমান সনই।  

 

 

রবভাগীয় মামলা পাওয়া সগদল 

রবরি-রবিান অনুর্ায়ী ব্যবস্থা 

গ্রহণ করদত হদব। 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ 

রবআরটিএ:  

সিয়ারম্যান, রবআরটিএ জানান, স্থিভােীে মামলা স্থনষ্পস্থির কার্ মক্রম অব্যাহত রগেগে। নদভম্বর ২০২২ 

পর্ যন্ত অস্থনষ্পন্ন স্থিভােীে মামলার সংখ্যা স্থেল ১৫টি। রিদসম্বর’২২ মাদস ১টি মামলা রুজু এবাং ১টি 

মামলা রনষ্পরি হওয়ায় বতযমাদন অরনষ্পন্ন মামলার সাংখ্যা ১৫টি। 

 

 

রবভাগীয় মামলা রনষ্পরির 

লদক্ষয কার্ যক্রম অব্যাহত 

রাখদত হদব। 

 

 

সিয়ারম্যান, 

রবআরটিএ/ 

যুগ্মসরিব (আইন) 



E:\Coordination Metting\Resolution 23\January  2023.doc  2 

ক্রম আদলািনা রসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী 

রবআরটিরস: 

সিয়ারম্যান, রবআরটিরস জানান নগভম্বর’২২ পর্ মন্ত স্থিভােীে মামলার সংখ্যা স্থেল ৩৬টি। রিদসম্বর’২২ 

মাগস ৭টি মামলা রুজু এিং ৭টি মামলা স্থনষ্পস্থি হওোে িতমমাগন অস্থনষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৬টি। 

মামলা স্থনষ্পস্থির কার্ মক্রম অব্যাহত আগে। 

 

 

রবভাগীয় মামলা রনষ্পরির 

কার্ যক্রম অব্যাহত রাখদত হদব।  

 

সিয়ারম্যান, 

রবআরটিরস 

 

৩. আোলদত অরনষ্পন্ন মামলা  

রিদসম্বর’২২ সময় পর্ যন্ত মামলার তথ্যারে রনেরূপ:  
 

 

 

েপ্তর/সাংস্থার 

নাম 

নদভম্বর’২২ মাস 

পর্ যন্ত অরনষ্পন্ন 

মামলার সাংখ্যা 

রিদসম্বর’২২ মাদস 

আগত মামলার 

সাংখ্যা 

 

সমাট 

রবদবিযমাদস 

রনষ্পরিকৃত 

মামলার সাংখ্যা 

মামলার ফলাফল মাস সশদষ সপরডাং 

মামলার সাংখ্যা সাংস্থার পদক্ষ রবপদক্ষ 

সওজ অরিেপ্তর ৩৯১৩ ০ ৩৯১৩ ০ ০ ০ ৩৯১৩ 

রবআরটিএ ২৯৩ ২ ২৯৫ ০ ০ ০ ২৯৫ 

রবআরটিরস ৯৪ ৩ ৯৭ ৩ ৩ ০ ৯৩ 

রিটিরসএ ০৪ ০ ০৪ ০ ০ ০ ০৪ 

সমাট ৪৩০৪ ০৫ ৪৩০৯ ৩ ৩ ০ ৪৩০৬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/ যুগ্মসরিব 

(আইন)/ 

সম্পরি ও আইন 

কম যকতযা 

(সকল)/রনব যাহী 

প্রদকৌশলী, 

(মুরিগঞ্জ/ 

শররয়তপুর সড়ক 

রবভাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ক)  সজলা পর্ যাদয় প্যাদনল আইনজীবী রনদয়াদগর রবষদয় আইন ও রবিার রবভাদগর সরিব মদহােদয়র 

সাদথ আলাপ করার রবষয়টি সরিব মদহােয়দক স্মরণ কররদয় সেয়ার জন্য সভায় যুগ্মসরিব (আইন)-

সক পুনরায় অনুদরাি করা হয়।  

 

 

 

 

(খ)  এদেট ও আইন কম যকতযা, প্রিান কার্ যালয় জানান, গতজোঁও এলাকাে সওজ এর ২ একর জােো 

উদ্ধাগরর স্থিষগে েত ১১ জানুোস্থর ২০২৩ তাস্থরগখ উভে পগক্ষর মগে সভা অনুস্থিত হগেগে। 

প্রগোজনীে কােজপত্র/তথ্যাস্থদ পাওো স্থেগেগে। এসএ সরকি য অনুর্ায়ী জরমর মারলক সওজ 

অরিেপ্তর। রকন্তু ৭২১৬ রপও  মূদল ১৯৭৫ সাদল রশল্প মন্ত্রণালদয়র কাে সথদক জননক সরজাউল কররম 

ক্রয় কদরন। আরএস সরকি য অনুর্ায়ী রতরন এ জরমর মারলক। পরবতীদত সরজাউল কররম জননক 

জনাব ইকবাল সহাদসদনর রনকট রবরক্র কদরন। তার নাদম রসটি জররপ না হওয়ায় রতরন সরজাউল 

কররদমর নাদম সরকি য সাংদশািদনর মামলা কদরন, মামলায় জনাব ইকবাল সহাদসদনর পদক্ষ রায় 

হদয়দে। রকভাদব রশল্প মন্ত্রণালয় জায়গাটি জননক সরজাউল কররদমর নাদম রবক্রয় কদরদেন রবষয়টি 

জানার জন্য রশল্প মন্ত্রণালদয়র সাদথ সর্াগাদর্াগ করার জন্য সভাপরত এদেট ও আইন কম যকতযা, 

প্রিান কার্ যালয়দক পরামশ য প্রোন কদরন।  

 

(গ) এদেট ও আইন কম যকতযা, প্রিান কার্ যালয় জানান মুন্সীেঞ্জ সড়ক স্থিভাগের িগকো দািী সংক্রান্ত 

৭টি মামলার স্থিষগে Power of attorney স্থনগে িােীর স্থিরুগদ্ধ োনাে মামলা দাগেগরর স্থিষগে 

স্থনি মাহী প্রগকৌশলী, সওজ, মুন্সীেঞ্জ সড়ক স্থিভােগক পত্র গদো হগেগে। মামলার এজাহার ততরী কগর 

গদো হগেগে। প্রদয়াজনীয় কাগজপে ও প্রমাণক উপস্থাপন এবাং পদক্ষ রাদয়র জন্য প্ররতদর্ারগতা 

করার জন্য সভাপরত সভায় গুরুত্বাদরাপ কদরন। 

 

 

 

 
 

 

(ঘ)  এদেট ও আইন কম যকতযা, প্রিান কার্ যালয় জানান, শরীেতপুর সড়ক স্থিভাগে ১(এক) লক্ষ 

োকার স্থিপরীগত ৫(পাঁচ) গকাটি োকা দাস্থির স্থিষগে সৃষ্ট মামলাটি শুনারনর জন্য অদপক্ষািীন আদে। 

আইনজীবীর সাদথ সর্াগাদর্াগ অব্যাহত আদে। এ মামলায় আইনজীবী রহদসদব অযাটরন য  সজনাদরল 

মদহােয়দক সম্পৃক্ত করার জন্য সভাপরত  এদেট ও আইন কম যকতযা, প্রিান কার্ যালয়দক পরামশ য 

প্রোন কদরন। 

 
 

 

 (ক)  সজলা পর্ যাদয় প্যাদনল 

আইনজীবী রনদয়াদগর 

মতামদতর রবষদয় সরিব, 

আইন ও রবিার রবভাদগর সাদথ 

সর্াগাদর্াগ করার রবষয়টি  

স্মরণ কররদয় রেদত হদব। 

 

(খ) সতজগাঁও এলাকায় সওজ 

এর ২ একর জায়গা জননক 

সরজাউল কররদমর কাদে 

রবক্রদয়র রবষয়টি জানদত রশল্প 

মন্ত্রণালদয়র সাদথ সর্াগাদর্াগ 

করদত হদব। 

 

 

 

 

 

(গ) মুরিগঞ্জ সড়ক রবভাদগর 

বদকয়া োবী সাংক্রান্ত ৭টি 

মামলার রবদষদয় power of 

attorney রনদয় করা বারের 

রবরুদদ্ধ থানায় মামলা োদয়র 

করদত হদব। প্রদয়াজনীয় 

কাগজপে ও প্রমাণক উপস্থাপন 

এবাং পদক্ষ রাদয়র জন্য 

প্ররতদর্ারগতা করদত হদব। 

 

(ঘ) ১ (এক) লক্ষ োকা 

িগকোর স্থিপরীগত ৫(পাঁচ) 

গকাটি োকা দািীর স্থিষগে সৃষ্ট 

মামলায়  আইনজীবী রহদসদব 

অযাটরন য সজনাদরল মদহােয়দক 

সম্পৃক্ত করদত প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। 

সওজ  অরিেপ্তর: 

(ক) এদেট ও আইন কম যকতযা, প্রিান কার্ যালয় জানান, সওজ অরিেপ্তর হদত জানাদনা হদয়দে, 

রিদসম্বর ২০২২ মাদস সকাদনা মামলা রুজু ও রনষ্পরি না হওয়ায় বতযমাদন অরনষ্পন্ন মামলার সাংখ্যা 

৩৯১৩টি। মামলা রনষ্পরি ত্বরারন্বত করার লদক্ষয ১৬ নদভম্বর ২০২২ ও ২৭ নদভম্বর ২০২২ তাররদখ 

রবজ্ঞ আইনজীবী জনাব জহুরুল ইসলাম এর সিম্বাদর রবরভন্ন মামলা রনদয় আদলািনা করা হয় এবাং 

অন্যান্য রবজ্ঞ প্যাদনল আইনজীবীদের সদে সমাবাইদলর মাধ্যদম সর্াগাদর্াগ করা হদে। গুরুত্বপূণ য 

সকাদনা মামলায় আোলত হদত স্থরগতাদেশ বা ইনজাাংশন সেয়া হদল স্থাথ য সাংরিষ্ট না হদল 

তাৎক্ষরণকভাদব সিম্বার জজ আোলদত আপীল োদয়র করার জন্য সভাপরত প্রিান প্রদকৌশলী ও 

 

 

(ক) (১) মামলা রনষ্পরির 

লদক্ষয তৎপরতার সাদথ 

কার্ যক্রম অব্যাহত রাখদত হদব। 

(ক)(২) গুরুত্বপূণ য সকাদনা 

মামলায় আোলত হদত 

স্থরগতাদেশ বা ইনজাাংশন সেয়া 

হদল স্থাথ য সাংরিষ্ট না হদল 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/ যুগ্মসরিব 

(আইন)/এদেট ও 

আইন কম যকতযা 

(সকল) 
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ক্রম আদলািনা রসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী 

সাংরিষ্ট কম যকতযাদের পরামশ য প্রোন কদরন। এোড়া, গুরুত্বপূণ য একটি মামলার রবষদয় সভাপরত 

জানান, র্দশার সড়দকর পাদবয গাে অপসারণ রবষদয় পররদবশ বােীরা একমত হদয়দেন। তাই তাদের 

আোলদত করা ররদটর রবপরীদত স্থরগতাদেশ বারতদলর জন্য সজলা পররষে ও সজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয় হদত কাগজপে সাংগ্রহ কদর আোলদত োরখলসহ প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করার জন্য 

এদেট ও আইনক কম যকতযা, প্রিান কার্ যালয় এবাং প্রিান বৃক্ষপালনরবেদক সভায় পরামশ য প্রোন করা 

হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

(খ) রসরনয়র সহকারী সরিব (সম্পরি) জানান, িট্টগ্রাম সজাদনর এদেট ও আইন কম যকতযা পোয়দনর 

জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব সপ্ররণ করা হদয়দে এবাং দ্রুত কম মকতমা পদােগনর জন্য যুগ্মসরিব 

সসয়ো ফারহানা কাউনাইন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সাদথ সর্াগাদর্াগ কদরদেন। সভাপরত জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র সাদথ রনয়রমত সর্াগাদর্াগ রাখার জন্য পরাশম য প্রোন কদরন। 
 

তাৎক্ষরণকভাদব সিম্বার জজ 

আোলদত আপীল োদয়র 

করদত হদব। 

(ক)(২) র্দশার সড়দকর পাদবয 

গাে অপসারণ রবষদয় পররদবশ 

বােীদের করা ররদটর রবপরীদত 

স্থরগতাদেশ বারতদলর জন্য 

সজলা পররষে ও সজলা 

প্রশাসদকর কার্ যলয় হদত  

কাগজপে সাংগ্রহ কদর 

আোলদত োরখলসহ 

প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ 

করদত হদব। 
 

(খ) িট্টগ্রাম সজাদন এদেট  ও 

আইন কম যকতযা জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয়র সাদথ সর্াগাদর্াগ 

করদত হদব।  
 

 

 

 

এদেট ও আইন 

কম যকতযা, প্রিান 

কার্ মালে/প্রিান 

বৃক্ষপালণস্থিদ 

 

 

 

 

 

 

জনাব সসয়ো 

ফারহানা 

কাউনাইন, 

যুগ্মসরিব (সম্পরি) 

রবআরটিএ : 

সিয়ারম্যান, রবআরটিএ জানান, রিদসম্বর’২২ মাদস ২টি মামলা রুজু এবাং সকাদনা মামলা রনষ্পরি না 

হওয়ায় বতযমাদন রবআরটিএ’র অরনষ্পন্ন মামলার সাংখ্যা ২৯৫টি। মামলা রনষ্পরির কার্ যক্রম অব্যাহত 

আদে। 

 

মামলা রনষ্পরির কার্ যক্রম  

অব্যাহত রাখদত হদব। 

 

সিয়ারম্যান, 

রবআরটিএ/ 

যুগ্মসরিব (আইন/ 

রবআরাটিএ) 

রবআরটিরস : 
 

সিয়ারম্যান, রবআরটিরস জানান, রিদসম্বর’২২ মাদস ০৩টি মামলা রুজু ও ০৩টি মামলা রনষ্পরি 

হওয়ায় অরনষ্পন্ন মামলার সাংখ্যা ৯৪টি। মামলা স্থনষ্পস্থির লগক্ষে আইনজীিীগদর সাগে গর্াোগর্াে 

অব্যাহত আগে। 

 

 
 
 

মামলা রনষ্পরির লদক্ষয 

প্যাদনল আইনজীবীদের সাদথ 

সর্াগাদর্াগ অব্যাহত রাখদত 

হদব। 

 

সিয়ারম্যান, 

রবআরটিরস/ 

যুগ্মসরিব (আইন) 

 

রিটিরসএ 

রনব যাহী পররিালক, রিটিরসএ’ জানান, স্থিজ্ঞ আদালগত রবিারািীন মামলা রগেগে ০৩টি (০১টি 

কনগেম্পে, ২টি রীে)। কনগেম্পে মামলাটি শুনানীর জন্য অগপক্ষািীন রগেগে। ২টি রীে মামলার 

ওকালতনামা আদালগত দাস্থখল করা হগেগে। শুনানীর জন্য অগপক্ষামান। 

 

 

মামলা রনষ্পরির কার্ যক্রম 

অব্যাহত রাখদত হদব।  

 

রনব যাহী পররিালক, 

রিটিরসএ/ 

যুগ্মসরিব (আইন) 

৪. অরিট আপরির রববরণী:    
 

রবভাগ/েপ্তর/সাংস্থা প্রাররিক 

সজর 

অরনষ্পন্ন  অরিট আপরির সাংখ্যা সমাট বতযমান মাদস 

রনষ্পরি 

সমাট 

অরনষ্পন্ন সািারণ অরগ্রম খসড়া এ মাদস প্রাপ্ত 

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ ০১ - - ০১ - ০১ - ১ 

সওজ অরিেপ্তর ৭২২৭ ১১৫২ ৫৪৭২ ৬১০ - ৭২২৭ ১৮ ৭২০৯ 

রবআরটিরস ১২০১ ১৬৬ ৯৪৪ ৯১ - ১২০১ - ১২০১ 

রবআরটিএ ৩৬৪ ১৩৬ ২২৮ - - ৩৬৪ - ৩৬৪ 

রিটিরসএ ৯ ১ ৮ - - ৯ - ০৯ 

রিএমটিরসএল ৩২ ১১ ২১ - - ৩২ ১২ ২০ 

সমাট ৮৮৩৪ ১৪৬৬ ৬৬৭৩ ৭০২ ০ ৮৮৩৪ ৩০ ৮৮০৪ 

 
 

যুগ্মসরিব (বাদজট ও অরিট) জানান, নদভম্বর’২২ মাদস অরনষ্পন্ন অরিট আপরির সাংখ্যা রেল ৮৮৩৪টি। রিদসম্বর’২২ মাদস সকাদনা অরিট আপরি অন্তর্ভ যক্ত 

হয়রন এবাং ৩০টি অরিট আপরি রনষ্পরি হওয়ায় বতযমাদন অরনষ্পন্ন অরিট আপরির সাংখ্যা ৮৮০৪টি। 
 

(ক) রিদসম্বর ২০২২ মাদস ৩টি রে-পক্ষীয় সভা অনুরিত হদয়দে। সভায় সদন্তাষজনক আপরি 

রনষ্পরির সুপাররশ করা হদয়দে। রে-পক্ষীয় সভা আদয়াজন এবাং অরিট অরিেপ্তদরর প্ররতরনরি প্রারপ্তর 

রবষদয় সর্াগাদর্াগ অব্যাহত আদে। িলরতমাদস (জানুয়ারর’২৩) মাদস রবআরটিরস অরিট আপরির 

ওপর ঢাকা, লালমরনরহাট, সাতক্ষীরা সজলার রে-পক্ষীয় অনুরিত হদব। অরিট আপরি রনষ্পরি 

ত্বরারন্বত করদত অরিট অরিেপ্তদরর সাদথ রনয়রমত সর্াগাদর্াগ  রাখদত সফাকাল পদয়ন্ট কম যকতযা 

রনি যারণ করার জন্য সভায় গুরুত্বাদরাপ করা হয়। এোড়া, অরিট অরিেপ্তদর প্ররতমাদস সপ্রররত ব্রিশীট 

জবাদবর তথ্য েদক অন্তর্ভ যক্ত করার জন্য সভাপরত র্গ্মসরিব (বাদজট ও অরিট)-সক পরামশ য প্রোন 

কদরন।  

 

 

 

 

(ক) রে-পক্ষীয় সভা আহবান 

অব্যাহত রাখদত হদব। অরিট 

অরিেপ্তদরর প্ররতরনরি প্রারপ্তর 

রবষদয় অরিট অরিেপ্তদরর 

সাদথ সর্াগাদর্াগ করদত হদব। 
 

(ক) (২) অরিট আপরি রনষ্পরি 

ত্বরারন্বত করার জন্য সফাকাল 

পদয়ন্ট কম যকতযা রনি যারণপূব যক 

অরিট অরিেপ্তদরর সাদথ 

রনয়রমত সর্াগাদর্াগ  রাখদত 

হদব এবাং অরিট অরিেপ্তদর 

প্ররতমাদস সপ্রররত ব্রিশীট 

জবাদবর তথ্য েদক অন্তর্ভ যক্ত 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/অরতররক্ত 

সরিব (বাদজট)/  

পররিালক 

(রনরীক্ষা ও 

রহসাব)/ উপসরিব 

(অরিট) /রনব যাহী 

প্রদকৌশলী (সকল) 
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(খ) প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ অরিেপ্তর জানান, রসদলট সড়ক রবভাদগর  আওতায় মহাসড়দক ওদয় 

সেল সমরশন না বসাদনার কারদণ আরথ যক ক্ষরতর রবষদয় সৃষ্ট অরিট আপরিটি রনষ্পরির রবষদয় সওজ 

অরিেপ্তর হদত প্ররতদবেন পাওয়া রগদয়দে। প্রস্থতগিদনটি পর্ মাগলাচনাপূি মক স্থপএ কস্থমটি িরাির জিাি 

গপ্ররগণর স্থিষেটি প্রস্থক্রোিীন আগে। 
 

(গ) স্থনি মাহী পস্থরচালক, স্থডটিস্থসএ জানান, DUTP  প্রকদল্পর ৮টি অস্থিম অস্থডে আপস্থি স্থনষ্পস্থির 

স্থিষগে অনুস্থিত অিগলাপন সংক্রান্ত কস্থমটির গরকড ম গনাগে পস্থরচালক (িাপাড) এর স্বাক্ষগরর জন্য 

গপ্ররণ করা হগল ৫টি কারণ উগেখ কগর ১৮.১২.২০২২ তাস্থরগখ গরকড ম গনােস স্বাক্ষগর অসম্মস্থত 

জ্ঞাপন কগরন। তৎগপ্রস্থক্ষগত েত ০৪.০১.২০২৩ তাস্থরগখ স্থিষেটি সড়ক পস্থরিহন ও মহাসড়ক 

স্থিভােগক অিস্থহত করা হগেগে। এ রবষদয় যুগ্মসরিব (বাদজট ও অরিট) জানান, রবয়টি রিটিরসএ ও 

মন্ত্রণালদয়র সাংরিষ্ট কম যকতযাগণ একদে বদস পর্ যাদলািনা কদর পরবতী করণীয় রনি যারণ করা 

প্রদয়াজন।  

 

 

(ঘ) মহাব্যবস্থাপক (অথ য ও রহসাব), রিএমটিরসএল জানান, স্থডএমটিস্থসএল এর ৩২টি অস্থডে আপস্থির 

মগে রিদসম্বর’২২ মাদস ১২টি অস্থডে আপস্থি (লাইন-৬ সংস্থিষ্ট) স্থনষ্পস্থি হগেগে। অিস্থশষ্ট ২০টি 

আপস্থির জিাি প্রস্তুতপূব যক মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করা হদয়দে।  

 

 

 

 

(ঙ) অরিট কযািার হদত সদ্য উপসরিব পদে পদোন্নরত প্রাপ্ত কম যকতযাদের মদধ্য হদত পররিালক 

(রনরীক্ষা ও রহসাব) পদে পোয়দনর রনরমি রলয়াদজাঁ অরফসার রহদসদব যুগ্মসরিব সসয়ো ফারহানা 

কাউনাইন এবাং অরিট শাখার সাংরিষ্ট  কম যকতযা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সাদথ সর্াগাদর্াগ অব্যাহত 

সরদখদেন। শীঘ্রই ১ জন কম যকতযা পাওয়ার সিাবনা রদয়দে। 

 

করদত হদব।  
 

 

(খ) প্ররতদবেনটি 

পর্ যাদলািনাপূব যক জবাব প্রস্তুত 

কদর রপএ করমটি বরাবর সপ্ররণ 

করদত হদব। 

 

(ে) DUTP  প্রকদল্পর ৮টি 

অরগ্রম অরিট আপরি রনষ্পরির 

রবষদয় অনুরিত অবদলাপন 

সাংক্রান্ত করমটির রমটিাং সরকি য 

সনাদট স্বাক্ষর না করার 

কারণগুদলা রিটিরসএ ও 

মন্ত্রণালয় সর্ৌথভাদব 

পর্ যাদলািনা কদর পরবতী 

করণীয় রনি যারন করদব। 
 

(ঘ) রিএমটিরসএল ২০টি অরগ্রম 

অরিট আপরির জবাব ফাপাদি 

সপ্ররণ করদত হদব। 

 

(ঙ) (২) পররিালক (রনরীক্ষা ও 

রহসাব) পদে পোয়দনর জন্য 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সাদথ 

সর্াগাদর্াগ অব্যাহত রাখদত 

হদব।  

 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ 

 

 

 

অরতররক্ত সরিব 

(বাদজট)/রনব যাহী 

পররিালক, 

রিটিরসএ/যুগ্মসরিব 

(বাদজট ও অরিট)  

 

 

ব্যবস্থাপনা 

পররিালক, 

রিএমটিরসএল/ 

অরতররক্ত সরিব 

(বাদজট) 
 

প্রিান প্রগকৌশলী, 

সওজ/ 

যুগ্মসরিব 

(সম্পরি)/উপসরিব 

(অরিট) 

৫. সপনশন সকইস:  

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক  

রবভাগ/েপ্তর/সাংস্থা 

রবগত মাস 

হদত আগত 

রবদবিযমাদস 

আগত 

সমাট  রবদবিযমাদস 

রনস্পরি 

অবরশষ্ট 

অরনস্পন্ন 

মন্তব্য 

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

(সওজ কম যকতযাদের সপনশন সকইস) 

১ - ১ - ১ েীঘ য সপরডাং 

২৫ ৪ ২৯ - ২৯ সামরয়ক সপরডাং 

সওজ 

অরিেপ্তর 

১ম - ৯ম গিড ১৩ ০৩ ১৬ ৩ ১৩  

১০ম - ২০তম গিড - ০৭ ০৭ ০৭ - 

রবআরটিরস ২৩২ ০৮ ২৪০ ২ 

(আংস্থশক) 

২৪০ গ্রযাচ্যইটি 

রবআরটিএ  - - -  -  

রিটিরসএ - - - - -  

সমাট ২৭১ ২২ ২৯৩ ১০ ২৮৩  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রিান  

প্রদকৌশলী, সওজ/ 

অরতররক্ত সরিব 

(বাদজট)/  

পররিালক (রনরীক্ষা 

ও রহসাব)/উপসরিব 

(সওজ সগদজদটি 

সাংস্থাপন)/ 

উপসরিব (অরিট) 

 

 

 

ক. সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ: 

(১) উপসস্থচি, সওজ গেগজগেড সংিাপন জানান, নগভম্বর’২২ পর্ মন্ত অস্থনষ্পন্ন ২৫ গপনশন গকইস 

অস্থনষ্পন্ন স্থেল। স্থডগসম্বর মাগস ৪টি গপনশগনর আগিদন পাওোে এিং গকাগনা গপনশন গকইস স্থনষ্পস্থি 

না হওোে িতমমাগন অস্থনষ্পন্ন গপনশন গকইস ২৯টি। এই ২৯টি গপনশন গকইস অস্থডে শাখার অনাপস্থি 

না পাওোে গপস্থডং রগেগে। এোড়া, জনাব খাদলকুজ্জামান এর খসড়া অরিট আপরি রনষ্পরি সাংক্রান্ত  

প্ররতদবেন না পাওয়ায় সপনশন প্রোদনর কার্ যক্রম গ্রহণ করা র্াদে না। এ রবষদয় যুগ্মসরিব (বাদজট ও 

অরিট) জানান, জনাব খাদলকুজ্জামান এর ৩টি খসড়া অরিট আপরি রপএ করমটিদত িদল সগদে। 

মন্ত্রণালয় হদত প্রদয়াজনীয় জবাব ও তথ্যারে সপ্ররণ করা হদয়দে। রপএ করমটিদত উপস্থাপন ও রনষ্পরি 

রবষদয় মন্ত্রণালদয়র রকছু করণীয় সনই এবাং এটি এখন মন্ত্রালয় সাংরিষ্ট নয়। তাই রবষয়টি আদলািনার 

এদজডা হদত বাে সেয়া সর্দত পাদর।   

যুগ্মসরিব (বাদজট ও অরিট) আদরা জানান, সামরয়ক সপরডাং সপনশন সকইস রনষ্পরির লদক্ষয অবসর 

প্রাপ্ত ২ জন কম যকতযার ১১টি অরিট আপরি রনষ্পরির লদক্ষয রিদসম্বর’২২ মাদস রে-পক্ষীয় সভা 

অনুরিত হদয়দে। 

(২) িস্থেত োকা ০৯ জন িীর মুস্থক্তগর্াদ্ধার মগে ৩ জন কম মকতমার গপনশন আগিদগনর গপ্রস্থক্ষগত 

মুস্থক্তযুদ্ধ স্থিষেক মন্ত্রণালগের অনাপস্থি পত্র প্রাস্থপ্ত সাগপগক্ষ ১জন কম মকতমার গপনশন প্রদান করা 

হগেগে। অপর ২ জন কম যকতযাদক মুস্থক্তসর্াদ্ধা স্থহগসগি অনাপস্থি প্রদান না করাে গপনশন প্রদান করা 

সম্ভি হেস্থন। রবষয়টি পর্ মাগলাচনার জন্য ১৩.০৯.২০২২ তাস্থরগখ  এ সংক্রান্ত কস্থমটির সভা অনুস্থিত 

হগেগে। সভার সুপাররদশর আদলাদক পরবতী ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য নরথ উপস্থাপন করা হদয়দে। 

  

 

 

 

(১) (ক) সামরয়ক সপরডাং 

সপনশন সকইস রনষ্পরির লদক্ষয 

কার্ যক্রম অব্যাহত রাখদত হদব 

এবাং সপনশন সকইস সম্পরকযত 

রবদশষ রে-পক্ষীয় সভা 

আদয়াজন অব্যাহত রাখদত  

হদব। 

(১) (খ) জনাব খাদলকুজ্জামান 

এর সপনশন প্রোন সাংক্রান্ত 

এদজডাটি আগামী সভার 

কার্ যপে হদত বাে রেদত হদব। 

 

(২) ২ জন িীর মুস্থক্তগর্াদ্ধার 

গপনশন প্রদাগনর স্থনস্থমি 

অনাপস্থি পগত্রর জন্য পুনরাে 

মুস্থক্তযুদ্ধ  স্থিষেক মন্ত্রণালগে 

পত্র স্থদগত হগি। 
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খ. সওজ অরিেপ্তর: 

প্রিান প্রগকৌশলী, সওজ জানান, সওজ অস্থিদপ্তগরর ১৩টি গপনশন গকইগসর মগে রিদসম্বর’২২ মাগস 

০৩টি গপনশন গকইস স্থনষ্পস্থি এিং নতুন ৩টি গপনশন গকইগসর আগিদন পাওোে অস্থনষ্পন্ন গপনশন 

গকইগসর সংখ্যা ১৩টি। স্থিগিচে মাগস ১০-২০ তম গিগডর ০৭টি গপনশন গকইস স্থনষ্পস্থি করা হগেগে। 

 

 

অবসরপ্রাপ্তদের সপনশন 

প্রোদনর কার্ যক্রম দ্রুততম 

সমদয়র মদধ্য রনষ্পরির উদদ্যাগ 

রনদত হদব। 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ 

গ. রবআরটিরস 

সিয়ারম্যান, রবআরটিরস জানান, রবআরটিরস’র কম যকতযা ও কম যিাররদের প্ররত মাদস গ্রযাচ্যইটি ও 

বদকয়া পররদশাদির প্রদিষ্টা অব্যাহত আদে। রিদসম্বর ২০২২ মাদস ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ 

হাজার) োকা পস্থরগশাি করা হগেগে। জানুয়ারর’২৩ মাদস ৫ সকাটি ৫৯ লক্ষ টাকা পররদশাি করা 

হদব। 

 

 

 

িারাবারহকতা ও অগ্রারিকার 

রনি যারণ কদর কম যকতযা ও 

কম যিাররদের গ্রাচ্যযইটি ও 

বদকয়া পররদশাি অব্যাহত 

রাখদত হদব। 

 

সিয়ারম্যান, 

রবআরটিরস 

ঘ. রবআরটিএ: 

সিয়ারম্যান, রবআরটিএ জানান, রবআরটিএদত সকাদনা সপনশন সকইস অরনষ্পন্ন সনই। প্রদতযক কম যকতযা 

সপনশদন র্াবার পূদব যই কাগজপে প্রস্তুত কদর থাদকন। তাই আদবেন প্রারপ্তর সাদথ সাদথই তা রনষ্পরি 

করা সিব হয়। 

 

সপনশন সকইস পাওয়া সগদল 

তা দ্রুততম সমদয় রনষ্পরির 

উদদ্যাগ রনদত হদব। 

 

সিয়ারম্যান, 

রবআরটিএ 

৬. আইন/নীস্থতমালা প্রণেন সংক্রান্ত: 

ক.  স্থিআরটি স্থিস্থিমালা ২০২২ প্রণেন: 
ব্যবস্থাপনা পররিালক (ঢাকা রবআরটি) জানান,  খসড়া রবআরটি রবরিমালা ২০২২-এ অদথ যর সাংদিষ 

থাকায় মতামদতর জন্য ০৭ নদভম্বর ২০২২ তাররদখ অথ য রবভাদগ সপ্ররণ করা হদয়দে। অথ য রবভাগ 

হদত এখনও মতামত পাওয়া র্ায়রন। অথ য রবভাদগর মতামত পাওয়ার রনরমি সর্াগাদর্াগ অব্যাহত 

আদে। অথ য রবভাদগর সাদথ সর্াগাদর্াগ কদর এ মাদসর মদধ্য মতামত আনার জন্য সভায় গুরুত্বাদরাপ 

করা হয়। 
  

 

 

অথ য রবভাদগর সাদথ সর্াগাদর্াগ 

কদর দ্রুত মতামত আনদত 

হদব। 

 

ব্যবস্থাপনা 

পররিালক (ঢাকা 

রবআরটি)/ 

উপসরিব (ঢাকা 

রবআরটি) 

গ. মহাসড়ক আইন ২০২১ এর আওতায় রবরিমালা প্রণয়ন: 
রসরনয়র সহকারী সরিব (সম্পস্থি) জানান, সওজ অস্থিদপ্তর হগত গপ্রস্থরত মহাসড়ক স্থিস্থিমালা-২০২২ 

এর খসড়া আগলাচনা ও পর্ মাগলাচনাক্রগম চূড়ান্তকরগণর লগক্ষে সস্থচি মগহাদগের সভাপস্থতগে 

১৭.০১.২০২৩ তাস্থরখ সভা আহবান করা হগেগে। সভার রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী পরবতী কার্ যক্রম গ্রহণ করা 

হদব। 

 

‘মহাসড়ক রবরিমালা-২০২২’ 

এর খসড়ার প্রণয়দনর  কাজ 

ত্বরারন্বত করদত হদব। 

 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/অরতররক্ত 

সরিব (এদেট) 

ঘ. সটাল নীরতমালা হালনাগাে করণ: 
 

(১) যুগ্মসরিব (প্রশাসন) জানান গোল নীস্থতমালা ২০১৪-হালনাোদ করার জন্য গত ২২ নগভম্বর ২০২২ 

তাস্থরগখ গঠিত করমটির সভা অনুরিত হগেগে। সভার স্থসদ্ধান্ত গমাতাগিক স্থনগদ মশনাসমূহ খসড়া 

নীস্থতমালাে সংগর্াজনপূি মক ১০ কার্ মস্থদিগসর মগে এ স্থিভাগে গপ্ররগণর জন্য প্রিান প্রগকৌশলী, সওজ 

অস্থিদপ্তরগক পত্র গদো হগেগে। স্থনগদ মশনা সম্বস্থলত খসড়া নীস্থতমালা প্রাস্থপ্তর পর পুনরাে সভা করা 

হগি। খসড়া নীস্থতমালা সপ্ররণ রবষদয় সভায় প্রিান প্রদকৌশলীর দৃরষ্ট আকষ যণ করা হয়।   
 

(২) (২) তত্ত্বাবিায়ক প্রদকৌশলী (প্রশাসন ও সাংস্থাপন) জানান, ৩টি সসতুর সটাল আোয় রবষদয় বীর 

মুরক্তদর্াদ্ধা এ সক এম নারসম ওসমান সসতু (৩য় শীতলক্ষযা সসতু): RFP ইসুয করা হদয়দে এবাং ০৮ 

জানুয়ারর ২০২৩ তাররখ গ্রহণ করা হদয়দে। মধুমরত সসতু (কালনা সসতু): RFP ইসুয করা হদয়দে 

এবাং  ০৪ জানুয়ারর ২০২৩ তাররদখ গ্রহণ করা হদয়দে। বেমাতা সশখ ফরজলাতুন সনো মুরজব (৮ম 

বাাংলাদেশ িীন-সমেী) সসতু: Short List অনুদমােদনর প্ররক্রয়ািীন। দ্রুত কার্ যক্রম সম্পন্ন করার 

জন্য সভায় গুরুত্বাদরাপ করা হয়।  
 

 
(১) স্থনগদ মশনাসমূহ খসড়া 

নীস্থতমালাে সংগর্াজনপূি মক 

দ্রুত  মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করদত 

হদব। 

 

 

(২) সকল কার্ যক্রম সম্পন্ন কদর 

উদবািনকৃত ৩টি সসতুর সটাল 

আোয় কার্ যক্রম শুরু করদত 

হদব। 

 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/ অরতররক্ত 

সরিব  ও গঠিত 

করমটির 

আহবায়ক/  

রস. স. সরিব 

(সটাল ও এদেল) 

ঙ. বাাংলাদেশ নগর পররবহন কর্তযপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ প্রণেন: 

রনব যাহী পররিালক, রিটিরসএ জানান, বাাংলাদেশ নগর পররবহন কর্তযপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ 

এর খসড়ার ওপর গেক গহাল্ডারগদর গেগক প্রাপ্ত মতামগতর স্থভস্থিগত স্থডটিস্থসএ কর্তমক একীভূত মত 

প্রদাগনর লগক্ষে স্থডটিস্থসএ কার্ মালগে একাস্থিক সভা করা হগেগে। খসড়া প্রস্তুগতর কাজ চলমান 

রগেগে। শীঘ্রই মন্ত্রণালগে গপ্ররণ করা হগি।   

 
বাাংলাদেশ নগর পররবহন 

কর্তযপক্ষ (BUTA) আইন, 

২০২২ এর খসড়া দ্রুত 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করদত হদব। 

 

রনব যাহী পররিালক 

(রিটিরসএ) 

অস্থতস্থরক্ত সস্থচি 

(আরিান 

ট্রান্সগপাে ম)/ 

যুগ্মসস্থচি 

(স্থডটিস্থসএ) 

ি. বাস পররবহন সসবা ও রবদশষ অরিকার  (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), রবরিমালা ২০২২: 

রনব যাহী পররিালক, রিটিরসএ জানান, গত ১৪ রিদসম্বর ২০২২ তাররখ এ সাংক্রান্ত অাংশীজন সভা 

অনুরিত হয়। সভায় আইন প্রণয়দনর পররবদতয একটি রবরিমালা প্রস্তুদতর রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ রবষদয় 

করমটি কদর সেয়া হদয়দে। আগামী সফব্রুয়ারর, ২০২৩ এর মদধ্য খসড়া রবরিমালা প্রস্তুত কদর সড়ক 

পস্থরিহন ও মহাসড়ক স্থিভাগে গপ্ররণ করা হগি। 

 
িাস পস্থরিহন গসিা ও স্থিগশষ 

অস্থিকার (রুে ফ্রাঞ্চাইজ), 

রবরিমালা ২০২২ এর খসড়া 

প্রণেন কগর মন্ত্রণালগে গপ্ররণ 

করগত হগি। 

 

স্থনি মাহী পস্থরচালক, 

স্থডটিস্থসএ 
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ক্রম আদলািনা রসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী 

ে. অগকগজা র্ানিাহন ব্যিিাপনা/র্ানিাহন স্ক্র্োপ োইডলাইন, ২০২২: 
 

সহকারী সরিব (রবআরটিএ শাখা) জানান, গত ০৪.০১.২০২৩ তাররখ এ রবভাদগর যুগ্মসরিব 

(এমআরটি)দক আহবায়ক কদর সাংরিষ্টদের রনদয় ০৯(নয়) সেস্য রবরশষ্ট একটি করমটি গঠন করা 

হদয়দে। গঠিত করমটি খসড়া গাইি লাইন পর্ যাদলািনাপূব যক ৭(সাত) রেদনর মদধ্য  প্ররতদবেন োরখল 

করদব। প্ররতদবেদনর আদলাদক গাইিলাইনটি সাংদশািন/পররমাজযনপূব যক পরবতী কার্ যক্রম গ্রহণ করা 

হদব। 

 
 

গঠিত করমটির প্ররতদবেদনর 

আদলাদক গাইিলাইনটি 

সাংদশািন/পররমাজযনপূব যক 

পরবতী কার্ যক্রম গ্রহণ করদত 

হদব। 

 

 

রনব যাহী পররিালক, 

রিটিরসএ/যুগ্মসরিব 

(রিটিরসএ) 

জ. রসরপটিইউ কর্তযক প্রণীত Assets Disposal Policy এর ওপর মতামত: 
 

উপসরিব  (সমন্বয় ও প্ররশক্ষণ) সভাদক অবরহত কদরন সর্, সরকারর েপ্তদর ব্যবহৃত সম্পেসমূদহর 

(Asset) আয়ুষ্কাল সশদষ রনষ্পরিকরদণর উদেদে রসরপটিইউ কর্তযক Assets Disposal Policy 

এর খসড়া প্রণয়ন করা হদয়দে। উক্ত Policy এর ওপর এ রবভাগ হদত মতামত প্রোদনর জন্য 

অনুদরাি করা হদয়দে। মতামত প্রোদনর জন্য ইদতামদধ্য খসড়া নীরতমালার করপ আওতািীন 

েপ্তর/সাংস্থায় সপ্ররণ করা হদয়দে। েপ্তর/সাংস্থা হদত মতামত/পরামশ য প্রোদনর জন্য সভায় গুরুত্বাদরাপ 

করা হয়। 

 
রসরপটিইউ কর্তযক প্রণীত 

Assets Disposal Policy 

এর ওপর েপ্তর/সাংস্থা হদত 

মতামত প্রোন করদত হদব। 

 

সকল েপ্তর/সাংস্থা 

প্রোন/যুগ্মসরিব 

(আইন) 

৭. বৃক্ষদরাপণ  : 

(ক) উপসস্থচি (সওজ নন-গেগজগেড) জানান, প্রণীত ল্যাডগেস্থপং গাইিলাইন (খসড়া) চূড়ান্তকরণ 

সাংদিদষ গাইিলাইনটি পর্ যাদলািনা ও পরীক্ষা-নীররক্ষা কদর জলবায়ু ও পররদবশ রবষয়ক রথদমটিক 

গ্রুপ-এর মতামত প্রোদনর জন্য ২২ নদভম্বর ২০২২ তাররখ অরতররক্ত সরিব (আরবান ট্রািদপাট য) ও 

জলবায়ু ও পররদবশ রবষয়ক রথদমটিক গ্রুপ প্রিানদক পে সেয়া হদয়দে। রতরন অসুস্থজরনত অনুপরস্থত 

থাকায় আরবান ট্রািদপাট য উইাং এর প্ররতকল্প কম যকতযা অরতররক্ত সরিব (এদেট) জানান এ রবষদয় 

কার্ যক্রম িলমান আদে। 
 

(খ) এ রবষদয় প্রিান প্রদকৌশলী, ল্যাডগেস্থপং অনুর্ােী বৃক্ষগরাপগণর জন্য প্রস্তুতকৃত  োইডলাইগন 

মহাসড়গকর পাগবম তাল, গখজুর ও গসৌন্দর্ মিি মক োে লাোগনার ব্যাপাগর স্থিস্তাস্থরতভাগি িণ মনা করা 

হগেগে। োইডলাইন চূড়ান্ত করা হগল এ ব্যাপাগর পদগক্ষপ িহণ করা হগি। 

 

 
 

 

 

(ক) প্রণীত ল্যাডগেস্থপং 

গাইিলাইন (খসড়া) 

পর্ যাদলািনা কদর দ্রুত চূড়ান্ত 

করদত হদব। 

 

 

 

(খ) ল্যাডগেস্থপং গাইিলাইন 

চূড়ান্ত হদল সস অনুর্ায়ী 

মহাসড়গকর পাগবম তাল, গখজুর 

ও গসৌন্দর্ মিি মক োে লাোগনার 

উদদ্যাগ রনদত হদব। 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/ 

অরতররক্ত সরিব/ 

উপসরিব সটাল ও 

এদেল)/ 

প্রিান 

বৃক্ষপালনরবে, 

সওজ 

৮. সওজ অরিেপ্তদরর ভূরম নামাজারর সাংক্রান্ত: 
 

 

 

(ক) (ক) এদেট ও আইন কম যকতযা জানান, সড়ক রবভাদগর আওতার্ভক্ত অরিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তদরর 

মািদম প্রাপ্ত ভূরমর নামজারর ও সরকি যর্ভরক্ত হালনাগাে/ত্বরারন্বত করার জন্য সজান/সাদকযল/সড়ক 

রবভাগরভরিক সভা করা হদে এবাং সজলা প্রশাসক/অরতররক্ত সজলা প্রশাসক (রাজস্ব)/সহকারী 

করমশনার (ভূরম) সের সাদথ সর্াগাদর্াগ কদর ভূরমর নামজারর ও সরকি যর্ভক্তকরদণর কাজ ত্বরারন্বত 

করা হদে। এ রবষদয় এদেট ও আইন কম যকতযা জানান, হস্তান্তররত ভূরমর প্রদয়াজনীয় কাগজপে না 

থাকায় এযারসল্যাড অরফস সথদক নামজারীর আদবেন খাররজ কদর সেয়া হয়। নামজাররর রবষদয় সর্ 

সমস্যাগুদলা হদে সসগুদলা রনদয় ভূরম মন্ত্রণালদয়র সাদথ কথা বলা প্রদয়াজন মদম য সভায় আদলািনা 

হয়। এ জন্য রক িরদণর সমস্যা হদে সসদগুদলার রবষষদয় একটি প্রস্তাবনা প্রস্তুত কদর সরিব মদহােয় 

বরাবর সপ্ররণ করার জন্য এদেট ও আইন কম যকতযা, প্রিান কার্ যালয়দক পরামশ য প্রোন করা হয়। 

এোড়া, সম্পরি ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাদবক্ষদনর লদক্ষয প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য ভূরম 

অরিগ্রহদণর পর সকল কাগজপদের ১ সসট সওজ অরিেপ্তদরর সম্পরি উইাং এর রনকট সপ্ররদণর জন্য 

সভায় গুরুত্বপাদরাপ করা হয়। 

 

  

 
 

 

 

 

(গ) এগেে ও আইন কম মকতমা, প্রিান কার্ মালে জানান, উিরাে ঢাকা-মেমনস্থসংহ মহাসড়গকর ২৪ 

শতাংশ জােোর স্থিপরীগত জননক গোলাম িারুগকর নাগম ৫(পাঁচ) গকাটি োকা গলান গদোর স্থিষগে 

ব্যাংগকর কাে গেগক কােজপত্রাস্থদ পাওো স্থেগেগে। জনাব গোলাম ফারুক সহাদসন ঋন সখলাপী 

হওয়ায় তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পরি আোলত কর্তযক সক্রাক করা হদয়দে। তন্মদধ্য সওজ অরিেপ্তদরর 

উক্ত ২৪ শতাংশ জােোও রদয়দে। ২৪ শতাংশ জােো জননক গোলাম িারুগকর নয় মদম য 

আোলতদক অবরহত করার জন্য সভাপরত এদেট ও আইন কম যকতযাদক পরামশ য প্রোন কদরন। 

এোড়া, রাজউক কর্তযক আদয়ারজত এক সর্ৌথ সভায় উক্ত জায়গা সওজ অরিেপ্তদরর মারলকানা 

রবষদয় একটি রসদ্ধান্ত রদয়দে। রাজউক হদত সভার রসদ্ধান্ত সাংক্রান্ত কাগজ সাংগ্রহ কদর নামজারর 

করার ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য সভায় গুরুত্বাদরাপ করা হয় এবাং উক্ত ভূরমদত সওজ মারলকানা উদল্লখ 

কদর একটি সাইন সবাি য লাগাদনার জন্য এদেট ও আইন কম যকতযাদক পরামশ য প্রোন করা হয়। 
 

 

 

 (ক)  (১) সকল সড়ক 

রবভাদগর আওতার্ভক্ত 

অরিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তদরর 

মাধ্যদম প্রাপ্ত ভূরমর নামজারর 

ও সরকি যর্ভক্তকরদণর কার্ যক্রম 

অব্যাহত রাখদত হদব।  

(ক) (২) ভূরম নামজারর করার 

সক্ষদে রক  িরদণর সমস্যা হদে 

সসদগুদলার রবষষদয় একটি 

প্রস্তাবনা প্রস্তুত কদর সরিব 

মদহােদয়র রনকট োরখল 

করদত হদব। 
 

(ক) (৩) ভূরম অরিগ্রহদণর পর 

সকল কাগজপদের ১ সসট 

সওজ অরিেপ্তদরর সম্পরি 

উইাং এর রনকট সপ্ররদণর জন্য 

প্ররতটা সড়ক রবভাগদক 

প্রদয়াজনীয় রনদে যশনা প্রোন 

করদত হদব। 
 

(গ) (১) ২৪ শতাংশ জােো 

জননক গোলাম িারুগকর নয় 

মদম য আোলতদক অবরহত 

করদত হদব এবাং রাজউক 

কর্তযক আদয়ারজত সর্ৌথ সভায় 

রসদ্ধান্ত সাংরিষ্ট কাগজ সাংগ্রহ 

কদর নামজাররর উদদ্যাগ রনদত 

হদব। 

(গ) (২) উক্ত ভূরমদত সওজ 

মারলকানা উদল্লখ কদর সাইন 

সবাি য লাগাদত হদব। 

 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/অরতররক্ত 

সরিব (এদেট), 

যুগ্মসরিব 

(সম্পরি)/এদেট 

ও আইন কম যকতযা 

(সকল)/রনব যাহী 

প্রদকৌশলী(সকল 

সড়ক রবভাগ) 
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ক্রম আদলািনা রসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী 

৯. অনবি স্থাপনা অপসারণ: 

ঢাকা গজাগনর এগেে ও আইন কম মকতমার স্থনকে হগত প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ােী- 

েত ২৯.১২.২০২২ তাস্থরখ নারােণেঞ্জ সড়ক স্থিভাোিীন ভগিরচর িাসেোড সংলগ্ন সওজ ভূস্থমর 

উপর িাস্থপত অনিি িাপনা উগেদ কার্ মক্রম পস্থরচালনা করা হে। 

 

বতযমান আইন শৃঙ্খলা 

পরররস্থরত রবদবিনায় সরদখ 

উদেে কার্ যক্রম পররিালনা 

করদত হদব। 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/ সম্পরি ও 

আইন কম যকতযা 

(সকল) 

অনবি েখলমুক্ত ভূরম েখদল রাখা: 

সম্পরি ও আইন কম যকতযা, প্রিান কার্ যালয় জানান, সওজ অরিেপ্তদরর জায়গা েখদল রাখদত সীমানা 

রপলার স্থাপদনর কার্ যক্রম িলমান রদয়দে। সীমান রপলার স্থাপদনর মাসরভরিক অগ্রগরত প্ররতদবেন 

েক সমাতাদবক এ রবভাদগ সপ্ররদণর জন্য সভায় গুরুত্বাদরাপ করা হয়। 

 

 

(ক) সওজ অরিেপ্তদরর জায়গা 

েখদল রাখদত সীমানা 

রনি যারণপূব যক রপলার স্থাপন 

করার কার্ যক্রম অব্যাহত 

রাখদত হদব। 

 (খ) সীমান রপলার স্থাপদনর 

মাসরভরিক অগ্রগরত প্ররতদবেন 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করদত হদব। 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/সম্পরি ও 

আইন কম যকতযা 

(সকল)/ রনব যাহী 

প্রদকৌশলী (সকল) 

রবআরটিএ’র অনুকূদল উিরা এবাং পূব যািদল জায়গা বুরিদয় পাওয়া সাংক্রান্ত: 

গচোরম্যান স্থিআরটিএ জানান,  

(ক) স্থিআরটিএ এর অনুকূগল রাজউক কর্তমক িরাদ্দকৃত সম্প্রসাস্থরত উিরা ৩ে পি ম প্রকগে ১৬/স্থি-

১নং গসক্টগর ২নং প্রাস্থতিাস্থনক প্লগে স্থিআরটিএ, ঢাকা গমগট্রা-৩ সাগকমগল ২টি গিজগমন্ট ও ১৩তলা 

স্থিস্থশষ্ট অস্থিস ভিগনর লগক্ষে অথ য মন্ত্রণালদয়র কর্তযক ১৩.১২.২০২২ তাররদখ জাররকৃত পররপে 

অনুর্ায়ী আপাতত: েরপে েরলল প্রস্তুদতর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য প্রিান প্রদকৌশলী, গণপূতয 

অরিেপ্তর বরাবর পে সেয়া হদয়দে। 

 

 
 

(খ) স্থিআরটিএ’র অনুকূগল পূি মাচগল িরাদ্দকৃত প্লেটি দখল হস্তান্তগরর জন্য “চূড়ান্ত জস্থরপ পত্র” এর 

আগিদন িরমটি পূরণ কগর গচোরম্যান, রাজউক িরাির েত ০৬.১২.২০২২ তাস্থরগখ পত্র গপ্ররণ করা 

হগেগে। এ স্থিষগে রাজউক এর সংস্থিষ্ট কম মকতমার সাগে গর্াোগর্াে অব্যাহত রগেগে। 

 

 

(ক) স্থিআরটিএ, ঢাকা গমগট্রা-৩ 

সাগকমল অরফস ভবন রনম যাদণর 

লদক্ষয েরপে েরলল প্রস্তুদতর  

জন্য প্রিান প্রদকৌশলী, 

গণপূতয/স্থাপতয অরিেপ্তদরর 

সাদথ সর্াগাদর্াগ রাখদত হদব। 

 

(খ) রবআরটিএ’র অনুকূদল  

পূব যািদল বরােকৃত জায়গা দ্রুত 

েখদল রনদত হদব। 

 

 

 

গচোরম্যান, 

স্থিআরটিএ 

 

 

 

 

উপসরিব 

(রবআরটিএ) 

 

অনবি রবল সবাি য অপসারণ: 

রসরনয়র সহকারী সরিব (সম্পরি) জানান, রিসদম্বর’২২ মাগসর তথ্য অনুর্ায়ী ঢাকা, কুরমল্লা, রসদলট,  

রাংপুর, খুলনা, বররশাল ও সগাপালগঞ্জ সজাদনর অিীন রবরভন্ন সড়ক রবভাদগ অনবিভাদব স্থারপত 

২৩০০টি রবলদবাি য/রবজ্ঞাপন সবাদি যর মদধ্য  অনবি ১৭২টি  রবলদবাি য/রবজ্ঞাপন সবাি য উদেে করা হয়। 

উদেে অব্যাহত আদে। 

 

সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর 

রবরভন্ন জায়গায় অনবিভাদব 

স্থারপত রবলদবাি য/রবজ্ঞাপন 

সবাি য উদেে কার্ যক্রম অব্যাহত 

রাখদত হদব। 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/সম্পরি ও 

আইন কম যকতযা 

(সকল) 

১০. সমাবাইল সকাট য পররিালনা: 
 

রবআরটিএ 
 

সিয়ারম্যান, রবআরটিএ জানান 

(ক) (১) জাস্থতর স্থপতা িঙ্গিন্ধু গশখ মুস্থজবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওো-ভাঙ্গা এক্সগপ্রসওগে) ও 

অন্যান্য জাতীে মহাসড়গক অনিি গমােরর্ান চলাচল িগে গমািাইল গকাে ম পস্থরচালনা অব্যাহত 

রগেগে। স্থডগসম্বর ২০২২ মাগস ০৫টি অস্থভর্াগন ২০টি মামলাে ৭১,৭০০/-(একাির হাজার সাতশত) 

োকা জস্থরমানা আদাে করা হগেগে।  

এোড়াও, সারাগদগশ সমাবাইল সকাট য কর্তযক ৮৭৫টি মামলার মাধ্যদম ৩৩,৮৩,৪০০ (দতরেশ লক্ষ 

রতরারশ হাজার িারশত) টাকা জররমানা আোয়সহ ৩১(একরেশ)টি গারড় িারম্পাং সেশদন সপ্ররণ এবাং 

১০(েশ) জনদক কারােড প্রোন করা হদয়দে।  

 

 

 

(ক) (২) সহকারী সরিব (রবআরটিএ) জানান, ভ্রাম্যমাণ আোলত পররিালনার রনরমি সব যদমাট 

১১(এগার) জন এরেরকউটিভ ম্যারজদেট পোয়দনর জন্য গত ০৬.১১.২০২২ তাররখ জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালদয় পে সপ্ররণ করা হদয়দে। 
 

এোড়াও, রবআরটিএ’র প্রশাসন কযািাদরর সকল কম যকতযাগণদক ম্যারজদেরস ক্ষমতা অপ যদণর জন্য 

গত ১৫.১২.২০২২ তাররখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় পে সপ্ররণ করা হদয়দে। 

 

(ক) (৩) গমািাইল গকাে ম কর্তমক আেক করা র্ানিাহন ডাস্থম্পং এ গপ্ররগণর জন্য সওজ অস্থিদপ্তর হগত 

একটি গরকার সংিগহর জন্য েত ০৮.০১.২০২৩ তাস্থরগখ পত্র গপ্ররণ এিং গেস্থলগিাগন আলাপ হগেগে। 

শীঘ্রই সওজ অস্থিদপ্তর হগত একটি গরকার পাওো র্াগি।  

 

 

 

 

 

 

( ক) (১) রবআরটিএ কর্তযক 

জারতর রপতা বেবন্ধু সশখ 

মুরজবুর রহমান মহাসড়ক 

(ঢাকা-মাওয়া-ভাো 

এেদপ্রসওদয়) ও অন্যান্য  

জাতীয় মহাসড়দক অনবি 

সমাটরর্ান িলািল বদে 

সমাবাইল সকাট য পররিালনা 

অব্যাহত রাখদত হদব। 

 

(ক) (২) ম্যারজদেট পোয়দনর 

জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

সাদথ সর্াগাদর্াগ রাখদত হদব। 

 

 

 

(ক) (৩) সমাবাইল সকাট য কর্তযক 

আটক করা র্ানবাহন িারম্পাং 

এ সপ্ররদণর জন্য দ্রুত সওজ 

অরিেপ্তর হদত একটি র যাকার 

সাংগ্রহ করদত হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অরতররক্ত সরিব 

(এদেট)/ 

সিয়ারম্যান, 

রবআরটিএ/তথ্য 

অরফসার/উপসরিব 

(রবআরটিএ) 
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ক্রম আদলািনা রসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী 

(খ) (১) স্থিআরটিএ’র সাগকমল অস্থিগসর উগযাগে গজলা প্রশাসগনর সহােতাে গমািাইল গকাে ম 

পস্থরচালনা অব্যাহত রগেগে। স্থডগসম্বর ২০২২ মাগস ২,২৬৭টি মামলাে ৩৩,২১,৩১০ োকা জস্থরমানা 

আদাে করা হগেগে।       

  

 
 

(খ) (২) গমািাইল গকাে ম কার্ মক্রম েণমােগম প্রচার অব্যাহত রগেগে। েত স্থডগসম্বর ২০২২ মাগস 

গমািাইল গকাগে মর মােগম ১২৬টি অস্থভর্ান পস্থরচালনা করা হে। সড়গক শৃঙ্খলা গজারদার ও দুর্ মেনা 

স্থনেন্ত্রগণ স্থনেস্থমত র্াত্রী ও পণ্য পস্থরিহন কস্থমটি (পূদব যর আরটিস্থস) এর সভা আগোজগনর জন্য গজলা 

প্রশাসক িরাির েত ০১.০৯.২০২২ তাস্থরখ পত্র গপ্ররণ করা হগেগে। উগেখ্য জুলাই, ২০২২ গেগক 

নগভম্বর, ২০২২ পর্ মন্ত ১৫টি গজলা সাগকমল হগত আরটিস্থস সভার কার্ মস্থিিরণী পাওো স্থেগেগে।  

 

 

 

 

 

 

(ে) মহাসড়গকর ক্ষস্থত গরাগি োস্থড়র এগক্সল গলাড স্থনেন্ত্রগণ স্থিআরটিএ ও সওজ অস্থিদপ্তগরর গর্ৌে 

উগযাসগ গমািাইল গকাে ম পস্থরচালনা অব্যাহত রগেগে। স্থডগসম্বর ২০২২ মাগস ০২টি অস্থভর্াগন ৪৮টি 

মামলাে ১,৮৮,০০০/- োকা জস্থরমানা আদাে করা হগেগে।    

 

(খ) (১) স্থিআরটিএ’র সাগকমল 

অস্থিগসর উগযাগে গজলা 

প্রশাসগনর সহােতাে সমাবাইল 

সকাট য পররিালনা অব্যাহত 

রাখদত হদব। 
 

(খ) (২)   সমাবাইল সকাট য 

পররিালনার কার্ যক্রম 

গনমাধ্যদম প্রিার অব্যাহত 

রাখদত হদব এবাং সড়দক 

দূঘ যটনা সরাি ও শৃঙ্খলা 

আনয়দন রবআরটিএ’র সজলা 

অরফদসর উদদ্যাদগ সজলা 

পর্ যাদয় র্ােী ও পণ্য পররবহন 

করমটির সভা (পূদব যর আরটিরস) 

স্থনেস্থমত আহবান করদত হদব। 

 

(গ) মহাসড়দকর ক্ষরত সরাদি 

গারড়র এদেল সলাি রনয়ন্ত্রদণ 

রবআরটিএ ও সওজ 

অরিেপ্তদরর সর্ৌথ উদদ্যাদগ 

সমাবাইল সকাট য পররিালনা 

অব্যাহত রাখদত হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১. সরকাদরর রবদশষ উদদ্যাগসমূদহর বাস্তবায়ন অগ্রগরত পর্ যাদলািনা :  

Grievance Redress System (GRS) : 

 

অস্থভগর্াে স্থনষ্পস্থি কম মকতমা জানান, মস্থন্ত্রপস্থরষদ স্থিভাগের ওগেিসাইগের মােগম ২৬টি 

অস্থভগর্াে/মতামত পাওো গেগে। উস্থেস্থখত অস্থভগর্াগের মগে ২টি স্থনষ্পস্থি করা হগেগে। অিস্থশষ্ট 

২৪টি অস্থভগর্াে/মতামগতর স্থিষগে প্রগোজনীে ব্যিিা িহগণর জন্য সংস্থিষ্ট অস্থভগর্াে স্থনষ্পস্থি 

কম মকতমা িরাির গপ্ররণ করা হগেগে। উগেখ্য, িস্থণ মত অস্থভগর্াে/মতামতগুগলা স্থনষ্পস্থির সমে এখনও 

অস্থতক্রান্ত হেস্থন। 

 

 

 

 

 

 

অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা 

সাংক্রান্ত রনদে যরশকা, ২০১৫ 

অনুসরদণ অরভদর্াগ রনষ্পরি 

কার্ যক্রম অব্যাহত রাখদত হদব 

এবাং মরন্ত্রপররষে রবভাদগর 

ওদয়বসাইদট প্রাপ্ত অরভদর্াগ 

গুরুদত্বর সাদথ রনষ্পরি করদত 

হদব। 

 

 

েপ্তর/সাংস্থা প্রিান/  

GRS সফাকাল 

পদয়ন্ট 

কম যকতযা/রসরনয়র 

রসদেম এনারলে 

Public Service Innovation: 
 
 

 

(ক) গচোরম্যান, স্থিআরটিস্থস জানান, “আমাগদর স্থিআরটিস্থস” অোপস ০৬টি রুগে চালু রগেগে 

এিং সািারণ মানুগষর মাগে প্রচার প্রচারণার অব্যাহত আগে।    

 

(খ) গচোরম্যান, স্থিআরটিএ জানান, সকান সাদকযল সথদক ড্রাইরভাং লাইদসি (সকবলমাে 

অদপশাোর) নবায়দনর জন্য রবআরটিএ’র সভডর প্ররতিান মাদ্রাজ রসরকউররটি রপ্রন্টারস প্রাইদভট 

রলরমদটি (MSPPL) কর্তযক সফটওয়যার সিদভলপদমদন্টর কাজ িলমান রদয়দে, র্া শীঘ্রই 

সমাপ্ত হদব। উক্ত কার্ যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর সর্ সকান সাদকযল সথদক ড্রাইরভাং লাইদসি 

(সকবলমাে অদপশাোর) নবায়ন করা র্াদব। আশা করা র্ায়, জানুয়ারর, ২০২৩ মাদসর মদধ্যই 

সর্ সকান সাদকযল সথদক ড্রাইরভাং লাইদসি (সকবলমাে অদপশাোর) নবায়ন করা র্াদব। 

 

(গ) BRTA অস্থিগস েমন না কগর সরাসস্থর Online system গেগক তাৎক্ষস্থণকভাগি 

আগিদনকারী কর্তমক স্থসগেম গজনাগরগেড লান মার ড্রাইস্থভং লাইগসন্স িহণ করার ব্যিিা িহণ 

করা হগেগে। ড্রাইস্থভং লাইগসন্স আগিদনকারীেগণর স্থভস্থজে কমাগনার জন্য পরীক্ষা িহগনর 

পূগি মই পরীক্ষা গকগে িাগোগমস্থট্রক গডো এনগরালগমন্ট এর উগযাে গনো হগেগে। এটি নতুন 

প্রস্থক্রোর আওতাে লান মার ড্রাইস্থভং লাইগসন্স েত ১৬.১১.২০২২ তাস্থরখ গেগক শুরু হগেগে। ১৬ 

জানুোস্থর ২০২৩ তাস্থরখ গেগক আগিদনকারীেণ পরীক্ষা গকগে স্থিঙ্গারস্থপ্রন্ট স্থদগত পারগিন। 

এগক্ষগত্র িাহকেণগক পুনরাে হাড মকস্থপ জমা গদোর এিং িাগোগমস্থট্রক এনগরালগমগের জন্য 

স্থিআরটিএ-গত গর্গত হগি না। এলগক্ষে অনলাইন আগিদন িরম আগরা তথ্যসমৃদ্ধ করাসহ 

অন্যান্য স্থসগষ্টম গডগভলপগমগের/ইস্থন্টগিশগনর কাজ চলগে। ড্রাইস্থভং লাইগসন্স (স্মাে ম কাড ম) 

আগিদনকারীেগণর ঠিকানাে ডাক স্থিভাগের মােগম গপ্ররগণর ব্যিিা করার উগযাে িহণ করা 

হগেগে। 

 

 

(ক)  “আমাগদর স্থিআরটিস্থস” 

অোপস সািারণ মানুগষর 

মাগে প্রচার প্রচারণা অব্যাহত 

রাখদত হগি। 
 

(খ) সর্ সকান সাদকযল সথদক 

ড্রাইরভাং লাইদসি নবায়দনর  

কাজ শুরু করদত হদব।  

 

 
 

(গ) জনসািারদণর রভরজট 

করমদয় সদব যাচ্চ সসবা প্রোন 

রনরিত করা এবাং ড্রাইরভাং 

লাইদসি গ্রাহদকর বাদর 

সপৌৌঁদে সেয়ার লদক্ষয গৃহীত 

আইরিয়া বাস্তবায়ন করদত 

হদব।  

 

 

অরতররক্ত সরিব 

(প্রশাসন)/ 

সিয়ারম্যান, 

রবআরটিরস/ 

উপসরিব 

(মস্থনেস্থরং এড 

ইভোলুগেশন 

শাখা) 

 
 

 

 

সিয়ারম্যান, 

রবআরটিএ/ 

উপসরিব 

(মস্থনেস্থরং এড 

ইভোলুগেশন 

শাখা) 
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িাস্থষ মক কম মস্পাদন চুস্থক্ত (এস্থপএ) 
 

েপ্তর/সাংস্থার প্রিানগণ জানান, এরপএ’র লক্ষযমাো অনুর্ায়ী কার্ যক্রম িলমান আদে। রনি যাররত সমদয়  

রনি যাররত সূিদকর লক্ষযমাো অজযদন প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহদণর জন্য েপ্তর/সাংস্থা প্রিানদের সভায়   

পরামশ য প্রোন করা হয়। মন্ত্রণালয় হদত েপ্তর/সাংস্থার অগ্রগরত ফদলাআপ এবাং প্রদয়াজনীয় পরামশ য 

প্রোন করার জন্য এরপএ টীম রলিার ও সাংরিষ্ট কম যকতযাদক রনদে যশনা প্রোন করা হয়। 

 

 

 

(ক) এরপএ’র লক্ষযমাো 

অনুর্ায়ী বাস্তবায়ন কার্ যক্রম 

অব্যাহত রাখদত েপ্তর/সাংস্থা 

প্রিানদের প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ 

গ্রহণ করদত হদব। 
 

(খ) মন্ত্রণালয় হদত 

েপ্তর/সাংস্থার অগ্রগরত 

ফদলাআপ এবাং লক্ষযমাো 

অজযদন প্রদয়াজনীয় 

পরামশ য/রনদে যশনা প্রোন করদত 

হদব। 

প্রিান 

প্রদকৌশলী,সওজ/ 

সিয়ারম্যান, 

রবআরটিএ/ 

সিয়ারম্যান, 

রবআরটিরস/রনব যাহী 

পররিালক, 

রিটিরসএ/ব্যবস্থাপনা 

পররিালক, 

রিএমটিরসএল/ব্যব

স্থাপনা পররিালক, 

ঢাকা 

রবআরটি/এরপএ টীম 

প্রিান, আরটিএইিরি 

Right to information: 
 

তগথ্যর কোোেস্থর ও কোোলে হালনাোদকরণ:  
 

তথ্য প্রোন কম যকতযা জানান, সকল দপ্তর/সংিা ও এ রবভাদগর শাখা/অরিশাখা হদত তথ্যারে সাংগ্রহ 

কদর তগথ্যর কোোেস্থর ও কোোলে প্রস্তুত হদয়দে। এটি ১৫.০১.২০২৩ তাররদখর মদধ্য ওদয়ব সাইদট 

প্রকাদশর বাধ্যবােকতা রদয়দে। ইদতামদধ্য ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর জন্য আইরসটি ইউরনটদক পে 

সেয়া হদয়দে। এদজডাটি বাস্তবারয়ত হওয়ায় আগামী সভার কার্ যপে হদত বাে সেয়ার জন্য সভায় 

গুরুত্বাদরাপ করা হয়। 

 

 

এদজডাটি বাস্তবারয়ত হওয়ায় 

আগামী সভার কার্ যপে হদত 

বাে রেদত হদব। 

 

 

উপসরিব (সমন্বয় 

ও প্ররশক্ষন) 

ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্ যক্রম: 

স্থসস্থনের স্থসগেম এনাস্থলে জানান, ই-নরথর কার্ যক্রম বৃরদ্ধ করা জন্য েপ্তর/সাংস্থার সাদথ রনয়রমত 

সর্াগাদর্াগ করা হদে এবাং প্রদয়াজনীয় পরামশ য প্রোন করা হদে।  

 

দপ্তর/সংিার ই-নরথর কার্ যক্রম 

বৃরদ্ধ করদত হদব। আইরসটি 

ইউরনদটর কম যকতযাগণ 

েপ্তর/সাংস্থার সাদথ রনয়রমত 

সর্াগাদর্াগ এবাং প্রদয়াজনীয় 

পরামশ য প্রোন করদবন। 

 

অরতররক্ত সরিব 

(প্রশাসন)/েপ্তর/

সাংস্থা প্রিান/ 

রসরনয়র রসদেম 

এনারলে 

১২. রবরবি: 

ক. সড়ক রনরাপিা (Road Safety) সাংক্রান্ত তথ্য: 
 

সড়ক রনরাপিা এ রবভাদগর একটি বড় িযাদলঞ্জ। এ রবষদয় রবআরটিদক গভীরভাদব কাজ করদত হদব। 

সারা সেদশ রবরভন্ন জায়গায় রবরভন্ন সময় সড়ক দূঘ যটনায় র্ােী ও পথিারী আহত/রনহত হয়। রকন্তু 

আহত/রনহদতর সঠিক সাংখ্যা জানা সিব হয়না। এ রবষদয় মাঠ পর্ যাদয়র পস্থরচালক (ইস্থঞ্জ:) এিং 

সহকারী পস্থরচালক (ইস্থঞ্জ:)গণ সজলা প্রশাসন ও রসরভল সাজযদনর সাদথ সমন্বয় কদর সড়ক দুঘ যটনায় 

র্ােী ও পথিারী আহত/রনহত এবাং হাসপাতাদল ভরতযর সঠিক সাংখ্যার তথ্য েক সমাতাদবক 

প্ররতমাদসর ১ তাররদখর মদধ্য রবআরটিএ প্রিান কার্ যালদয় সপ্ররণ করদব এবাং প্রিান কার্ যালয় সমরন্বত 

কদর ৫ তাররদখর মদধ্য তা মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করদব মদম য সভায় আদলািনা হয়। 

 

 
(ক) (১) সজলা প্রশাসন ও 

রসরভল সাজযদনর সাদথ সমন্বয় 

কদর সড়ক দুঘ যটনায় র্ােী ও 

পথিারী আহত/রনহত এবাং 

হাসপাতাদল ভরতযর সঠিক 

সাংখ্যার তথ্য েদক প্ররতমাদসর 

১ তাররদখর মদধ্য  রবআরটিএ’র 

মাঠ পর্ যাদয়র সজলা অরফস 

হদত সাংগ্রহ কদর  ৫ তাররদখর 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করদত হদব। 

 

 

সিয়ারম্যান, 

রবআরটিএ/ 

অরতররক্ত সরিব 

(এদেট)/উপসরিব 

(রবআরটিএ) 

খ. গেকসই উন্নেন অস্থভষ্ট (এসস্থডস্থজ) িাস্তিােন: 
 

এসস্থডস্থজ গিাকাল পাস মন কম মকত মা জানান, এসস্থডস্থজ স্থিষগে সস্থচি, সড়ক পস্থরিহন ও 

মহাসড়ক স্থিভাগের সভাপস্থতগে ১১.০১.২০২৩ তস্থরগখ জুম প্লােিগম ম সভা অনুরিত হগেগে। 

এোড়া, ২০৩০ সাগলর মগে সড়ক দূর্ মেনাে আহত ও স্থনহগতর সংখ্যা অগি মগক কস্থমগে আনার 

লগক্ষে গিইজ লাইন সাগভ ম প্রস্তুত করা এিং সড়ক দুর্ মেনার সঠিক তথ্য/পস্থরসংখ্যান প্রকাগশর 

লগক্ষে আোমী ১৬.০১.২০২৩ তাস্থরগখ সরিব মদহােদয়র সভাপরতদত্ব সভা আহিান করা 

হগেগে। এ রবষদয় সভাপরত অবরহত কদরন এসরিরজর অজযন সদন্তাষজনক নয়। এ রবষদয় রবস্তর 

কাজ করদত হদব।  

 

 
 

(ক) েপ্তর/সাংস্থার এসরিরজ’র 

সাংরিষ্ট অাংশ বাস্তবায়দন 

রবদশষ গুরুত্ব প্রোন করদত হদব 

এবাং অনুরিত সভার রসদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী কার্ যক্রম গ্রহণ করদত 

হদব।  

 

 

সকল েপ্তর/সাংস্থা 

প্রিান 
 

জনাব সমা: জারকর 

সহাদসন, অরতররক্ত 

সরিব (পররকল্পনা) 

ও সফাকাল পদয়ন্ট 

কম যকতযা এসরিরজ 

সাংক্রান্ত কার্ যাবলী 
গ. রনব যািনী ইশদতহার বাস্তবায়ন: 

বতযমান সরকাদরর রনব যািনী ইশদতহাদরর এ রবভাগ সাংরিষ্ট অাংশ বাস্তবায়দনর ওপর সভায় 

গুরুত্বাদরাপ করা হয়। রক অরজযত হদয়দে রক হয়রন সসগুদলা ফদলাআপ কদর দ্রুত ব্যবস্থা রনদত 

হদব মদম য সভাপরত সাংস্থা প্রিানদের অনুদরাি জানান। অগ্রগরত পর্ যাদলািনার রনরমি একটি সভা 

আহবাদনর জন্য এ রবভাদগর সফাকাল পদয়ন্ট কমযকতযাদক সভাপরত পরামশ য প্রোন কদরন।  

 

(ক) রনব যািনী ইশদতহাদরর 

েপ্তর/সাংস্থার সাংরিষ্ট অাংশ 

বাস্তবায়দনর ওপর গুরুত্ব রেদত 

হদব। 

(খ) রনব যািনী ইশদতহাদরর 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত রনদয় 

পর্ যাদলািনা সভা আহবান 

করদত হদব। 

 
সকল েপ্তর/সাংস্থা 

প্রিান/ 

জনাব সমা: 

আরনসুর রহমান, 

যুগ্মসরিব ও 

সফাকাল পদয়ন্ট 

কম যকতযা, রনব যািনী 
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ইশদতহার 

বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

কার্ যাবলী 
 

ঘ. মহাসড়ক/দসতুদত সটাল আোয় পদ্ধরত িালুকরণ: 
 

 

নারায়ণগঞ্জ সড়ক রবভাগািীন “দমঘনা ও সগামতী” সসতুর সটাল প্লাজায় িলািলকারী 

র্ানবাহদনর ওপর গত ২২ নদভম্বর ২০২২ তাররদখ এবাং মন্ত্রণালয় কর্তযক গঠিত টীম কর্তযক ১৫ 

রিদসম্বর ২০২২ তাররদখ জররপ কাজ পররিালনা করা হয়। এ রবষদয় সভাপরত জানান জররদপর 

রবষদয় ইদতামদধ্য রকছু রনদে যশনা প্রোন করা হদয়দে। তেনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য সাংরিষ্টদের 

পরামশ য প্রোন কদরন। 

 

 

 
 

“দমঘনা ও সগামতী” সসতুর 

সটাল প্লাজায় িলািলকারী 

র্ানবাহদনর জররদপর রবষদয় 

ইদতামদধ্য সর্ রনদে যশনা প্রোন 

করা হদয়দে সস সমাতাদবক 

ব্যবস্থা রনদত হদব। 

 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/ 

/স্থসরনয়র সহকারী 

সস্থচি (গোল ও 

এগক্সল)/স্থসস্থনের 

স্থসগেম এনাস্থলে 

ঙ. অিীনস্থ সাংস্থাসমূদহর আইটি অরিট 

 

(১) সওজ অস্থিদপ্তর হগত জানাগনা হগেগে, চরস্থসন্দুর গসতু ও নরস্থসংদী গোল প্লাজা এর আইটি অস্থডে 

সম্পন্ন করার জন্য স্থিস্থসস্থসগক পত্র গপ্ররণ করা হগেগে। 

 

 

 
 

 

(২) স্থিআরটিএ হগত জানাগনা হগেগে, েত ০২.০১.২০২৩ তাস্থরখ আইটি অস্থডে প্রস্থতগিদন সড়ক 

পস্থরিহন ও মহাসড়ক স্থিভাগে গপ্ররণ করা হগেগে। প্রাপ্ত প্ররতদবেদনর ওপর মন্ত্রণালয় হদত 

প্রদয়াজনীয় পদেক্ষপ গ্রহণ করার জন্য সভায় গুরুত্বাদরাপ করা হয়। 

 

 

 

(১) সওজ অরিেপ্তদরর পক্ষ 

হদত রবরসরসর সাদথ সর্াগাদর্াগ 

কদর চরস্থসন্দুর গসতু ও 

নরস্থসংদী গোল প্লাজার আইটি 

অরিট সম্পন্ন করদত হদব। 
 

(২) প্রাপ্ত প্ররতদবেদনর ওপর 

মন্ত্রণালয় হদত পরবতী  

প্রদয়াজনীয় পদেক্ষপ গ্রহণ 

করদত হদব। 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/স্থসস্থনের 

সহকারী সরিব 

(সটাল ও এদেল) 

 

 

রসরনয়র রসদেম 

এনারলে 

ি. Unified সটাল কাদলকশন রসদেম (Uniform Method) বাস্তবায়ন: 
 

প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ জানান- 
 

(ক)  গমর্না ও গোমতী গসতুগত সিলভাগি পাইলটিং চলমান আগে। পাইলটিং এর সমে িড় িরগণর 

গকান সমস্যা পস্থরলস্থক্ষত হে নাই। সিলভাগি পাইলটিং সম্পন্ন হওোর পর BCC গেগক িাইনালী 

সিেওেোরটি গকাোস্থলটি গেে কগর বুগে গনো হগি। 

 

(খ) Unified Toll কাদলকশদনর জন্য সড়ক ভবনস্থ সসন্ট্রাল সাভ যারসহ সলাকাল ইনফ্রাোকিার ও 

সলন সমূদহর তারলকা সতরী কদর রনেস্বাক্ষরকারীর অনুদমােনক্রদম ইদতামদধ্য ঢাকা সজান, 

সগাপালগঞ্জ সজান, সড়ক সাদকযল ও পাবনা সড়ক সাদকযল বরাবর পে সপ্ররণ করা হদয়দে। র্াদত 

ইজারাোরগণ তারলকা অনুর্ায়ী হাি যওয়যার সরবরাহ করদত পাদর। 

 

 

 

 

(ক) গমর্না ও গোমতী গসতুর 

পাইলটিং এর সময়াে সশষ হদল 

পরামশ মক প্রস্থতিান হগত 

সফটওয়যার বুদি রনদত হদব। 

(খ) Unified Toll 
কাদলকশদনর সক্ষদে  তাস্থলকা 

অনুর্ােী ইজারাোর কর্তযক  

Hardware সরবরাদহর 

রবষয়টি রনরিত করদত হদব। 

 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/উপসরিব 

(সটাল ও 

এদেল)/রসরনয়র 

রসদেম এনারলে 

ে. প্রকল্প পরীরবক্ষণ মরনটররাং অযাপস: 

প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ জানান, েত ২৪ অগক্টাির ২০২২ তাস্থরখ গেগক অনলাইগন রসএমএস চালু 

করা হগেগে। এখন গেগক মাঠপর্ মাগের সকল স্থরগেল োইম তথ্য প্রকে পরীস্থিক্ষণ মস্থনেস্থরং অোপগস 

গদখা র্াগি। শুধু মাত্র প্রােস্থমক স্থকছু তথ্য গর্মন: সড়ক ভিগনর প্রস্থতিাকাল, সমস্যা ও চোগলঞ্জ সমূহ 

প্রেগম একিার এস্থি স্থদগলই অোপসটি ব্যিহাগরর উপগর্ােী হগি। অযাপসটি অনলাইদন পাওয়া 

র্াদেনা এবাং অযাপসটি কতটুকু কার্ যকর তা রফরজকযারল সেখা প্রদয়াজন মদম য সভাপরত জানান। এ 

রবষদয় এ রবভাদগর রসরনয়র রসদেম এনারলে এর সহদর্ারগতায় সওজ অরিেপ্তদরর সাংরিষ্ট 

কম যকতযাদক অোপসটির অপাদরটিাং রবষদয় এ রবভাদগর সকল কম যকতযাদের উপরস্থরতদত একটি 

উপস্থাপনা প্রোদনর জন্য সভায় গুরুত্বাদরাপ করা হয়। 

 

প্রকে পরীস্থিক্ষণ মস্থনেস্থরং 

অোপসটির কার্ যকাররতা ও  

অপাদরটিাং রবষদয় এ রবভাদগর 

সকল কম যকতযাদের উপরস্থরতদত 

একটি উপস্থাপনার আদয়াজন 

করদত হদব। 

 

রসরনয়র রসদেম 

এনারলে/সাইকা 

সাররকয়া, রনব যাহী 

প্রদকৌশলী, সওজ 

অরিেপ্তর 

জ. রিটিরসএ  ভবন রনম যাণ সাংক্রান্ত: 

প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ অরিেপ্তর জানান, ইদতামদধ্য রিটিরসএ কর্তযপক্ষদক ৫টি সলার বুরিদয় সেয়া 

হদয়দে। সহসাই িলমান সকল কাজ সমাপনাদন্ত অবরশষ্ট সলারগুদলাও বুরিদয় সেয়া সিব হদব। রনব যাহ 

পররিালক, রিটিরসএ জানান, খুব শীঘ্রই রিটিরসএ অরফস নতুন ভবদন স্থানান্তর করা হদব।  

 

 

নতুন ভবদন রিটিরসএ অরফস 

স্থানান্তর করদত হদব এবাং 

অবরশষ্ট সলারগুদলার  কাজ দ্রুত 

সম্পন্ন করদত হদব। 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/রনব যাহী 

পররিালক, 

রিটিরসএ 

ি. মহাসড়দক দূঘ যটনা সরাদি করণীয়:  

গচোরম্যান, স্থিআরটিএ জানান, দুর্ মেনা গরাগি মহাসড়গক গোে গোে র্ান চলাচল িগে গমািাইল 

গকাে ম পস্থরচালনা অব্যাহত রগেগে এিং গমােরসাইগকল স্থিস্থক্র ও লাইগসন্স প্রদাগনর গক্ষগত্র শতমগুগলা 

পালন করা হগে স্থকনা তা স্থনেস্থমত তদারস্থক করা হগে।  সভাপরত জানান, জাতীয় সড়ক রনরাপিা 

কাউরিদলর ২৯তম সভায় ঢাকা-আররিা, ঢাকা-ময়মনরসাংহ, ঢাকা-রসদলট, ঢাকা-িট্টগ্রাম এবাং ঢাকা-

টাোইল এ ৫টি জাতীয় মহাসড়দক রি-হুইলার, অদটাররকশা, অদটাদটম্পু এবাং অর্ারন্ত্রক র্ানবাহন 

িলািল বদে রনরবড় পর্ যদবক্ষণ (Close monitoring) ও সমাবাইলদকাট য পররিালনার রসদ্ধান্ত 

হদয়দে। উক্ত রসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন রবআরটিএ হদত কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য সভাপরত সাংরিষ্টদের 

রনদে যশনা প্রোন কদরন এবাং উক্ত মহাসড়দক পররিারলত সমাবাইল সকাদট যর তথ্য স্থানীয় পার্ যায় হদত 

েদক সাংগ্রহ কদর প্ররত মাদসর ৫ তাররদখর মদধ্য মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করার জন্য সভায় গুরুত্বাদরাপ করা 

হয়। 

 

৫টি জাতীয় মহাসড়দক দুঘ যটনা 

সরাদি মহাসড়দক সোট সোট 

র্ান িলািল বদে সমাবাইল 

সকাট য পররিালনা অব্যাহত 

রাখদত হদব এবাং 

সমাবাইলদকাট য পররিালনার 

তথ্য প্ররত মাদসর ৫ তাররদখর 

মদধ্য মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করদত 

হদব। 

 

 

সিয়ারম্যান, 

রবআরটিএ/ 

অরতররক্ত সরিব 

(এদেট)/উপসরিব 

(রবআরটিএ) 
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ক্রম আদলািনা রসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী 

ঞ. BRT বাস টারম যনাদলর প্রস্তারবত জায়গার সরকি য সাংদশািন ও উদ্ধার: 

ব্যবস্থাপনা পররিালক, ঢাকা-রবআরটি জানান, প্রস্তাস্থিত স্থিআরটি িাস োস্থম মনাগলর জােোটি উদ্ধার ও 

গরকড ম সংগশািগনর লগক্ষে এস্থসল্যাড অস্থিগসর ২৭৫/২২ নং স্থমস গকইগসর রবপরীদত শুনানী হদয়দে। 

শীঘ্রই মাঠ পররেশ যন সশদষ এ রবষদয় রসদ্ধান্ত প্রোন করা হদব।  

 

 

প্রস্তারবত BRT বাস 

টারম যনাদলর জায়গাটি উদ্ধার ও 

সরকি য সাংদশািদনর লদক্ষয 

এরসল্যাড অরফদসর সাদথ 

সর্াগাদর্াগ অব্যাহত রাখদত  

হদব। 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/অরতররক্ত 

সরিব (আরবান 

ট্রািদপাট য)/রনব যাহী 

পররিালক, 

রিটিরসএ/এদেট ও 

আইন কম যকতযা, 

প্রিান কার্ যালয়, 

সওজ 

ট. গাড়ীদত আরএফআইরি ট্যাগ স্থাপন: 
 

প্রদতযক গারড়দত আরএফআইরি ট্যাগ লাগাদনা রনরিত করার জন্য সভায় আদলািনা হয়। এ রবষদয় 

সিয়ারম্যান, রবআরটিএ জানান, গাড়ীর কাগজ করাদনার সময়ই মারলদকর কাে সথদক আরএফআইরি 

ট্যাদগর টাকা সনয়া হয়। পদর এটি প্রস্তুত কদর সরবরাহ করা হয়। রকন্তু পরবতীদত অদনদকই 

আরএফআইরি ট্যাগ রনদত আদসননা। অদনদকই আবার ঢাকার বাইদর অন্য সজলায় িদল র্ান সসখান 

সথদক আসদত িাননা। গারড়দত আরএফআইরি ট্যাগ লাগাদনা রনরিত করার জন্য পরেকায় 

গণরবজ্ঞরপ্ত/দনাটিশ এবাং সটরলরভশন স্ক্রদল খবর প্রোন করার জন্য সভাপরত সিয়ারম্যান, 

রবআরটিএদক অনুদরাি জানান। এোড়া, গারড়র রফটদনস প্রোদনর সময় আরএফআইরি ট্যাগ লাগাদনা 

আদে রকনা তা রনরিত করার জন্য সভাপরত সিয়ারম্যান, রবআরটিএদক পরামশ য প্রোন কদরন। এ 

রবষদয় রবআরটিএ’র প্রস্তাদবর সপ্ররক্ষদত মন্ত্রণালয় হদত একটি প্রজ্ঞাপন জারর করার ওপর  সভায় 

গুরুত্বাদরাপ করা হয়। আরএফআইরি ট্যাগ রবহীন গারড়র রবরুদদ্ধ সমাবাইল সকাট য পররিালনার জন্য 

মন্ত্রণালয় হদত সকল সজলা প্রশাসক বরাবর রি.ও পে প্রোন করার  রবষদয় সভায় আদলািনা হয়। 

 

 

(১) গারড়দত আরএফআইরি 

ট্যাগ লাগাদনা রনরিত করার 

জন্য একারিক পরেকায় 

গণরবজ্ঞরপ্ত/দনাটিশ এবাং 

সটরলরভশন স্ক্রদল খবর 

প্রোদনর ব্যবস্থা করদত হদব 

এবাং গারড়র রফটদনস প্রোদনর 

সময় আরএফআইরি ট্যাগ 

লাগাদনা আদে রকনা তা 

রনরিত করদত হদব। 
 

(২) রফটদনস প্রোদনর সময় 

আরএফআইরি ট্যাগ লাাগাদনা 

রনরিত করার রবষদয় প্রজ্ঞাপন 

জারর করার জন্য রবআরটিএ 

হদত প্রস্তাব সপ্ররণ করদত হদব। 
 

(৩) আররএফআইরি ট্যাগ 

রবহীন গারড়র রবরুদদ্ধ সমাবাইল 

সকাট য পররিালনার জন্য সকল 

সজলাপ্রশাসক বরাবর রি.ও পে 

সপ্ররণ করদত হদব। 

 

 

 

 

গচোরম্যান, 

স্থিআরটিএ/অরতরর

ক্ত সরিব 

(এদেট)/উপসরিব 

(রবআরটিএ) 

ঠ. বাস রুট সরশনালাইদজশন প্রকল্প: 

স্থনি মাহী পস্থরচালক (স্থডটিস্থসএ) জানান, বাস রুট সরশনালাইদজশন প্রকদল্পর মূল পরামশ যক রনদয়াদগর 

লদক্ষয কাররগরর ও আরথ যক মূল্যায়ন সম্পন্ন হদয়দে এবাং পরামশ যক প্ররতিাদনর সাদথ সনদগারসদয়শন 

িলমান আদে। দ্রুত সমদয়র মদধ্য ক্রয় প্রস্তাবনা মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করা হদব। প্রকল্প পররিালকদের 

রনদয় রিটিরসএ’র সবগুদলা প্রকদল্পর ওপর সরিব মদহােদয়র সভাপরতদত্ব সভা আহবাদনর জন্য 

সভাপরত অরতররক্ত  সরিব (পররকল্পনা)দক অনুদরাি কদরন।  

 
(১) বাস রুট সরশনালাইদজশন 

প্রকদল্পর ক্রয় প্রস্তাবনা 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করদত হদব। 

(২) প্রকল্প পররিালকদের রনদয় 

রিটিরসএর’র সবগুদলা প্রকদল্পর 

ওপর সভা আহবান করদত 

হদব। 

 

 

স্থনি মাহী পস্থরচালক, 

স্থডটিস্থসএ/ 

অরতররক্ত সরিব 

(পররকল্পনা) 

ি. মস্থন্ত্রসভা তিঠগক গৃহীত স্থসদ্ধান্ত িাস্তিােন অিেস্থত  পর্ মাগলাচনা: 

উপসস্থচি (সমন্বে ও প্রস্থশক্ষণ) জানান, মস্থন্ত্রসভা তিঠগক গৃহীত স্থসদ্ধাগন্তর মগে ৩টি দীর্ মস্থদন এিং 

সম্প্রস্থত গৃহীত ১টি স্থসদ্ধান্ত অিাস্তিাস্থেত রগেগে। এর মগে ৩টি আন্তজযারতক চুস্থক্ত সংক্রান্ত র্া 

কাগনস্থক্টস্থভটি শাখাে প্রস্থক্রোিীন। অপর ১টি BOOT রভরিদত Construction of 2nd Dhaka-

Chittagong National Highway প্রকল্প সবসরকারর অবকাঠাদমা প্রকল্প রহসাদব 
তারলকার্ভরক্তর প্রস্তাব অনুদমােন সাংক্রান্ত। সাংরিষ্ট শাখাসমূহ রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্ যক্রম ত্বরারন্বত 

এবাং রনয়রমতভাদব অগ্রগরত প্ররতদবেন মরন্ত্রপররষে রবভাগদক অবরহত করার জন্য সভায় গুরুত্বাদরাপ 

করা হয়। 

 

 

গুরুে স্থিগিচনা কগর মস্থন্ত্রসভা 

তিঠগকর স্থসদ্ধান্ত িাস্তিােগন 

সংস্থিষ্ট উইং/শাখা হগত 

প্রগোজনীে পদগক্ষপ িহণ 

করগত হগি এিং হালনাোদ 

অিেস্থতর তথ্য মস্থন্ত্রপস্থরষদ 

স্থিভাগে গপ্ররণ করগত হগি 

 

যুগ্মসরিব 

(কাদনরিরভ/ 

পররকল্পনা ও 

পররসাংখ্যান)/ 

উপসরিব (সমন্বয় 

ও প্ররশক্ষণ) 

ঢ. এ রবভাগ ও েপ্তর/সাংস্থার শূন্যপে পূরণ সাংক্রান্ত:  
 

শূন্যপদ পূরগণ দপ্তর/সংিা কর্তমক গৃহীত কার্ মক্রম স্থনম্নরূপ: 
 

সড়ক পস্থরিহন ও মহাসড়ক স্থিভাে: এ স্থিভাগের ২৫১টি পগদর মগে ৬৮টি (১ম গেস্থণর ২৬টি, ২ে 

গেস্থণর ১২টি, ৩ে গেস্থণর ১৩টি ও ৪ে ম গেস্থণর ১৭টি) শূন্যপদ রগেগে। শূন্যপদ পূরগণর কার্ মক্রম 

অব্যাহত আগে। 

স্থডটিস্থসএ: স্থডটিস্থসএ’র ২১২টি পগদর মগে ১০৮টি পদ শূন্য রগেগে। প্রেম গেস্থণর ১৫ জন কম মকতমা 

গপ্রষগণ পদােগনর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণােগক অনুগরাি করা হগল উপপররিালক পদে ১ জন 

কম যকতযাদক পোয়ন করা হদয়দে। অনান্য শুণ্যপে পূরদণর কার্ যক্রম অব্যাহত আদে। 
 

স্থিআরটিস্থস: ৫৮৯৩টি পগদর মগে ২১৫৯টি পদ শূন্য রগেগে। সম্প্রস্থত ৯৭ জন চালক স্থনগোে করা 

হগেগে। স্থিস্থভন্ন কোেেস্থরগত ৭.১২.২০২২ তাস্থরগখ ১৩৮ জগনর স্থনগোে স্থিজ্ঞস্থপ্ত প্রকাশ করা হগেগে। 

 

 

(১) শূন্যপদ পূরগণর কার্ মক্রম 

অব্যাহত রাখগত হগি। 
 

(২) অিেস্থত প্রস্থতগিদন 

প্রস্থতমাগস মন্ত্রণালগে গপ্ররণ 

করগত হগি। 

 

 

 

 

 

েপ্তর/সাংস্থা প্রিান/ 

যুগ্মসরিব 

(প্রশাসন) 
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ক্রম আদলািনা রসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী 

স্থিআরটিস্থস’র আস্থে মক সক্ষমতা স্থিগিচনাে অন্যান্য পদগুগলা পর্ মাগেক্রগম স্থনগোেপস্থক্রো িহণ করা 

হগে। 
 

স্থিআরটিএ: ৯৩১টি পগদর মগে ২১৩টি পদ শূন্য রগেগে। নন-কোডার ১ম ও ২ে গেস্থণর গমাে ৮৬টি 

পদ পূরগণ স্থপএসস্থস’র সুপাস্থরশ িহগণর জন্য মন্ত্রণালগে প্রস্তাি গপ্ররণ করা হগেগে। এোড়া, স্থিস্থভন্ন 

কোোেস্থরর ৩ে ও ৪ে ম গেণীর ৭টি কোোেরীর ৬৪টি পগদর স্থনগোে স্থিজ্ঞস্থপ্ত প্রকাশ করা হগেগে। 

স্থলস্থখত পরীক্ষা িহগণর কার্ মক্রম চলমান রগেগে। 
 

সওজ অস্থিদপ্তর: সড়ক ও জনপে অস্থিদপ্তগরর ৯৪৩১টি পগদর মগে ৪৭২৮ পদ শূন্য রগেগে। ১ জন 

৯ম গিডভুক্ত সহকারী প্রগকৌশলী (স্থসস্থভল/র্াস্থন্ত্রক) পগদ স্থনগোগের প্রস্তাি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালগে গপ্ররণ 

করা হগেগে। উপ-সহকারী প্রগকৌশলী (র্াস্থন্ত্রক) এর ১১টি পদ পূরগণর জন্য স্থিস্থপএসস্থস-গত প্রস্তাি 

গপ্ররণ করা হগেগে। কার্ যসহকারী এর ১৭৪টি পগদ ২৯-১০-২০২২ তাস্থরগখ এমস্থসস্থকউ পরীক্ষার 

িলািল প্রকাশ করা হগেগে। গমৌস্থখক পরীক্ষা িহগণর কার্ যক্রম িলমান রগেগে। অস্থিস সহােক এর 

৬৬টি পগদ স্থলস্থখত পরীক্ষা িহগণর কার্ যক্রম িলমান। 
 

এ রবভাগ ও আওতািীন েপ্তর সাংস্থার শূন্য পে পূরদনর কার্ যক্রম অব্যাহত এবাং অগ্রগরত প্ররতদবেন 

রনয়রমত মন্ত্রণালদয় সপ্ররদণর জন্য সভায় গুরুত্বাদরাপ করা হয়। 

ণ.  মুরজব’স বাাংলাদেশ ব্র্যারডাং তথা অবকাঠাদমা উন্নয়দনর অাংশ রহদসদব এটিএন বাাংলায় প্রিাররত 

আট যদশা ‘বেদল র্াওয়া বাাংলাদেশ’ অনুিাদন এ  রবভাদগর িলমান ও সম্পন্ন হওয়া প্রকল্পগুদলার ওপর 

িারাবারহক অনুিান প্রিার সাংক্রান্ত:  

সটরলরভশন িযাদনল এটিএন বাাংলা সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাদগর কম যর্জ্ঞ রনদয় ‘বেদল 

র্াওয়া বাাংলাদেশ’ নামক অনুিান রনম যাণ ও প্রিাদর কর্তযপক্ষ আগ্রহ প্রকাশ কদরদে। কার্ যক্রমটি  

সম্পন্ন করদত রবনামূদল্য অাংরশোর সহদর্াগী হওয়ার জন্য অনুদরাি জানাদনা হদয়দে। অনুিান 

রনম যাদণর লদক্ষয এটিএন বাাংলা িযাদনদলর প্ররতরনরিদক তথ্য সরবরাহসহ সারব যক সহদর্ারগতা প্রোদনর 

জন্য সভাপরত সকল েপ্তর/সাংস্থা প্রিানদের অনুদরাি কদরন। 

 

 

 
 

‘বেদল র্াওয়া বাাংলাদেশ’ 

নামক অনুিান রনম যাণ ও 

প্রিাদরর  লদক্ষয এটিএন বাাংলা 

িযাদনদলর প্ররতরনরিদক তথ্য 

সরবরাহসহ সারব যক সহদর্ারগতা 

প্রোন করদত হদব। 

 

 

 

সকল েপ্তর/সাংস্থা 

প্রিান 

ত. মাননীয় মন্ত্রী মদহােদয়র পর্ যদবক্ষণ/রনদে যশনা 

এ রবভাদগর আওতািীন েপ্তর/সাংস্থার কার্ যক্রম সম্পদকয মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূণ য রনদে যশনা প্রোন 

কদরন। এর মদধ্য সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাদগর ১টি, সওজ অরিেপ্তদরর ৪টি, রবআরটিএ’র 

২টি, রিটিরসএ’র ১টি রনদে যশনা রদয়দে। ইদতামদধ্য সওজ এর ২টি এবাং মন্ত্রণালদয়র ১টি রনদে যশনা 

বাস্তবারয়ত হদয়দে। গুরুত্বপূণ য রনদে যশনাসমূদহর বাস্তবায়ন কার্ যক্রদমর সব যদশষ অগ্রগরত রনেরূপ: 
 
 

 

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ: 

রনদে যশনা ১:  ইরজবাইক, নরসমন, কররমন, সলগুনা বা ব্যাটারর িারলত সোট সোট র্ানসমূহ রনয়ন্ত্রদণর 

জন্য জরুরররভরিদত রবআরটিএ এবাং পররবহন রবদশষজ্ঞ ব্যরক্তবদগ যর সাদথ পর্ যাদলািনাক্রদম সড়ক 

পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ একটি নীরতমালা প্রণয়দনর উদদ্যাগ গ্রহণ করদব এবাং এক মাদসর মদধ্য 

নীরতমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করদব। 
 

 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত: সহকারী সরিব, রবআরটিএ জানান, স্থি-হুইলার ও সমজাতীে গমােরর্াগনর সুি ু

ব্যিিাপনা ও স্থনেন্ত্রণ নীস্থতমালা-২০২২ এর খসড়ার ওপর স্থিস্থভন্ন মন্ত্রণালে/স্থিভাে ও ব্যস্থক্তর স্থনকে 

হগত প্রাপ্ত মতামগতর আগলাগক প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর ১৩.০৩.২০২২ তাস্থরখ আন্তঃমন্ত্রণালে সভা 

অনুস্থিত হগেগে। সভার স্থসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী  খসড়া চূড়ান্ত করা হদে। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্থি-হুইলার ও সমজাতীে 

গমােরর্াগনর সুি ুব্যিিাপনা ও 

স্থনেন্ত্রণ নীস্থতমালা-২০২২ এর 

খসড়া চূড়ান্ত করগত হগি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সিয়ারম্যান, 

রবআরটিএ/ 

অরতররক্ত সরিব 

(এদেট) 

 

রনদে যশনা ২:  কেবাজার-সটকনাফ সমররন ড্রাইভ সড়দকর প্রশস্ততা বৃরদ্ধ করদত হদব এবাং এ সড়দক 

লাইটিাং এর ব্যবস্থা সাংদর্াজদনর রনরমি প্রকল্প কম যসূরি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কদর পর্ যটন বােব করদত 

হদব। 
 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত: কেবাজার-সটকনাফ সমররন ড্রাইভ সড়দকর প্রশস্ততা বৃরদ্ধ রবষয়ক প্রকল্পটি 

এরিরপদত অন্তভূ যরক্ত এবাং েরপে সাংরিষ্ট কার্ যক্রম প্ররক্রয়ািীন। রসদ্ধান্ত সমাতাদবক দ্রুত সমদয়র মদধ্য 

কার্ যক্রম সম্পন্ন করা হদব। 

 

 

 

প্রকল্পটি এরিরপদত অন্তভূ যরক্ত 

এবাং েরপে সাংরিষ্ট কার্ যক্রম 

সম্পন্ন করদত হদব। 

 

 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ 

রনদে যশনা ৩:  েীঘ যসূরেতা কাটিদয় অরবলদম্ব িট্রগ্রাম-কেবাজার এবাং ঢাকা-রসদলট জাতীয় মহাসড়ক 

৪-সলদন উন্নীতকরদণর কাজ ত্বরারন্বত করদত হদব। 
 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত: প্রিান প্রদকৌশলী, সওজ অরিেপ্তর জানান- 

ক. িট্রগ্রাম-কেবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-সলদন উন্নীত করার লদক্ষয রিরপরপ প্রস্তুদতর কাজ সশষ 

পর্ যাদয়।   

 

 

 

 

খ. খ. ঢাকা-স্থসগলে জাতীে মহাসড়ক ৪-গলগন উন্নীতকরণ প্রকগের অবরশষ্ট ৬টি প্যাদকদজর সটডার 

প্ররক্রয়ার কাজ শুরু করা হদয়দে। দ্রুত সমগের মগে কার্ মক্রম গশষ করা হগি। 

 

 

 

ক. িট্রগ্রাম - কেবাজার 

জাতীয় মহাসড়ক ৪-সলদন 

উন্নীত করার লদক্ষয স্থডস্থপস্থপ 

প্রস্তুগতর কাজ দ্রুত সশষ কদর 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করদত হদব। 

খ. অবরশষ্ট ৬টি প্যাদকদজর 

সটডার প্ররক্রয়ার কাজ শুরু 

করদত হদব।  

 

 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/অরতররক্ত 

সরিব (পররকল্পনা) 
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ক্রম আদলািনা রসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী 

রনদে যশনা ৪:  োউেকারি সটাল প্লাজায় স্থারপত অযাপস রভরিক ইদলকট্ররনক সটাল কাদলকশন 

(ETC) এর ব্যবহার জনরপ্রয় করার লদক্ষয প্রিারণার ওপর গুরুত্বাদরাপ করদত হদব। এোড়াও সর্ 

সকল রব্রদজ অযাপস রভরিক ইদলকট্ররনক সটাল কাদলকশন সাংস্থাপন করা সিব সসগুদলাদত ব্যবস্থাটি 

িালু করার উদদ্যাগ গ্রহণ করদত হদব। 
 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত: প্রিান প্রগকৌশলী, সওজ জানান, অোপসস্থভস্থিক ইগলকট্রস্থনক গোল কাগলকশন 

(ETC) এর ব্যিহাগরর সকল গেে সি সমে গখালা রাখার স্থিষগে সংস্থিষ্ট সকলগক স্থনগদ মশনা প্রদান 

করা হগেগে এিং ETC ব্যবহাদরর সুিগলর স্থিষেটি গমািাইল sms'র মােগম জনসািারণগক 

অিস্থহত করা হগে। 

অযাপসরভরিক ইদলকট্ররনক 

সটাল কাদলকশন (ETC)  

ব্যবহাদরর সকল সগট সবসময় 

সখালা রাখার রবষয়টি রনরিত 

করদত হদব এবাং ETC  

ব্যবহাদরর সুফদলর রবষয়টি 

সমাবাইল sms’র মাধ্যদম 

জনসািারণদক অবরহতকরণ 

অব্যাহত রাখদত হদব। 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ/ উপসরিব 

(সটাল ও এদেল) 

 

রবআরটিএ: 

রনদে যশনা ৫:  রাইি সশয়াররাং সারভ যদস ব্যবহৃত সমাটরর্াদন ৯৯৯ সফান নম্বর ব্যবহাদরর রবষয়টি 

শতযযুক্ত কদর ০১.০৭.২০১৯ হদত রবআরটিএ কর্তযক রাইি সশয়াররাং সকাম্পারনসমূহদক লাইদসি 

প্রোন করদত হদব এবাং রাইি সশয়াররাং সারভ যদস ভ্রমদণর দূরত্ব অনুর্ায়ী সদব যাচ্চ ভাড়া রনি যারণ কদর 

রেদত হদব। 
 

 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত: ৩১ স্থডগসম্বর ২০২২ তাস্থরখ পর্ মন্ত গমাে ১৮টি প্রস্থতিানগক রাইডগশোস্থরং 

গসিাদানকারী প্রস্থতিান স্থহগসগি স্থিআরটিএ গেগক চূড়ান্ত অনুগমাদন প্রদান করা হগেগে। উক্ত ১৮টি 

প্রস্থতিাগনর মগে ১৫টি রাইডগশোস্থরং গসিাদানকারী প্রস্থতিান স্থিআরটিএ হগত রাইডগশোস্থরং 

গসিাদানকারী প্রস্থতিান এনস্থলষ্টগমন্ট সাটি মস্থিগকে প্রাপ্ত হগেগে। নীস্থতমালা অনুসরণ কগর 

রাইডগশোস্থরং সাস্থভ মস পস্থরচালনা এিং এনস্থলেগমন্ট সাটি মস্থিগকে প্রদান কার্ মক্রম চলমান আগে। 

উদল্লখ্য ৩১ রিদসম্বর’২২ তাররখ পর্ যন্ত ১৫টি রাইডগশোস্থরং গসিাদানকারী প্রস্থতিাগনর স্থিপরীগত গমাে 

৩০,৫৩২(স্থত্রশ হাজার পাঁচশত িস্থত্রশ)টি রাইডগশোস্থরং গমােরর্ান এনস্থলেগমন্ট সাটি মস্থিগকে প্রদান 

করা হগেগে। 

 

নীরতমালা অনুসরণ কদর রাইি 

সশয়াররাং সারভ যস পররিালনা 

এবাং এনরলেদমন্ট সার্টির্িকেট 

প্রোন অব্যাহত রাখদত হদব। 

 

সিয়ারম্যান, 

রবআরটিএ/ 

অরতররক্ত সরিব 

(এদেট) 

রনদে যশনা ৬: পররবহন সসিদর শৃঙ্খলা আনয়দনর লদক্ষয প্রণীত সড়ক পররবহন আইন, ২০১৮ কার্ যকর 

করার রনরমি এ আইদনর অিীন রবরি প্রণয়দনর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করদত হদব। 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত: সড়ক পররবহন আইন, ২০১৮ এর আওতায় সড়ক পররবহন রবরিমালা, ২০২২ 

প্রণয়ন করা হদয়দে এবাং বাাংলাদেশ সরকারর মুদ্রণালয় কর্তযক সগদজট প্রকারশত হদয়দে। 

এদজডাটি বাস্তবারয়ত হওয়ায় 

আগামী সভার কার্ যপে হদত 

বাে রেদত হদব। 

উপসরিব (সমন্বয় 

ও প্ররশক্ষণ) 

রিটিরসএ 

রনদে যশনা ৭:  ঢাকা মহানগরীর র্ানজট রনরসন ও পররবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাংক্রান্ত করমটির 

কার্ যক্রম আরও শরক্তশালী করার জন্য করমটিদত মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার রবভাগ ও মাননীয় 

মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূতয মন্ত্রণালয়-সক রিটিরসএ’র পররিালনা পষ যদে অন্তর্ভ যক্ত করদত হদব।  
 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত:  রনব যাহী পররিালক, রিটিরসএ জানান, বাাংলাদেশ নগর পররবহন কর্তযপক্ষ 

(BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়া ওপর গেক গহাল্ডারগদর গেগক প্রাপ্ত মতামগতর স্থভস্থিগত 

স্থডটিস্থসএ কর্তমক একীভূত মত প্রদাগনর লগক্ষে স্থডটিস্থসএ কার্ মালগে একাস্থিক সভা করা হগেগে। খসড়া 

প্রস্তুগতর কাজ চলমান রগেগে। শীঘ্রই মন্ত্রণালগে গপ্ররণ করা হগি।   

িাংলাগদশ নের পস্থরিহন 

কর্তমপক্ষ (BUTA) আইন, 

২০২২ এর খসড়া দ্রুত 

মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করদত হদব। 

 

 

রনব যাহী পররিালক 

(রিটিরসএ)/ 

অরতররক্ত সরিব 

(আরবান 

ট্রািদপাট য) 

 

রবরবি রনদে যশনা: 
 

সওজ অরিেপ্তর 

(ক) সড়ক-মহাসড়গকর িাস্থেে রক্ষাে র্ানিাহগনর ওজনসীমা স্থনেন্ত্রণ করগত হগি। ২৮টি এগক্সল 

গলাড কগিাল গেশন িাপগনর চলমান কাজ এস্থেগে স্থনগত হগি। 
 

(খ) চলমান প্রকেগুগলার কাজ দ্রুত গশষ করা। 
 

(ে) সড়ক স্থনম মাণ কাগজর গুণেত মাগনর সুরক্ষা এিং সরকাস্থর অগে মর সগিার্চ্ম ব্যিহার স্থনস্থিত করা। 

(র্) কক্সিাজার গমস্থরন ড্রাইগভর শুরুগত ০২ স্থকগলাস্থমোর স্থমস্থসং স্থলংক স্থনম মাগণর উগযাে স্থনগত হগি। 

গমস্থরন ড্রাইভ সম্প্রসারগণর কাজ এস্থেগে স্থনগত হগি। 

(ঙ) িান্দরিাগনর এিং রাঙ্গামাটি-স্থচম্বুক সড়গকর গিইস্থল গসতু কনস্থক্রে গসতুগত রূপান্তগরর উগযাে 

গনো প্রগোজন। 
 

(চ) মধুমস্থত গসতু, বীর মুরক্তদর্াদ্ধা এ সক এম নারসম ওসমান সসতু, বোমাতা সশখ ফরজলাতুন সনো 

মুরজব (৮ম বাাংলাদেশ িীন-সমেী) সসতু, এমআরটি রুে-৬ এর কাজ গশষ প্রাগন্ত। কাজ গশষ কগর 

উগবািগনর উগযাে স্থনগত হগি। 
 

(ে) স্থভন্ন গকাগনা উৎস স্থকংিা প্রগোজগন স্থনজস্ব অে মােগন হগলও খুলনার েপেস্থপো গসতু স্থনম মাণ 

করগত হগি। 

(জ) খুলনা-গমাংলা-র্গশার মহাসড়ক ৪-গলগন উন্নীস্থত করা খুিই জরুস্থর। এ ব্যাপাগর দ্রুত পদগক্ষপ 

স্থনগত হগি। 

(ে) ঢাকা-চট্রিাম মহাসড়গকর দুপাগশ দুটি সাস্থভ মস গলন স্থনম মাগণর উগযাে জরুস্থর স্থভস্থিগত স্থনগত হগি। 

ভস্থিষ্যগত প্রস্তাস্থিত এক্সগপসওগে এোেগিড হগি নাস্থক এস্থলগভগেড হগি এ স্থিষগে গভস্থিস্থচগন্ত স্থসদ্ধান্ত 

স্থনগত হগি। 

(ঞ) ভূস্থম অস্থিিহণ প্রস্থক্রো দীর্ ম হওোে অগনক গক্ষগত্র প্রকগের কাজ শুরু হগত স্থিলম্ব হে। এজন্য 

 

 

ক-ি এর প্রেি রনদে যশনা 

অনুর্ায়ী কার্ যক্রম অব্যাহত 

রাখদত হদব এবাং  বাস্তবায়ন 

অগ্রগরতর তথ্য পরবতী সভায় 

উপস্থাপন করদত হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রিান প্রদকৌশলী, 

সওজ 
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মন্ত্রণালে গেগক নজরদাস্থর এিং সমন্বে িাড়াগত হগি। 

িাস্তিােন অিেস্থত: 

(ক) সড়ক-মহাসড়দকর স্থারয়ত্ব রক্ষায় র্ানবাহদনর ওজনসীমা রনয়ন্ত্রণ একটি িলমান প্ররক্রয়া। ২৮টি 

এদেল সলাি কদন্ট্রাল সষ্টশন স্থাপদনর কাজ র্থার্থভাদব এরগদয় র্াদে। 
+ 

(খ) সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তদরর িলমান প্রকল্পসমূদহর কাজ গুণগতমান বজায় সরদখ দ্রুত সমাপ্ত 

করার জন্য মরনটররাং অব্যাহত আদে। 

(গ) এ রবষদয় সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর সো সদিষ্ট আদে। 
 

(ঘ) কক্সিাজার গমস্থরন ড্রাইগভর শুরুগত ০২ স্থকগলাস্থমোর স্থমস্থসং স্থলংক সড়ক স্থনম মাগণর পস্থরকেনা 

িহণ করা হগি। গমস্থরন ড্রাইভ সম্প্রসারগণর কাজ ১৬ ইস্থসস্থি'র সাগে সমন্বে পূি মক েরাস্থন্বত করা 

হগি। 
 

(ঙ) স্থসদ্ধান্ত গমাতাগিক বািরবাদনর এবাং রাোমাটি-রিম্বকু সড়দকর সবইরল সসতু কনরক্রট সসতুদত 

রূপান্তদরর উদদ্যাগ সনয়া হদে। 

(ি) মাননীে প্রিানমন্ত্রী কর্তমক মধুমরত সসতু (কালনা সসতু) ও বীর মুরক্তদর্াদ্ধা এ সক এম নারসম 

ওসমান সসতু (৩য় শীতলক্ষযা সসতু) েত ১১ অগক্টাির ২০২২ তাস্থরগখ এিং রাজাপুর-তনকাঠী-গিকুটিো-

স্থপগরাজপুর সড়গকর (গজড-৮৭০২) ১২তম স্থকগলাস্থমোগর গিকুটিোে কচা নদীর উপর বেমাতা 

সবগম ফরজলাতুন সনো মুরজব ৮ম িাংলাগদশ-চীন তমত্রী গসতু েত ০৪ গসগেম্বর ২০২২ তাস্থরগখ  

উগবািনপূব যক র্ান িলািদলর জন্য উনু্মক্ত করা হদয়দে।  
 

(ে) ১১তম িীন সমেী সসতুর আওতায় খুলনার িপিরপয়া সসতু রনম যাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর 

পররকল্পনা রেল। পরবতীদত অন্য সকান োতা সাংস্থার মািদম দ্রুত প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর লদক্ষয পুনরায় 

রপরিরপরপ সপ্ররণ করা হদয়দে। র্া িতমমাগন ERD গত প্রস্থক্রোিীন আগে। 

(জ) ERD এর মােগম Korean Exim Bank (KEB) এর স্থনকে এ প্রকে িাস্তিােগনর 

স্থনস্থমি অে মােগনর জন্য প্রস্তাি গপ্ররণ করা হগেগে। Korean Exim Bank (KEB) গেগক এখনও 

সম্মস্থত পাওো র্ােস্থন। স্থিষেটি স্থনেস্থমত তদারস্থক           করা হগে। 

(ে) ঢাকা-চট্টিাম মহাসড়গকর দুপাগশ দুটি সাস্থভ মস লগন স্থনম মাগণর লগক্ষে Detailed Design 

প্রণেগনর পরামশ মক স্থনগোে প্রস্থক্রো চলমান আগে। ২০২৫ সাগলর ADB Pipe Line প্রকগের 

তাস্থলকাে এটি অন্তভু মক্ত আগে। 
 

(ঞ) ভূস্থম অস্থিিহগণর গক্ষগত্র উদ্ধুত স্থিস্থভন্ন সমস্যা ও সমািান স্থিষগে এ স্থিভাগের সংস্থিষ্ট ও সওজ 

অস্থিদপ্তগরর কম মকতমাগদর স্থনগে  সস্থচি মগহাদগের সভাপস্থতগে েত ৩১.০৭.২০২২ তাস্থরগখ একটি 

সভা অনুস্থিত হে। সমস্যা সমািাগন নীস্থতেত স্থসদ্ধাগন্তর জন্য একটি প্রস্তািনা মস্থন্ত্রপস্থরষদ স্থিভাগে 

গপ্ররগণর স্থনস্থমি অস্থতস্থরক্ত সস্থচি (পস্থরকেনা)-গক আহিােক কগর একটি েঠন করা হগেগে। 

 

 

 

 

রবআরটিএ: 

স্থনগদ মশনা: 

• ড্রাইরভাং লাইদসি প্রোন রবষয়ক জটিলতা রনরসন এবাং এ কার্ যক্রম সজারোর করা; 

• সড়দক রনরাপিা এবাং পররবহদন শৃঙ্খলা সজারোর করা। 

• হাইওদয় পুরলদশর সাদথ রনয়রমত সর্াগাদর্াগ রাখা। ২২টি জাতীয় মহাসড়দক রসএনরজ 

অদটাররোসহ নন-মটরাইজি র্ানবাহন িলািল বদের রসদ্ধান্ত করদত মরনটররাং সজারোর করা। 

• রবআরটিএ-র প্ররত রবদশষ মদনাদর্াগ রেদত হদব। সসখাদন সসবা গ্রহীতাদের এখনও সভাগারন্ত 

আদে। আদে সদষ যর মদধ্য ভূত। রকছু সসবা অনলাইদন পাদে জনগণ, অন্যান্য সসবাগুদলাও 

অনলাইন বা প্রযুরক্ত রনভ যর করদত হদব। 
 

িাস্তিােন অিেস্থত: গচোরম্যান, স্থিআরটিএ জানান, মাননীে মন্ত্রীর স্থনগদ মশনার আগলাগক গৃহীত 

কার্ মক্রম স্থনম্নরূপ: 
 

গচোরম্যান, স্থিআরটিএ জানান- 

(ক) “ড্রাইরভাং লাইদসি প্রোন রবষয়ক জটিলতা রনরসন এবাং কার্ যক্রম সজারোর করা ” সাংক্রাদন্ত 

রবআরটিএ’র মন্তব্য রনেরূপ:  

• ড্রাইরভাং লাইদসি সাংক্রান্ত সসবা প্রারপ্ত সহজতর করার লদক্ষয দুইবার আদবেন করার পররবদতয 

লাণ যার ড্রাইরভাং লাইদসি এবাং স্মাট য কাি য ড্রাইরভাং লাইদসদির জন্য অনলাইন সবজি একটি 

কম্বাইনি ফরদম একবার আদবেন োরখল করার ব্যবস্থা  গত ১৬ নদভম্বর ২০২২ তাররখ সথদক 

রবআরটিএ সারভ যস সপাট যাদল (BSP) িালু হদয়দে।  

• উক্ত অনলাইন আদবেন প্ররক্রয়া িালুর ফদল আদবেনকারীদক অন্ততঃ ৪ (িার) বাদরর পররবদতয 

শুধুমাে ০১ (এক) বার রবআরটিএ’র পরীক্ষা সকদে এদস বাদয়াএনদরালদমন্ট প্রোন ও পরীক্ষায় 

অাংশগ্রহণ করদত হদব। 

• এর ফদল আদবেনকারী প্রথদম অনলাইন সভরররফদকশন সবজি QR সকাি সম্বরলত লাণ যার 

ড্রাইরভাং লাইদসি গ্রহণ করদত পারদবন।  

• পরবতীদত পরীক্ষায় পাশ করার পর অনলাইদনই রফ প্রোনসহ আদবেনকারী কর্তযক রসদেদম 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রেি রনদে যশনা অনুর্ায়ী 

কার্ যক্রম অব্যাহত রাখদত হদব 

এবাং  বাস্তবায়ন অগ্রগরতর তথ্য 

পরবতী সভায় উপস্থাপন করদত 

হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গচোরম্যান 

(স্থিআরটিএ)/ 
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প্রদবশ কদর র্াবতীয় তথ্য ও সাংযুরক্ত র্ািাইপূব যক সাবরমট করদত হদব।  

• এোড়া আদবেনকারীগণ পরীক্ষার ফলাফল এবাং আদবেদনর প্ররক্রয়াকরদণর প্ররতটি পর্ যাদয়র সেটাস 

অনলাইদন জানদত পারদবন এবাং QR সকাি সবজি রসদষ্টম সজনাদরদটি সমাটরর্ান িালনার 

অস্থায়ী অনুমরতপে বা Acknowledgement Slip গ্রহণ করদত পারদবন। 

• রপ্ররন্টাং কার্ যক্রম সম্পােন সশদষ আদবেনকারীর প্রেি ঠিকানায় িাকদর্াদগ ড্রাইরভাং লাইদসি স্মাট য 

কাি য সপৌদে সেয়া হদব। 

•  “DL Checker” app এর মাধ্যদম  রবআরটিএ কর্তযক ইসুযকৃত ড্রাইরভাং লাইদসি এর তথ্য বা 

রপ্ররন্টাং সেটাস সেখা বা র্ািাইদয়র সুদর্াগ রদয়দে।  

•  ড্রাইরভাং করম্পদটরি সটে সবাি য (DCTB) এর সাংখ্যা বৃরদ্ধ এবাং সক্ষেরবদশদষ রসরলাং (পরীক্ষাথীর 

রনি যাররত সাংখ্যা) বৃরদ্ধসহ রনয়রমত DCTB  সবাি য পররিালনা করা হদে। DCTB কর্তযক গৃহীত 

পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষার রেন সশদষ Online এ প্রকাশ করা হয়। সর্ কারদণ পদরর রেনই 

আদবেনকারীগণ কর্তযক ড্রাইরভাং লাইদসদির  আদবেন োরখল করা র্ায়। 

•  সপশাোর ভারী সমাটরর্ান িালনার জন্য লাইদসি প্রারপ্তর অরভজ্ঞতা রশরথল করা হদয়দে । বতযমাদন 

১ (এক) বের অরভজ্ঞতা সম্পন্ন হালকা  সপশাোর ড্রাইরভাং লাইদসিিারীদক সরাসরর মধ্যম 

সেরণর ও ১ (এক) বের অরভজ্ঞতা সম্পন্ন মধ্যম সেরণর সপশাোর  ড্রাইরভাং লাইদসিিারীদক 

সরাসরর ভারী সেরণর এবাং ৩ (রতন) বের অরভজ্ঞতা সম্পন্ন হালকা সপশাোর  ড্রাইরভাং 

লাইদসিিারীদক সরাসরর ভারী সেরণর সমাটরর্ান ড্রাইরভাং লাইদসি প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রহণ  করা 

হদয়দে । 

•  ড্রাইরভাং লাইদসি রসদেদম অযাপ্রুভ হওয়ার সাদথ সাদথই গ্রাহদকর সমাবাইদল সমদসজ সপ্ররণ করা 

হয়।   ড্রাইরভাং লাইদসি সাদকযদল রররসভ হওয়ার সাদথই গ্রাহদকর সমাবাইদল সমদসজ সপৌদে র্ায় 

ফদল গ্রাহদকর ড্রাইরভাং লাইদসি সাংগ্রহ করদত সকানও সমস্যা হয় না।   

•  েক্ষ ড্রাইভার সতরী করার জন্য  রনয়রমত ড্রাইরভাং সট্ররনাং স্কুল রনবেন করা হদে। 

এ পর্ যন্ত রবআরটিএ’র পক্ষ সথদক  ১৪৭টি ড্রাইরভাং সট্ররনাং স্কুল রনবেন করা হদয়দে। 

•  ড্রাইরভাং ইিট্রাির সবাি য পররিালনার মাধ্যদম ৯১১ টি ইিট্রাির  লাইদসি সেওয়া হদয়দে এবাং 

রনয়রমত সবাি য পররিালনা করা হদে । 

•  সরকার কর্তযক  “Skill for Employment and Investment Program” (SEIP)  প্রকদল্পর 

আওতায় ১ (এক) লক্ষ অরভজ্ঞ সপশাোর ড্রাইভার  সতরী করার উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদয়দে । যুব 

উন্নয়ন অরিেপ্তরসহ সরকাদরর রবরভন্ন প্ররতিান িালকদের প্ররশক্ষণ সাংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করদে। 
 

(খ) (১) ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেদশ রবরভন্ন গুরুত্বপূণ য পদয়দন্ট সড়ক রনরাপিা ও গণসদিতনতা 

বৃরদ্ধমূলক সিাগান সম্বরলত রেকার, রলফদলট ও সপাোর গারড়িালক, র্ােী, পথিারী ও সড়ক 

ব্যবহারকারীদের মদধ্য রনয়রমতভাদব রবতরণ করা হদে। ২০২১-২০২২ অথ য বেদর সড়ক রনরাপিা ও 

গণসদিতনতা বৃরদ্ধমূলক সিাগান সম্বরলত রবরভন্ন প্রকার রলফদলট ৭.৯৭,৫৪১টি এবাং রেকার/দপাোর 

৪,৫৪,৮০০টি রবতরণ করা হদয়দে। রবআরটিএ’র পাশাপারশ সড়ক পররবহন মারলক/েরমক 

সাংগঠনগুদলাদক প্রিার প্রিারণা কার্ যক্রম পররিালনার অনুদরাি জারনদয় মারলক েরমক সাংগঠন বরাবর 

পে সপ্ররণ করা হদয়দে।   

(২) সড়ক দুঘ যটনা হ্রাসকদল্প েক্ষ ও মানরবক গুণসম্পন্ন গারড়িালক সতররর লদক্ষয সপশাজীবী 

গারড়িালকদের রনয়রমতভাদব স্বল্প সময়ােী প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদে। ২০২১-২০২২ অথ য বেদর 

৬২,৯০০জন সপশাজীবী গারড়িালকদক সড়ক রনরাপিা, ট্রারফক আইন ও সদিতনতামূলক রবষদয় 

প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। এ কার্ যক্রম অব্যাহত আদে।  

(৩)  মহাসড়গক নরসমন, কররমন, ভটভটি, ইরজবাইক, রি-হুইলার ইতযারে িীরগরতর অনবি বাহন 

িলািল বদের( লক্ষ্যে( কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য হাইওগে পুস্থলশ, গজলা প্রশাসক, গজলা পুস্থলশসহ 

িানীে জনপ্রস্থতস্থনস্থি ও সংস্থিষ্ট গেকগহাল্ডারগদর স্থনগে গজলা ও উপগজলা সড়ক স্থনরাপিা কস্থমটির সভা 

স্থনেস্থমতভাগি আহিানপূি মক সড়ক পস্থরিহন আইন লঙ্ঘগন কগঠার আইনানুে ব্যিিা িহগণর লগক্ষে 

কার্ মকর ব্যিিা িহণ, মহাসড়গক িাস্থপত ট্রাস্থিক সাইন, স্থসেন্যাল র্াগত গমােরর্ান চালগকর ভাগলাভাগি 

দৃস্থষ্টগোচর হে, গস জন্য রাস্তার পাগবমর োগের ডালপালা অপসারণ, মহাসড়গকর পাগবম অনিি হাে িাজার 

উগেদসহ অন্যান্য সমস্যাগুগলা দূর করা, চলন্ত অিিাে চালগকর গমািাইল গিাগন কো িলা, গহড গিাগন 

োন গশানা ইতোস্থদ িে করা। ওভার স্পীগড োস্থড় না চালাগনা, র্ন কুোশাে োস্থড়র েস্থত স্থনেন্ত্রগণ রাখা, 

স্থনি মাস্থরত িান োড়া োস্থড় পাস্থকমং না করা ইতোস্থদ স্থিষগে সড়ক পস্থরিহন মাস্থলক-েস্থমক সংেঠন কর্তমক 

গমােরর্ান চালকেণগক গমাটিগভশন প্রদান, দূরপাোর র্ানিাহগন োস্থড় চালগকর একোনা ৫(পাঁচ) র্ন্টার 

গরস্থশ োস্থড় না চালাগনা ইতোস্থদ স্থিষগে সড়ক পস্থরিহন মাস্থলক-েস্থমক সংেঠনসহ সংস্থিষ্টগদর পত্র গপ্ররণ 

করা হগেগে। অনিি গোে গোে গমােরর্ান চলাচল িগের লগক্ষে স্থিআরটিস্থস কর্তমক স্বে দূরগের জন্য 

িাস, স্থমস্থনিাস ও ট্রাক সাস্থভ মস চালু করা হগেগে। স্বে দূরগে িাস স্থমস্থনিাস চালু করার জন্য সড়ক 

পস্থরিহন মাস্থলক সস্থমস্থত িরাির পত্র গপ্ররণ করা হগেগে। সড়ক পস্থরিহন খাগত শৃঙ্খলা রক্ষাগে ম 

স্থিআরটিএ কর্তমক স্থনেস্থমতভাগি গমািাইল গকাে ম পস্থরচালনা করা হে। স্থিআরটিএ’র স্থিজ্ঞ স্থনি মাহী 

ম্যাস্থজগেেেণ কর্তমক পস্থরচাস্থলত গমািাইল গকাগে মর মােগম ২০২১-২০২২ অে ম িেগর ১৮,৯৮৭টি 
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ক্রম আদলািনা রসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী 

মামলার মােগম ৩,৯৩,৭৩,৯০০ োকা জস্থরমানা আদাে করা হগেগে। এোড়া, ২৩৮জনগক কারাদড 

প্রদান এিং ২১৬টি র্ানিাহনগক ডাস্থম্পং গেশগন গপ্ররণ করা হগেগে।  
 

(ে) ২২টি জাতীে মহাসড়গক নরসমন, কররমন, ভটভটি, ইরজবাইক, রি-হুইলার ইতযারে িীরগরতর অনবি 

বাহন িলািল বে করার জন্য হাইওদয় পুরলদশর অরভর্ান বৃরদ্ধর লদক্ষয রবআরটিএ হদত হাইওদয় পুরলশ 

বরাবর পে সপ্ররণ করা হদয়দে এবাং এ রবষদয় রনয়রমত মরনটররাং অব্যাহত আদে।   
 

 

(র্) আইস্থসটি তো তথ্য প্রযুস্থক্ত ব্যিহার কগর িাংলাগদশ সড়ক পস্থরিহন কর্তমপক্ষ (স্থিআরটিএ) েত 

১৯৯৩ সাল গেগক গমােরর্াগনর স্থনিেন প্রদান এিং ১৯৯৮ সাল গেগক ড্রাইস্থভং লাইগসন্স প্রদান কগর 

আসগে। এখাগন উগেখ্য গর্, িাংলাগদশ সড়ক পস্থরিহন কর্তমপক্ষ (স্থিআরটিএ)-এর সকল গসিা অনলাইগন 

প্রদাগনর লগক্ষে স্থিআরটিএ সাস্থভ মস গপাে মাল(স্থিএসস্থপ) [www.bsp.brta.gov.bd] নামক একটি 

অনলাইন প্লােিরম প্রস্তুত করা হগেগে। িতমমাগন স্থিএসস্থপ’র স্থনিস্থেত ব্যিহারকারীর সংখ্যা ৪(চার) 

লক্ষ। িতমমাগন স্থিএসস্থপ’র মােগম (i) স্থশক্ষানস্থিশ ড্রাইস্থভং লাইগসন্স ইসুে (অগপশাদার/গপশাদার), (ii) 

রাইড গশোস্থরং গসিা প্রদানকারী প্রস্থতিাগনর এনস্থলেগমন্ট সনদ ইসুে ও নিােন, (iii) রাইড গশোস্থরং 

গসিা প্রদানকারী গমােরর্াগনর এনস্থলেগমন্ট সদন ইসুে ও নিােন, (iv) িাহক কর্তমক গমােরর্ান 

স্থনিেগনর আগিদন দাস্থখল, (v) গমােরর্াগনর স্থিেগনস সনদ নিােগনর স্থনস্থমগি এোপগেন্টগমন্ট িহণ, 

(vi) ড্রাইস্থভং কস্থম্পগেস্থন্স পরীক্ষার িলািল জানা, (vii) স্থনিস্থেত গমােরর্াগনর জস্থরমানাসহ স্থিস্থভন্ন 

স্থি জানা, (viii) গডস্থিে/গক্রস্থডে কাড ম ও গমািাইল ব্যাংস্থকং স্থিকাশ/রগকে ব্যিহার কগর গমােরর্ান স্থন 

িেন ও ড্রাইস্থভং লাইগসন্স সংক্রান্ত সকল স্থি অনলাইগন প্রদান করা এিং (ix) গমােরর্ান ও ড্রাইস্থভং 

লাইগসন্স সংক্রান্ত স্থি জমার ব্যাংগক শাখা/বুগের তাস্থলকা জানা র্াে। আরও উগেখ্য গর্, পর্ মােক্রগম 

স্থিআরটিএ’র অন্যান্য গসিা অনলাইগন গদোর পস্থরকেনা রগেগে। 

রিটিরসএ:  

রনদে যশনা: রিটিরসএ-র বাস রুট সরশনালাইদজশন কার্ যক্রম সর্ভাদব সহাক আমাদের সফল করদত 

হদব। পাইলটিাং পর্ যাদয় সর্সব সমস্যা রিরিত হদয়দে তা সমািান কদর এ কার্ যক্রদমর পরররি বাড়াদত 

হদব। 

িাস্তিােন অিেস্থত: রনব যাহী পররিালক, রিটিরসএ জানান, বতযমাদন রুট নাং ২১, ২২ ও ২৬ িলমান। 

জানুয়ারর ২০২৩ এ রুট নাং ২৩ উদবািন করা হদব। এরপ্রল, ২০২৩ এর মাদি রুট নাং ২৪ ও ২৫ িালু 

করা হদব। 

 

বাস রুট সরশনালাইদজশন এর 

পরররি বৃস্থদ্ধর কার্ যক্রম অব্যাহত 

রাখদত হদব। 

 

স্থনি মাহী পস্থরচালক, 

স্থডটিস্থসএ/ 

অস্থতস্থরক্ত সস্থচি 

(আরিান 

ট্রান্সগপাে ম) 

রিএমটিরসএল:  

রনদে যশনা: সমদট্রা রুট-৬ এর কাজ রনি যাররত সমদয়র মদধ্য সশষ করদত হদব। সর্ সকল সমস্যা রদয়দে  
 

িাস্তিােন অিেস্থত: 

১. গৃহােন ও েণপূতম মন্ত্রণালগের প্রস্থতস্থনস্থিগদর স্থনগে েত ২৫ আেে ২০২২ তাস্থরখ সভা অনুস্থিত 

হগেগে। সভার স্থসদ্ধান্ত গমাতাগিক পরিতী কার্ মক্রম িহণ প্রস্থক্রোিীন রগেগে।  
 
 

২. এমআরটি পুস্থলশ গিাস ম েঠগনর স্থিষেটি েরাস্থন্বত করার জন্য মস্থন্ত্রপস্থরষদ স্থিভাগের সাগে 

গর্াোগর্াে অব্যাহত রগেগে। 

 

 

 

 

১. সভার স্থসদ্ধান্ত গমাতাগিক 

পরিতী কার্ মক্রম িহণ করগত 

হগি। 
 

 

২. এমআরটি পুস্থলশ গিাস ম 

েঠগনর স্থিষগে মস্থন্ত্রপস্থরষদ 

স্থিভাগের সাগে গর্াোগর্াে 

অব্যাহত রাখগত হগি। 

অস্থতরক্ত সস্থচি 

(আরিান  

ট্রান্সগপাে ম)/ 

ব্যিিাপনা 

পস্থরচালক 

(স্থডএমটিস্থসএল)  

ঢাকা রবআরটি: 

রনদে যশনা: রবআরটি প্রকদল্পর ইদতামদধ্য দৃেমান অগ্রগরত আদে তবুও এ প্রকদল্প সমন্বয় সজারোর 

কদর রনম যানকাদল জনদভাগারন্ত কমাদত হদব। প্রবল বৃরষ্টদত সর্ন পারনজদম সভাগারন্ত সৃরষ্ট না হয়, 

সসরেদক নজর রেদত হদব। 

িাস্তিােন অিেস্থত: স্থিআরটি কস্থরগডাগর র্ান চলাচল স্থনস্থি মঘ্ন রাখগত ট্রাস্থিক পুস্থলগশর সাগে সমন্বে 

কগর সম্ভাব্য সকল ব্যিিা িহণ করা হগেগে। কাজ চলাকালীন সমগে র্ানজে স্থনরসগন ও স্থনরাপিা 

স্থনস্থিত করগত স্থিআরটি প্রকগের পরামশ মকগদর পক্ষ হগত দক্ষ জনিল স্থনগোস্থজত রগেগে। 

 

স্থিআরটি কস্থরগডাগর র্ান 

চলাচল স্থনস্থি মঘ্ন ও গড্রগনজ 

ব্যিিা সচল রাখগত 

প্রগোজনীে সকল ব্যিিা িহণ 

করগত হগি। 

ব্যিিাপনা 

পস্থরচালক (ঢাকা-

স্থিআরটি)/প্রকে 

পস্থরচালক, ঢাকা 

স্থিআরটি 

          

 

০৩।     আদলািযসূরিদত আর সকান রবষয় অন্তর্ভ যক্ত না থাকায় সভাপরত সকলদক িন্যবাে জারনদয় ও গৃহীত রসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর অনুদরাি কদর সভা সমাপ্ত 

কদরন।   

স্বাক্ষররত/ 

১৫.০১.২০২ 

এ স্থি এম আস্থমন উোহ নুরী 

 সস্থচি 
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          কার্ মস্থিিরণীগত উস্থেস্থখত স্ব-স্ব স্থিষগের উপর পরিতী প্রগোজনীে ব্যিিা িহণপূি মক িাস্তিােন অিেস্থত প্রস্থতগিদন আোমী ০৬ সফব্রুয়ারর ২০২৩ 

তাস্থরগখর মগে গপ্ররগণর জন্য স্থনগদ মশক্রগম অনুগরাি করা হল।  

নাং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-.... তাররখঃ 
১৫ মাঘ ১৪২৯      

২৯ জানুয়ারর ২০২৩ 

রবতরণঃ (দজযিতার রভরিদত নয়) 
 

1. প্রিান প্রদকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অরিেপ্তর, সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা 

2. অরতররক্ত সরিব (সকল), সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

3. রনব যাহী পররিালক, রিটিরসএ, নগর ভবন, ঢাকা  

4. সিয়ারম্যান, রবআরটিএ, স্থিআরটিএ ভিন, গচোরম্যানিাড়ী, নতুন স্থিমানিন্দর সড়ক িনানী, ঢাকা  

5. সিয়ারম্যান, রবআরটিরস, ২১ রাজউক এরভরনউ, মরতরিল, ঢাকা  

6. ব্যিিাপনা পস্থরচালক, স্থডএমটিস্থসএল, প্রিাসী কল্যাণ ভিন, ঢাকা 

7. ব্যিিাপনা পস্থরচালক, িাস র োস্থপড ট্রানস্থজে গকাম্পাস্থন স্থলস্থমগেড, উিরা, ঢাকা 

8. প্রিান স্থনি মাহী কম মকতমা, সড়ক রক্ষণাগিক্ষণ তহস্থিল গিাড ম, স্থনউ গিইলী গরাড, ঢাকা 

9. যুগ্মসরিব (সকল), সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

10. অরতররক্ত প্রিান প্রদকৌশলী, সটকরনকযাল সারভ যস/গমকাস্থনকোল/ম্যাদনজদমন্ট সাস্থভ মগসস উইাং, সওজ অরিেপ্তর, সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা 

11. উপসরিব (সকল), সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

12. সম্পস্থি ও আইন কম মকতমা, সওজ অরিেপ্তর, প্রিান কার্ মালে/ঢাকা/খুলনা/চট্টিাম গজান 

13. পররিালক (স্থনরীক্ষা ও স্থহসাি), সওজ অরিেপ্তর, সড়ক ভবন, সতজগাঁও, ঢাকা 

14. রিফ একাউন্টস এড রফন্যাি অরফসার, সড়ক পররবহন ও সসতু মন্ত্রণালয়, রসরজএ ভবন, সসগুনবারগিা, ঢাকা 

15. তত্ত্বািিােক প্রগকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংিাপন, সড়ক ভিন, গতজোঁও, ঢাকা 

16. প্রিান বৃক্ষপালনরবে, সওজ, পাইকপাড়া, রমরপুর, ঢাকা 

17. স্থসস্থনের স্থসগেম এনাস্থলে, সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ (কার্ মস্থিিরণী ওগেি সাইগে প্রকাগশর অনুগরািসহ) 

18. স্থসস্থনের সহকারী সস্থচি (সকল)/সহকারী সস্থচি (সকল), সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

19. রহসাবরক্ষণ কম যকতযা, সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

 

 

(নীরলমা আফদরাজ) 

উপসরিব 

২২৩৩৮০৯৬৬                                                                

 E-mail: dstraco@rthd.gov.bd 

mailto:dstraco@rthd.gov.bd
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