গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ড়ক রযফন ও সতু ভন্ত্রণার
ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ
ভন্ব ও প্ররক্ষণ অরধাখা
রডদম্বয ২০২১ ভাসয ভারক ভন্ব বায কাম যরফফযণী
বারত :

মভা: নজরুর আরাভ
রিফ, ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ
তারযখ
: ১৬ জানুয়ারয ২০২১
ভ :
কার: ১০.০০ রভরনট
স্থান : অনরাইন (জুভ
যাস্)
উরস্থরত
: রযরষ্ট - ক
বারত উরস্থত করদক স্বাগত জারনদ অনরাইদন (জুভ
ম যাক্রদভ উস্থান কযা ।

যাস্) বায কাজ শুরু ক সযন। অত:য আদরািযসূরি অনুমাী রফলমূ

২। আদরািযসূরি অনুমাী রফস্তারযত আদরািনা ও ম যাদরািনায য রনদেয রফফযণ অনুমাী রদ্ধান্তমূ গ্রণ কযা :
ক্রভ

১.

২.

আদরািনা

রদ্ধান্ত

রফগত বায কাম যরফফযণী রনরিতকযা
১৩ রডদম্বয '২১ তারযদখ অনুরিত ভন্ব বায কা ম যরফফযণী বায় াঠ কদয শুনাদনা ।
কাম যরফফযণীসত সকাদনা াংদমাজন, রফদাজন ফা াংদাধন প্রস্তাফ াওা মারন।

রফগত
ভন্ব বায
কাম যরফফযণী ফ যম্মরতক্রদভ দৃঢ়
কযা র।

ফাস্তফায়নকাযী
ঈরচফ (ভন্বয়)
ও ংরিষ্ট কর
কভযকতযা

অরনষ্পন্ন রফবাগী ভাভরা রনষ্পরিকযণ:
রডদম্বয’২১ ম যন্ত রফবাগীয় ভাভরায তথ্যারদ
দপ্তয/াংস্থায নাভ

ড়ক রযফন ও
ভাড়ক রফবাগ
ড়ক ও জনথ
অরধদপ্তয
রফআযটিএ
রফআযটির
রডটিরএ
সভাট

নদবম্বয’২১ ভা
ম যন্ত অরনস্পন্ন
ভাভরায াংখ্যা

সভাট

০৮

রডদম্বয’২১
ভাদ আগত
ভাভরায
াংখ্যা
-

০২
০৯
৩১
৫০

রনষ্পরিকৃত ভাভরায াংখ্যা
দণ্ড

অব্যারত

সভাট

০৮

চাকরযচ্যযরত
/ফযখাস্ত
-

রফদফিয ভাদ
অরনস্পন্ন
ভাভরায াংখ্যা

-

০২

০২

০৬

-

০২

-

-

০১

০১

০১

০৪
০৪

০৯
৩৫
৫৪

-

-

০০
০৬
০৯

০০
০৬
০৯

০৯
২৯
৪৫

[

ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ:
মৄগ্মরিফ (প্রান) জানান, রডসম্বয’২১ ম যন্ত চরভান ০৬টি ভাভরায ভসে ২টি ভাভরায় ২য় কাযণ
দযাসনায জফাফ ঈস্থান কযা সয়সছ। ২টি ভাভরায় শুনারন সয়সছ, নরথ ম যাসরাচনায় অসছ। ২টি
ভাভরায় ১টিসত জনাফ পারভদা ক খান, ঈরচফ এফং ১টিসত জনাফ আব্দুল্লা আর ভাসুদ,
ররনয কাযী রিফদক তদন্ত কভযকতযা রনসয়াগ কযা সয়সছ। তদন্ত কাম যক্রভ িরভান আদে।
ওজ রধদপ্তয:
প্রধান প্রদকৌরী, ওজ জানান, রফসফচযভাস ১টি ভাভরা রনষ্পরি সয়সছ। ১টি িারভান যদদে। মায
তদন্ত রযদাট য দারখর কযা দদে। মথামথ রনদভ যফতী কাম যক্রভ িরভান যদদে।
রফঅযটিএ:
চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, অবনষ্পন্ন বিভাগীয় মামার ংখ্যা ০৯টি। আদাতে 2টি ও দুদক-এ
5টি মামা েমান থাকায় বিভাগীয় মামার আতদল/বদ্ধান্ত অতেক্ষমান রতয়তে। অের 2টি
মামার মতে 1টির বিতয় আইনজীিীর বনকট মোমে োওয়া তয়তে। 1টির বিতয় েদন্ত কমমকেমা
বনতয়াগ েরিেী কায মক্রম েমান রতয়তে। আদাতে েমান মামাগুতাতে আইনজীিীতদর
যথাযথ ভূবমকা োন ও প্রতয়াজনীয় েদতক্ষে গ্রতে জন্য ভায় গুরুত্বাতরাে করা য়।
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চরভান
রফবাগীয় ভাভরায
রনষ্পরিকসে কাম যক্রভ অব্যাত
যাখদত দফ।
তদন্তাধীন
ভাভরায তদন্ত কাজ মথাভদ
ম্পন্ন কযদত দফ।

অরতরযক্ত রিফ
(প্রান)/াংরিষ্ট
তদন্ত কভযকতযা

রফরধ-রফধান অনুযণ কদয
ভাভরায কাম যক্রভ
অব্যাত
যাখদত দফ।

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ

রফরধ-রফধান অনুমাী মামা
বনষ্পবির কায মক্রম অব্যাে
রাখতে তি এিং আদাতে
েমান মামাগুতাতে
আইনজীিীতদর যথাযথ
ভূবমকা োন ও প্রতয়াজনীয়
েদতক্ষে গ্রে করতে তি।

রতরযক্ত রচফ
(এসেট)/
সিাযম্যান,
রফআযটিএ

1

ক্রভ

৩.

আদরািনা

রদ্ধান্ত

রফঅযটির:
সিাযম্যান, রফআযটির জানান, নসবম্বয’২১ ম যন্ত রফবাগীয় ভাভরায ংখ্যা রছর ৩১টি। রডসম্বয’২১
ভাস ৪টি ভাভরা রুজু এফং ৬টি ভাভরা রনষ্পরি ওয়ায় ফতযভাসন রনষ্পন্ন ভাভরায ংখ্যা ২৯টি।
তন্দে তদন্তাধীন ৩টি, পুন:তদন্তাধীন ১টি, শুনানী দদে ৪টি, অরবদমাগ দারখর ও জফাফ াওা
সগদে ১৪টি এফাং ৭টি ভাভরা জফাফ না াওা তারগদ সদা দদে। মথাভদ জফাফ াওায
রফলটি রনরিত কযায জন্য বারত সিাযম্যান, রফআযটিরদক বা যাভয প্রদান কদযন।
আদারদত অরনষ্পন্ন ভাভরা
রডদম্বয’২১ ভ ম যন্ত ভাভরায তথ্যারদ রনেরূ:
নদবম্বয’২১ ভা ম যন্ত রডদম্বয’২১ ভাদ
অরনষ্পন্ন ভাভরায
আগত ভাভরায
াংখ্যা
াংখ্যা
ওজ অরধদপ্তয
৩৮৩৬
০০
রফআযটিএ
২৭৫
০১
রফআযটির
৯৫
০০
রডটিরএ
০৪
০০
সভাট
৪২১০
০১
দপ্তয/াংস্থায
নাভ

সভাট
৩৮৩৬
২৭৬
৯৫
০৪
৪২১১

রফদফিযভাদ
রনষ্পরিকৃত
ভাভরায াংখ্যা
০০
০১
০১
০০
০২

ভাভরায রনষ্পরি কাম যক্রভ
ব্যাত যাখসত সফ এফাং
মথাভদ জফাফ
দারখদরয
রফলটি রনরিত কযদত দফ।

ভাভরায পরাপর
াংস্থায
রফদক্ষ
দক্ষ
০০
০০
০১
০০
০১
০০
০০
০০
০২
০০

(ক) ২টি কনদটম্পট ভাভরায
জটিরতায রফলদ রফফযণ
আগাভী বা উস্থান
কযদত দফ এফাং ৪৫টি ভাভরা
রনষ্পরিয ফ যদল অফস্থা
জানদত দফ।

(খ) াখায তথ্য নুমায়ী প্রারনক ট্রাআব্যযনাসরয অআনজীফী জনাফ অব্দুর অরজজ রভন্টুয কাসছ
৪৮টি ভাভরায ারনাগাদ তথ্য মচসয় তাররকা াঠামনা সরও রতরন ৪৭টি ভাভরায ারনাগাদ
প্ররতসফদন াঠিসয়সছন। মায ভসে ১টি ভাভরায মকাসনা গ্রগরত ঈসেখ কসযনরন। এ রফলসয় ীঘ্রআ
ত্র মপ্রযণ কযা সফ। ারনাগাদ তাররকা ভাভরায ঠিক রফফযণ এফাং তদথ্যয ঘাটরত যদদে রকনা
এফাং প্রতযারত পরাপর াওা সগদে রকনা এ রফলদ কযাটগরযরবরিক াংরক্ষপ্ত রফফযণ প্রস্তুত কদয
এ রফবাদগয নজদয আনায জন্য বা গুরুত্বাদযা কযা ।

(খ) (১)
প্রারনক
ট্রাআব্যযনাসরয ৪৭টি ভাভরায
ারনাগাদ তাররকা ভাভরায
ঠিক রফফযণ এফাং তদথ্যয
ঘাটরত যদদে রকনা এফাং
প্রতযারত পরাপর াওা
সগদে রকনা এ রফলদ
কযাটগরযরবরিক াংরক্ষপ্ত
রফফযণ প্রস্তুত কদয
এ
রফবাদগয নজদয আনদত দফ।
(খ) (২) অফরষ্ট ১টি ভাভরায
গ্রগরত আইনজীফীয রনকট
দত াংগ্র কযদত দফ।

E:\Coordination Metting\Resulation 22\January 2022 (20.1.22) (1).doc

সিাযম্যান,
রফআযটির

ভা সদল সরডাং
ভাভরায
াংখ্যা
৩৮৩৬
২৭৫
৯৪
০৪
৪২০৯

(ক) ড়ক ও জনথ রধদপ্তয এফং রফঅযটিএ এয তথ্য ভন্বসয়য য মদখা মায়, মভাট ১২৯টি
কনসটম্পট ভাভরায তাররকা ারনাগাদ কযা সয়সছ। এয ভসে ৩টি ভাভরা রনষ্পরি কযা সয়সছ
রকন্তু অআনজীফীয নদ াওয়া মায়রন, ৪৫টি ভাভরা রনষ্পরিয প্ররক্রয়ায় যসয়সছ। ঈসেখ্য, ওজ এফং
রফঅযটিএ’য অরাদা প্ররতসফদসন একআ নম্বসযয দুটি (রর নং-৬২৭/২০১৮, ৩৭৯/২০১৯) রফফযণ
যসয়সছ। এ রফলয়টি স্পষ্টীকযসণ ীঘ্রআ ত্র মপ্রযণ কযা সফ। ২টি ভাভরায জটিরতায রফলদ রফফযণ
থাকা প্রদাজন রের ভদভয বারত অফরত কদযন। উরিফ (আইন) অসুস্থতায কাযদণ বা
উরস্থত না থাকা ভাভরায রফস্তারযত তথ্য জানা ম্ভফ রন।

ওজ রধদপ্তয:
(ক) প্রধান প্রসকৌরী জানান, উন্নন প্রকদেয কাদজয ফদকা দাফী রযদাদধয রফলদ ম্প্ররত সফ
রকছু ভাভরায আীর খারযজ ওা দাফী রযদাদধয ফােফাধকাতা সৃরষ্ট দদে।
ফদকা দাফী
রযদাদধ আদারদতয রনদদ যনা রকছু তয সদা থাদক। তযগুদরা বার কদয ম যাদরািনা এফাং
প্রদাজনী তথ্য উাি ও সমৌরক্তকতা রন রূণ কদয ফদকা রযদাদধয রফলদ যফতী কাম যক্রভ
গ্রদণয জন্য বা গুরুত্বাদযা কযা । একই াদথ বা অফরত কযা , ফদকা াংক্রান্ত দাফী
রনরদ যষ্ট ভদয ভদে উস্থান ও রযদাদধয রফলটি ইদতাপূদফ যই ম্পন্ন দরও প্ররতরনত ফদকা
দাফী াওা মাদে। ফদকা দাফীয সকইগুদরা একই ধযদণয এফাং ভাভরায যাও একই ধযদণয। এয
সেদন সকাদনা অাধু িক্র জরড়ত রকনা, কাদযা গারপররত যদদে রকনা,
ফদকা দাফীয প্রভা ণারদ
ঠিক রকনা ইতযারদ রনরফড়বাদফ খরতদ সদখায জন্য ভন্ত্রণার দত একটি তদন্ত করভটি গঠদনয জন্য
বা গুরুত্বাদযা কযা । বরফষ্যদত এধযদণয ধাযা ফন্ধ কযায জন্য এখন সথদক ভাপ্ত প্রকদে
ঠিকাদাদযয রনকট দত না দাফী প্রতয ণ গ্রণ কদয প্রকদেয ভারপ্ত প্ররতদফদদন ( PCR) মকান
ফসকয়া মনআ ভসভয ংস্থা প্রধাসনয ভন্তসব্য ঈসেখ কযসফন ভসভয বায় যাভয যাখা য়।

ফাস্তফায়নকাযী

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ/মচয়াযম্যান,
রফঅযটিএ/
ঈরচফ (অআন)/
ম্পরি ও অআন
কভযকতযা (কর)

ঈরচফ (অআন)

ঈরচফ (অআন)

প্রধান প্রসকৌরী,
(ক) (১) ফসকয়া দাফী ওজ/ রতরযক্ত
রযদাদধয সক্ষদে আদারদতয
প্রধান প্রসকৌরী
তযগুদরা বার কদয ম যাদরািনা
(কর মজান)/
এফাং প্রদাজনী তথ্য উাি ও ঈরচফ (অআন))/
সমৌরক্তকতা রনরু ণ কযদত
এসেট ও অআন
দফ।
কভযকতযা (কর)
(ক) (২) ফদকা দাফীয সৃরষ্টদত
সকাদনা অাধু িক্র জরড়ত
রকনা, কাদযা গারপররত যদদে
রতরযক্ত রচফ
রকনা, ফদকা দাফীয প্রভা ণারদ
(ঈন্নয়ন)
ঠিক রকনা রফলটি
রনরফড়বাদফ খরতদ সদখায
জন্য উন্নন উইাং এয াংরিষ্ট
াখা দত একটি তদন্ত করভটি
গঠন কযদত দফ।
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ক্রভ

আদরািনা

রদ্ধান্ত
(ক) (৩) ঠিকাদাদযয রনকট
দত না দাফী প্রতযান গ্রণ
কদয প্রকদেয ভারপ্ত
প্ররতদফদদন ( PCR) মকান
ফসকয়া মনআ ভসভয ংস্থা প্রধান
ভন্তসব্য ঈসেখ কযসফন।

(খ) ভরনটরযাং টীভ প্রধানদদয রযদযদনয ভ ড়ক রফবাদগয ফদকা াংক্রান্ত দাফী ও ভাভরায
রফল ম যদফক্ষণ ও প্ররতদফদদন উদল্লখ কযায জন্য পুনযা গুরুত্বাদযা কযা । এ রফলদ মৄগ্মরিফ
(রযকেনা ও কাম যক্রভ) জানান, ফদকা দাফী াংরিষ্ট প্রকদেয
দযে অনুদভাদন াংক্রান্ত
কাগজোরদ, রযভা ফই এয াংরিষ্ট অাং, তৎকারীন কভযকতযাদদয তথ্য এফাং অনুদভারদত রফর ও
রফর রযদাধ াংরিদষ্ট আইরর প্রদাজনী তথ্যারদ প্ররতটি ড়ক রফবাগ দত াংগ্রপূফ যক
মািাই-ফাোই কদয ভন্ত্র ণারদ সপ্রযণ কযা দর ভরনটরযাং টীদভয দস্যদদয রযদযনকা সর ফদকা
দাফীয রফলটি ম যাদরািনা কযদত সুরফধা দফ এফাং একটি কারিত পরাপর াওা মাদফ।

(গ) মভাটযমাসনয ওবায মরাসডয পসর মফআরী ব্রীসজয ক্ষরতাধন ও মবসে মাওয়ায ঘটনায় সৃষ্ট
২৮টি ভাভরায ভসে প্রাপ্ত ২৭টি ভাভরায অরজয সত কসয়কটি অরজয ম যাসরাচনা কযা সয়সছ। এ
রফলদ রতরযক্ত রচফ বাদক অফরত কদযন, ভাভরায আরজযগুদরা মথামথবাদফ প্রস্তুত কযা রন।
আইনজীফীগণ প্রিররত রকছু বালা ব্যফায কদযদেন। রক কাযদণ, রকবাদফ দুঘ যটনা ঘটর, দুঘ যটনা ঘটায
পূদফ য রক রক ব্যতয ঘদটদে রফলগুদরা সুষ্পষ্টবাদফ উদল্লখ কযা রন। ঠিক আইদনয ধাযাও ব্যফায
কযা রন। আরজয প্রস্তুদতয সক্ষদে আইনজীফী াংরিষ্টদদয ধাযণা প্রদাদনয জন্য একটি বা
আফাদনয জন্য াংরিষ্ট কভযকতযাদক যাভয প্রদান কযা ।
রফআযটিএ :
সিাযম্যান, রফআযটিএ জানান, গত ২৫ অগে ২০২১ তারযখ াংরিষ্ট কভযকতযা ও রফজ্ঞ অআন
ঈসদষ্টাসদয ভন্বসয় বা কসয মরডং ভাভরামূ সুষ্ঠুবাসফ রযচারনা, প্ররতদ্বরিতা ও রনষ্পরিয
রসক্ষয দু’জন অআন ঈসদষ্টাসক ভাভরাগুসরা বাগ কসয মদয়া সয়সছ। অআন ঈসদষ্টাসদয াসথ
রনয়রভত মমাগাসমাগ ব্যাত অসছ। গুরুত্বপূণ য ভাভরাগুদরা ভরনটরযাং কযা দে এফাং ভাভরায
কাম যক্রভ িরভান যদদে।
রফআযটির :
সিাযম্যান, রফআযটির জানান, নদবম্বয’২১ ভা ম যন্ত রফঅযটির’য অরনষ্পন্ন ভাভরা রের ৯৫টি।
রডদম্বয’২১ ভাদ সকাদনা ভাভরা ভাভরা রুজু এফাং ০১টি ভাভরা রনষ্পরি ওা ফতযভাদন ভাভরায
াংখ্যা ৯৪টি। ভাভরাগুদরা রনরভত ভরনটরযাং কযা দে এফাং
রনষ্পরিয রফলসয় প্যাসনর
অআনজীফীসদয াসথ মমাগাসমাগ ব্যাত অসছ।

রডটিরএ
রনফ যাী রযচারক, রডটিরএ জানান, রফজ্ঞ অদারসত রফিাযাধীন ভাভরা যসয়সছ ০৪টি। তন্সে ১টি
কনসটম্পট, ২টি যীট ও ১টি ররব টু অীর ভাভরা। কনদটম্পটভাভরায জফাফ প্রস্তুত কদয আদারদত
দারখর কযা দদে, শুনানীয জন্য অদক্ষা যদদে। অয ৩টি ভাভরাযও ওকারতনাভা আদারদত
দারখর কযা দদে, শুনানীয অদক্ষা যদদে। শুনানীকাদর প্রদাজনী তথ্য-উাি দারখদরয জন্য
বা যাভয প্রদান কযা ।
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(খ) (১) ভরনটরযাং টীভ
প্রধানগণ রযদযদনয ভ
ড়ক রফবাদগয ফদকা াংক্রান্ত
দাফী ও ভাভরায রফলটি
ম যদফক্ষণ ও প্ররতদফদদন উদল্লখ
কযদফন।
(খ) (২) ফদকা দাফী াংরিষ্ট
প্রকদেয দযে অনুদভাদন,
রযভা ফই এয াংরিষ্ট অাং,
তৎকারীন কভযকতযাদদয তথ্য
এফাং অনুদভারদত রফর ও রফর
রযদাধ াংরিদষ্ট আইরর
প্রদাজনী তথ্যারদ প্ররতটি
ড়ক রফবাগ দত াংগ্রপূফ যক
মািাই-ফাোই কদয ভন্ত্রারদ
সপ্রযণ কযদত দফ।
(গ) ভাভরায আরজয প্রস্তুদতয
সক্ষদে আইনজীফী
াংরিষ্টদদয ধাযণা প্রদাদনয
জন্য রঘ্রই বা আফান
কযদত দফ।

ফাস্তফায়নকাযী

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ

ভরনটরযং টীভ
প্রধান (কর)

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ

ঈরচফ (অআন)

মামলা বনষ্পবির
তক্ষে
আইনজীিীতদর াতথ
চযাগাতযাগ ও মবনটবরং
কায মক্রম
অব্যাহত রাখতে
হবে।

মচয়াযম্যান,
রফঅযটিএ/
ঈরচফ (অআন)

ভাভরা রনষ্পরিয রদক্ষয
প্যাদনর আইজীফীদদয াদথ
রনরভত সমাগাদমাগ এফাং
ভরনটরযাং কাম যক্রভ অব্যাত
যাখদত দফ।

মচয়াযম্যান,
রফঅযটির/
ঈরচফ (অআন)

ভাভরা রনষ্পরিয কাম যক্রভ
ব্যাত যাখসত সফ। ভাভরায
শুনানীকাদর প্রদাজনী তথ্যউাি দারখর কযদত দফ।

রনফ যাী রযচারক,
রডটিরএ/
ঈরচফ (অআন)
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ক্রভ
৪. অরডট আরিয রফফযণী:
রফবাগ/ অরধদপ্তয/ কর্তযক্ষ/ াংস্থা
ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ
ওজ অরধদপ্তয
রফআযটির
রফআযটিএ
রডটিরএ
রডএভটিরএর
সভাট

আদরািনা
প্রাযরম্ভক
সজয
০২
৭৪৫৪
১২৩৮
২৮০
১১
২
৮,৯৮৭

াধাযণ
১১৫৯
১৭৮
৪৬
০৩
০১
১,৩৮৭

রদ্ধান্ত
অরনষ্পন্ন অরডট আরিয াংখ্যা
অরগ্রভ
খড়া
এ ভাদ প্রাপ্ত
০১
০১
৫৬৮৫
৬১০
৯৬৯
৯১
২৩৪
০৮
০১
৬,৮৯৮
৭০২
-

সভাট
০২
৭৪৫৪
১২৩৮
২৮০
১১
২
৮,৯৮৭

ফতযভান ভাদ
রনষ্পরি
১ ()
৪৬ ()
০২ ()
৪৯

ফাস্তফায়নকাযী
সভাট
অরনষ্পন্ন
০১
৭৪০৮
১২৩
২৮০
১১
২
৮,৯৩৮

ররনয কাযী রিফ (অরডট) জানান, নদবম্বয’২১ ভাদ অরনষ্পন্ন অরডট আরিয াংখ্যা রের ৮,৯৮৭টি। রডদম্বয’২১ ভাদ সকাদনা অরডট আরি অন্তর্ভযক্ত
না ওা এফাং ৪৯টি অরডট আরি রনষ্পরি ওা ফতযভাদন অরনষ্পন্ন অরডট আরিয াংখ্যা ৮,৯৩৮টি । কদক ভাদয ভদে রডদম্বয’২১ ফ যারধক অরডট
আরি রনষ্পরি দদে। রনযর প্রদিষ্টা ও কদরয আন্তরযকতায কাযদণ অরধক াংখ্যা অরডট আরি রনষ্পরি ম্ভফ দদে। বারত ররনয কাযী
রিফ (অরডট)-সক ধন্যফাদ জানান এফাং এ ধাযাফারকতা অব্যাত যাখায যাভয প্রদান কদযন।
ররনয়য কাযী রিফ (অরডট) অফরত কদযন:
(ক) গত ভাদ এ রফবাদগয ১টি অরগ্রভ আরি রনষ্পরি দদে। ১টি খড়া রডট অরি রএ (ক) এ রফবাদগয ১টি খড়া রতরযক্ত রচফ
করভটিয ভােসভ রনষ্পরিয রসক্ষয রযফন রডট রধদপ্তসযয াসথ মমাগাসমাগ ব্যাত যসয়সছ।
রডট অরি রএ করভটিদত
(প্রান/ফাসজট)/
উত্থাদনয রনরভি সমাগাদমাগ
ররনয়য কাযী
অব্যাত যাখদত দফ।
রচফ (রডট)
(খ) রদ্ব-ক্ষীয় ও রত্র-ক্ষীয় বা অসয়াজসনয ঈসযাগ ব্যাত যসয়সছ। ঈসেখ্য, গত ভাস ১টি রত্র- (খ) রদ্ব-ক্ষীয় ও রত্র-ক্ষীয়
ক্ষীয় বা নুরষ্ঠত সয়সছ। এছাড়া, চররত ভাস অসযা ২টি রত্র-ক্ষীয় বা অসয়াজন কযা ময়সছ। বা অসয়াজসনয ঈসযাগ
দপ্তয/াংস্থা দত কাম যে াওা সগদর আদযা অরধক াংখ্যক রে-ক্ষী বা আদাজন ম্ভফ দফ। ব্যাত যাখসত সফ এফং রত্রএ রফলদ বারত দপ্তয/াংস্থা দত কাম যে সপ্রযদণয জন্য প্রধান প্র
সকৌরী কর াংস্থা ক্ষীয় বা অসয়াজসনয
রনরভি ভাঠ ম যা দত
প্রধানদদয যাভয প্রদান কদযন। ঠিকবাদফ কাম যে প্রস্তুত ও দ্রুত সপ্রযদণয জন্য ভাঠ ম যাদয
কাম যে াংগ্রপূফ যক মাচাআকভযকতযাদদয এ রফলদ প্রদাজনী রনদদ যনা প্রদাদনয জন্য বা গুরুত্বাদযা কযা ।
ফাছাআ কসয ভন্ত্রণারসয় মপ্রযণ
কযসত সফ।
প্রধান প্রমকৌরী,
ওজ/রতরযক্ত
(গ) ভূরভ রধগ্রণ ংক্রান্ত সৃষ্ট রডট অরি রনষ্পরিয রফলসয় ওজ রধদপ্তয, রযফন রডট (গ) ভূরভ রধগ্রণ ংক্রান্ত সৃষ্ট
রচফ (ফাসজট)/
রধদপ্তয ও বফসদরক ায্যপুষ্ট প্রকে রডট রধদপ্তয এয প্ররতরনরধগণ-মক রনসয় এ রফবাসগয রডট অরি রনষ্পরিয রফলসয়
রতরযক্ত রচফ (ফাসজট) এয বারতসে গত ২৩/১১/২০২১ তারযসখ ১টি বা নুরষ্ঠত সয়সছ। রযফন রডট রধদপ্তয ও রযচারক(রনযীক্ষা
বায় রদ্ধান্ত নুমায়ী অআনী জটিরতা রনযসন রযফন রডট রধদপ্তয ও পাাডসক ভূরভ পাাড এয রডরজ ভদাদদয
ও রাফ)/ররনয়য
ভন্ত্রণারয় ও থ যভন্ত্রণারসয়য াসথ ভন্বয় কসয ভাধন কযায যাভয প্রদান কযা দদে। রযফন াদথ আদরািনা কযদত দফ।
কাযীরচফ
রডট রধদপ্তয ও পাাড সত গৃীত কাম যক্রসভয রফলস সমাগাদমাগ কযা দর সকাদনা অগ্রগরত
(রডট) /রনফ যাী
জানাদনা রন। রডরজ ভদাদদয াদথ কথা ফদর রফলটি ভাধাদনয জন্য অরতরযক্ত রিফ
প্রসকৌরী(কর)
(ফাদজট)-সক বা যাভয প্রদান কযা ।
(ঘ) ররনয কাযী রিফ (অরডট) জানান, রফবাগ, াসকযর, মজান ম যায় সত রডট অরিয
ংখ্যা বার কসয মাচাআ-ফাছাআ কসয ঠিক ংখ্যা রনধ যাযণ কসয প্রতযয়ন ৬৭টি রফবাসগয তাররকা
াওয়া মগসছ। ফরষ্ট রফবাগগুসরা সত তাররকা মপ্রযসণয জন্য মমাগাসমাগ ব্যাত অসছ। এ রফল
প্রধান প্রসকৌরী, ওজ জানান, অফরষ্ট অরডট আরিয ঠিক াংখ্যা য প্রতযন তাররকা
ভন্ত্রণারদ সপ্রযদণ কাম যক্রভ িরভান যদদে।

(ঘ) অফরষ্ট রডট অরিয
ঠিক ংখ্যায প্রতযন
তাররকা অগাভী ১০ (দ)
কভযরদফসয ভসে ভন্ত্রণারদ
সপ্রযণ কযদত দফ।

(ঙ) সিাযম্যান, রফআযটিএ জানান সকই টু সকই সবরযপাই কযায পদর
রফঅযটিএ’য অরডট
আরিয াংখ্যা রকছুটা বৃরদ্ধ দদে। ফতযভাদন অরডট আরিয াংখ্যা ৩৬৪টি। তন্দে রত্র-ক্ষীয়
বায সুারয অনুমাী রনরষ্পরিয জন্য অদক্ষভান ৭৩টি রডট অরিয ভসে ২৪টিয কাম যরফফযণী
ুঁ াওা রগদদে। অফরষ্ট রডট অরিগুসরায রফলসয় রত্র-ক্ষীয় বা অসয়াজসনয রসক্ষয
খদজ
কাম যত্র ভাঠ ম যাদয অরপ দত াংগ্রদয উদযাগ সনা দদে। কাম যে াওা সগদর ভন্ত্রণারদ
সপ্রযণ কযা দফ।

(ঙ) আতঃপূসফ য নুরষ্ঠত রত্রক্ষীয় বায কাম যরফফযণী
ুঁ না
ংরিষ্ট মকাসনা দপ্তসয খসজ
াওয়ায় এ রফলসয় পুনযায় রত্রক্ষীয় বা অসয়াজসনয জন্য
কাম যত্র প্রস্তুত কসয ভন্ত্রণারসয়
মপ্রযণ কযসত সফ।

(চ) মচয়াযম্যান, রফঅযটির জানান, রত্র-ক্ষীয় বা অফাসনয রসক্ষয গত ২৮/০৭/২০২১ তারযসখ
১৪টি রগ্রভ রডট অরিয কাম যত্র এফং মজায়ায াাযায ফা রডসায ১৪টি রগ্রভ রডট
অরিয কাম যত্র ভন্ত্রণারসয় মপ্রযণ কযা সয়সছ। এছাড়া, রফঅযটির’য ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও
২০১৯-২০ থ য ফছসযয ৩টি ও ফগুড়া ফা রডসায ০৮টি মভাট ১১টি রগ্রভ রডট অরি
রনষ্পরিয রদক্ষয ব্রডীট জফাফ ভন্ত্রণারদ সপ্রযণ কযা দসে।

(চ) রত্র-ক্ষীয় ও রদ্ব-ক্ষীয়
বা অসয়াজসনয রনরভি রডট
রধদপ্তসযয াসথ মমাগাসমাগ
ব্যাত যাখসত সফ।

রতরযক্ত রচফ
(ফাসজট)/
সিাযম্যান,
রফআযটির/
ররনয়য কাযী
রচফ (রডট)

(ছ) রনফ যাী রযিারক, রডটিরএ জানান, DUTP প্রকসেয ৮টি রগ্রভ রডট অরি রনষ্পরি (ছ) DUTP প্রকসেয রডট
অরি রনষ্পরিয রসক্ষয ব্রডীট
রফলসয় পাাসডয ভতাভসতয ঈয ব্রডীট জফাফ বতরয কসয ভন্ত্রণারসয় মপ্রযণ কযা সফ।
জফাফ ভন্ত্রণারসয় মপ্রযণ কযসত
সফ।

রনফ যাী রযিারক,
রডটিরএ/
রতরযক্ত রচফ
(ফাসজট)
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রতরযক্ত রচফ
(ফাসজট)/
মচয়াযম্যান,
রফঅযটিএ

4

ক্রভ

৫.

আদরািনা

রদ্ধান্ত

ফাস্তফায়নকাযী

(জ) রডএভটিরএর সত জানাসনা সয়সছ, রনষ্পন্ন ২টি অংরক রডট অরি রনষ্পরিয রফলসয় (জ) রডএভটিরএর রাআন-৬
পাাসডয াসথ মমাগাসমাগ ব্যাত অসছ।
এয রনষ্পন্ন ২টি অংরক
রডট অরি রনষ্পরিয রফলসয়
পাামডয াসথ মমাগাসমাগ
ব্যাত যাখসত সফ।

ব্যফস্থানা
রযচারক
(রডএভটিরএর)/
ররনয়য কাযী
রচফ (রডট)

(ঝ) রএপএও এয কাম যারয়
সত প্রাপ্ত ররবর রডসটয
৪২টি খড়া রডট অরিয
জফাফ দপ্তয/ংস্থা সত
ংগ্রপূফ যক রএএপও এয
কাম যারসয় মপ্রযণ কযসত সফ।

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ/
রতরযক্ত রচফ
(প্রান/ফাসজট)

(ঝ) ররনয়য াকাযী রচফ (রডট) জানান, প্রধান থ য ও রাফযক্ষণ কভ যকতযায কাম যারয় সত
ররবর রডসটয ৪২টি খড়া রডট অরিয রফযীসত জফাফ মপ্রযসণয জন্য ওজ রধদপ্তয,
রফঅযটিএ ও এ রফবাসগয ংরিষ্ট াখা-মক নুসযাধ কযতঃ ত্র মপ্রযণ কযা সয়সছ। এ রফল প্রধান
প্রসকৌরী, জানান ভাঠ ম যাদ দত তথ্য সিদ ে সপ্রযণ কযা দদে।
এখনও াওা মারন,
সমাগাদমাগ অব্যাত আদে । সিাযম্যান, রফআযটিএ জানান রফআযটিএ’য ৭টি অরডট আরিয রফলদ
রি-ক্ষী বা অনুরিত দদে। আা কযা মা ৭টি আরিই রনষ্পরি দফ। ভাঠ ম যাদয াদথ
সমাগাদমাগপূফ যক ওজ অরধদপ্তয দত দ্রুত জফাফ ভন্ত্রণারদ সপ্রযদণয জন্য বা গুরুত্বাদযা কযা ।
সনন সকই:
ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ/
অরধদপ্তয/ কর্তযক্ষ/ াংস্থা
ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ
ওজ
অরধদপ্তয

১

১ভ - ৯ভ মগ্রড

২৭
-

৪
১১

রফদফিযভাদ
রনস্পরি
-

৩১
১

১০

১০ভ - ২০তভ মগ্রড

১০

১০

১০

-

২৬৫

২৫

২৯০

৩০৪

৩৯

৩৪৩

১৭
-

রফআযটির
রফআযটিএ
রডটিরএ
সভাট

রফগত ভা
দত আগত
১

রফদফিযভাদ
আগত

সভাট

২৮

ওজ রধদপ্তয:
(ক) ঈরচফ (ওজ মগসজসটড ও ংস্থান) জানান, দীঘ য মরডং ১টি সনন সকইদয অরডট
াংক্রান্ত প্ররতদফদন াওা মারন।
এ রফলসয় ররনয়য কাযী রচফ (রডট) জানান, জনাফ খাসরকুজ্জাভান এয একারধক রডট
অরি যসয়সছ। তন্সে ৩টি খড়া রডট অরি রনষ্পরিয রসক্ষয রএ করভটিসত ঈত্থাসনয রনরভি
ংদ রচফারসয়য ংরিষ্ট কভযকতযাসদয াসথ মমাগাসমাগ ব্যাত যসয়সছ। রগ্রভ ৫টি রডট
অরিয ওয নুরষ্ঠত রত্র-ক্ষীয় বায অসরাসক পুন:জফাফ রডট রধদপ্তয সত চাওয়া সয়সছ।
ওজ রধদপ্তয সত পুন:জফাফ না াওয়ায় এগুসরায রফলসয় রনষ্পরিয কাম যক্রভ গ্রণ কযা ম্ভফ
সেনা। অগাভী ১৫ কভযরদফসয ভসে ভাঠ ম যাসয়য রপ সত পুন:জফাফ ংগ্রপূফ যক ভন্ত্রারসয়
মপ্রযসণয জন্য বায় গুরুোসযা কযা য়।

অফরষ্ট
অরনস্পন্ন
১

ভন্তব্য
দীঘ য সরডাং

৩১

াভরয়ক মরডং

২৭৩

গ্রযাচুইটি

৩১৫

(ক) জনাফ খাসরকুজ্জাভান এয
৩টি খড়া রডট অরি
রনষ্পরিয রসক্ষয রএ করভটিসত
ঈত্থাসনয ঈসযাগ ব্যাত
যাখসত সফ এফং ১৫ রদদনয
ভদে ভাঠ ম যা দত
পুনঃজফাফ ও প্রভাণক াংগ্র
কদয ভন্ত্রণারদ সপ্রযণ কযদত
দফ।

প্রধান
প্রসকৌরী, ওজ/
রতরযক্ত রচফ
(ফাসজট)/
রযিারক
(রনযীক্ষা ও
রাফ)/উরিফ
(ওজ মগসজসটড
ংস্থান)/
র:: রিফ
(অরডট)

(খ) ওজ রধদপ্তসযয মরডং ৩১টি মনন মকআ রনষ্পরিয সক্ষায় যসয়সছ। তন্সে মনন
জীকযণ অসদ নুমায়ী গঠিত করভটিয সুারয নুমায়ী ২টি মরডং মনন মকআ রনষ্পরিয
রফলসয় প্ররতসফদন মদয়া সয়সছ। ফরষ্ট ২৯টি মনন মকআআ রডট অরিয কাযসণ রনষ্পন্ন
যসয়সছ। ররনয়য কাযী রচফ (রডট) জানান, রধকাং কভযকতযায মক্ষসত্র একারধক রডট
অরি যসয়সছ। রডট অরিমূ ম যাসরাচনায় মদখা মগসছ অরিমূ রনষ্পরি না সর মনন
প্রদাসনয সুারয কযা ম্ভফ সফ না। এ রফলদ রফসল রত্র-ক্ষীয় বা অসয়াজসনয রনরভি কাম যত্র
মপ্রযসণয নুসযাধ কযতঃ ড়ক ও জনথ রধদপ্তযসক ত্র মপ্রযণ কযা সয়সছ। কাম যত্র াওয়া
মগসর রফসল রত্র-ক্ষীয় বা অসয়াজসনয ঈসযাগ গ্রণ কযা সফ।

(খ) সনন সকই ম্পরকযত
রফসল
রত্র-ক্ষীয়
বা
অসয়াজসনয রনরভি কাম যত্র
মপ্রযণ কযসত সফ এফং বা
অসয়াজসন ঈসযগ গ্রণ কযসত
সফ।

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ/রতরযক্ত
রচফ (ফাসজট)/
রযিারক (রনযীক্ষা
ও রাফ)

(গ) মনন জীকযণ অসদ নুাসয ব্যরক্তগত দায় রনরুণ কসয রযদাট য প্রদান অব্যাত
যদদে।

(গ) মনন জীকযণ অসদ
নুাসয ব্যরক্তগত দায় রনরুণ
কসয রযদাট য প্রদান অব্যাত
যাখদত দফ।

অরতরযক্ত রিফ
(ফাদজট)

খ. রফঅযটির:
সিাযম্যান, রফআযটির জানান, রফআযটির’য কভযকতযা ও কভযিারযদদয প্ররত ভাদ গ্রযাচুইটি ও
ফদকা রযদাধ কযা দে। রডসম্বয ’২১ ভাস কভযকতযা ও কভযচাযীসদয গ্রযাচ্যআটি ও ফসকয়া
মফতন ফাফদ ২,৪৮,৫৭,৪৩৫ (দুআ মকাটি অটচরে রক্ষ াতান্ন াজায চাযত পঁয়রত্র ) টাকা
রযসাধ কযা সয়সছ ।

ধাযাফারকতা ও অগ্রারধকায
রনধ যাযণ কদয কভযকতযা ও
কভযিারযদদয প্ররতভাদ
গ্রাচুযইটি ও ফদকা রযদাধ
অব্যাত যাখদত দফ।

গ. রফঅযটিএ:
সিাযম্যান, রফআযটিএ জানান, রডসম্বয ’২১ ভাস মরডং মকাসনা মনন মকআ মনআ। মনন মকআ াওয়া মগসর
রডসম্বয ’২১ ভাস ০২(দুআ) জন কভযচাযী (ঈচ্চভান কাযী ০১ জন ও রপ ায়ক ০১ তা রনষ্পরিয ঈসযাগ রনসত
সফ।
জন) এয নুকুসর ফয অসদ ফসযািয ছুটি এফং রাম্পগ্রান্ট ভঞ্জুরয প্রদান কযা য়।
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মচয়াযম্যান,
রফঅযটির

মচয়াযম্যান,
রফঅযটিএ

5

ক্রভ
আদরািনা
৬. অআন, রফরধভারা ও নীরতভারা প্রণয়ন/ংসাধন:
ক. ড়ক রযফন অআন ২০১৮ এয অওতায় রফরধভারা প্রণয়ন ংক্রান্ত:
সহকারী সচিে (চেআরটিএ) জানান, সররজদরটিব ও াংদ রফলক রফবাদগয ম যদফক্ষদণয
আদরাদক প্রস্তারফত সড়ক পচরেহন চেচিমালা, ২০২১ এর খসড়ায় চিয়ারম্যান, চেআরটিএ হবত প্রাপ্ত
মতামত/প্রস্তাে পর্ যাবলািনাপূে যক চেটিিং প্রদান ও পরেতী প্রবয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রহবের জন্য গত
০৪/০১/২০২২ তাচরবখ চলচজসবলটিে ও সিংসদ চেষয়ক চেোবগ চপ্ররে করা হবয়বে। উক্ত চেোবগর
সাবে চর্াগাবর্াগ রাখার জন্য সোয় গুরুত্বাবরাপ করা হয়।

৭.

খ. ড়ক যক্ষণাসফক্ষণ তরফর মফাড য অআন - ২০১৩ এয অওতায় রফরধভারা ২০২২ প্রণয়ন:
ঈরচফ (যক্ষণাসফক্ষণ) জানান, ড়ক যক্ষণাসফক্ষণ তরফর মফাড য অআন-২০১৩ এয অওতায়
প্রণীতব্য খড়া রফরধভারা-২০২১ এয ওয ংরিষ্ট ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/ংস্থা জনাধাযসণয রনকট সত
প্রাপ্ত ভতাভসতয ওয ১০ জানুয়ারয ২০২২ অন্তঃভন্ত্রারয় বা নুরষ্ঠত সয়সছ। বায় থ য
ভন্ত্রণারসয়য প্ররতরনরধ রছসরন না; তাযা এ রফলসয় গুরুেপূণ য ভতাভত াঠাসফন ভসভয জারনসয়সছন।
কাম যরফফযণী প্রস্তুত প্ররক্রয়াধীন যসয়সছ। থ য রফবাসগয ভতাভত ও বায অসরাচনা নুমায়ী
কাম যরফফযণীয খড়া রচফ ভসাদয় ফযাফয ঈস্থান কযায জন্য বায় গরুোসযা কযা য়।
গ. রফঅযটি রফরধভারা ২০২২ প্রণয়ন:
রনফ যাী রযচারক (রডটিরএ) জানান, ফা ম যা রড ট্রানরজট অআন-২০১৬ এয Sponsoring
Agency ড়ক ও জনথ রধদপ্তয। আত:ভসে ঢাকা রফঅযটি মকাম্পারন গঠিত সয়সছ রফধায়
অআসনয ধীসন রফরধভারা প্রণয়সন ঢাকা রফঅযটি মকাম্পারনমক ঈসযাগ গ্রণ কযসত মফ। রডটিরএ
এ ব্যাাসয ারফ যক সমারগতা প্রদান কযসফ। ঢাকা রফঅযটি মকাম্পারন ও রডটিরএ’য ভরন্বত
ঈসযাসগ রফঅযটি রফরধভারা ২০২২ এয খড়া প্রণয়সনয কাজ েযারন্বত কযায জন্য বায়
গুরুোসযা কযা য়।
বৃক্ষদযাণ :
(ক) প্রধান বৃক্ষারনরফদ জানান, ল্যাডসেরং বৃক্ষসযাসণয জন্য ওজ এয বৃক্ষারন াসকযর
ঢাকায াসথ ংরিষ্ট ড়ক মজান ও ড়ক রফবাসগয াসথ ভন্বয় াধসনয কাম যক্রভ ব্যাত অসছ।
রতরযক্ত রচফ (রযকেনা) জানান, ল্যাডসেরং নীরতভারা নুমায়ী বৃক্ষসযামণয রফলয়টি ঈন্নয়ন
প্রকসেয রডররসত মথামথবাসফ ন্তর্ভযক্ত এফং এ রফলসয় প্রসয়াজনীয় রযকেনা ও দসক্ষ গ্রসণয
জন্য গত ০৪/০১/২০২২ তারযখ াংরিষ্টদদয রনদ বা নুরষ্ঠত সয়সছ। বায় মফ রকছু সুারয
কযা সয়সছ। বারত সুারযমূ ফাস্তফায়সন দায়দারয়ে ও টাআভ রাআন রনধ যাযণ কসয মদয়ায জন্য
রতরযক্ত রচফ (রযকেনা)-মক নুসযাধ কসযন।
(খ) প্রধান প্রসকৌরী, ওজ জানান, ল্যাডসেরং নীরতভারা নুমায়ী ভাড়সক বৃক্ষসযাসণয জন্য
প্ররতটি ড়ক রফবাগ সত ভাড়সকয যাআট ফ ওসয় রনধ যাযণ ও স্থায়ী ররাসযয ভােসভ ীভানা
রনধ যাযসণয ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ংরিষ্ট ড়ক মজাসন ত্র মদয়া সয়সছ। বারত জানান,
ভাড়ক ওজ এয খড খড ফা সকট ভূরভযও ীভানা রনধ যাযণ কসয দখসর যাখা প্রসয়াজন।
সনক ভয় ীভানা না থাকায় মফদখর সয় মায়। অগাভী ৩ ভাসয ভসে ভাড়সকয যাআট ফ
ওসয় রনধ যাযণ ও খড খড ফা সকট ভূরভয ীভানা রনধ যাযণ কসয স্থায়ী ররায স্থাসনয জন্য বারত
প্রধান প্রসকৌরীসক যাভয প্রদান কসযন।
(গ) প্রধান বৃক্ষারনরফদ জানান ৬৫টি ড়ক রফবাসগ মযারত গাসছয রযচম যা ও রযদযন কাম যক্রভ
ব্যাত অসছ। রযদযন কাম যক্রভ ব্যাত যাখা এফং ঠিক রযচম যা ও মৃত গাসছয স্থসর ঠিকাদায
কর্তযক গাছ মযামণয রফলয়টি রনরিত কযায জন্য তদাযরক কাম যক্রভ গ্রসণয জন্য প্রধান
বৃক্ষারনরফদদক বায় যাভয প্রদান কযা য়।

৮.

বফধ স্থানা াযণ:
(ক) ররনয়য কাযী রচফ (ম্পরি) জানান, ড়ক ও জনথ রধদপ্তয কর্তযক
রধগ্রণকৃত/রযকুআরজনকৃত ও স্তান্তরযত কর ভূরভ/ম্পরি ওজ রধদপ্তসযয নাসভ মযকড যর্ভক্ত
ও নাভজারযকযণ ংক্রান্ত রডসম্বয ২০২১ ভাসয কর ড়ক মজাসনয ভরন্বত তথ্য ওজ রধদপ্তয
সত াওয়া রগসয়সছ। রফগত ৩ ভাসয তুরনায় রডসম্বয’২১ ভাস ভূরভয ১১৭টি এরএ মকসয
নাভজারযয রযভাণ বৃরদ্ধ মসয়মছ। তসফ রসরট, ফরযার ও যংপুয মজাসনা নাভজারয বৃরদ্ধ ায়রন।
নাভজারয বৃরদ্ধ না াওয়ায রফলসয় প্রধান প্রসকৌরীসক ফরতকযণ প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রসণ
ভন্ত্রণারয় সত ংরিষ্টসদয ত্র মপ্রযণ রফলসয় বায় গুরুোসযা কযা য়।
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রদ্ধান্ত

ফাস্তফায়নকাযী

ড়ক রযফন রফরধভারা,
২০২১ সবটিাং এয রফলদ
সররজদরটিব ও াংদ
রফলক রফবাদগয াদথ
সমাগাদমাগ যাখদত দফ।

রতরযক্তরচফ
(এসেট)/
মচয়াযম্যান,
রফঅযটিএ/ ঈরচফ
(ম্প রি/অআন)/
কাযীরচফ
(রফঅযটিএ)

থ য রফবাসগয ভতাভত ও
বায অসরাচনা নুমায়ী
কাম যরফফযণীয খড়া রচফ
ভসাদয় ফযাফয ঈস্থান
কযসত সফ।

প্রধান রনফ যাী
কভযকতযা
(.য.ত.ফ)/
ঈরচফ
(যক্ষণাসফক্ষণ)

ঢাকা রফঅযটি মকাম্পারন ও
রডটিরএ’য ভরন্বত ঈসযাসগ
রফঅযটি রফরধভারা ২০২২ এয
খড়া প্রণয়সনয কাজ েযারন্বত
কযসত সফ।
(ক) ল্যাডসেরং নীরতভারা
নুমায়ী বৃক্ষসযামণয রফলসয়
নুরষ্ঠত বায সুারয
ফাস্তফায়সন দায়দারয়ে ও টাআভ
রাআন রনধ যাযণ কসয রদসত সফ।
(খ) অগাভী ৩ ভাসয ভসে
ভাড়সকয যাআট ফ ওসয়
রনধ যাযণ ও খড খড ফা সকট
ভূরভয ীভানা রনধ যাযণ কসয
স্থায়ী ররায স্থাসনয কাম যক্রভ
ম্পন্ন কযসত সফ।
(গ) ৬৫টি ড়ক রফবাসগ
মযারত গাসছয রযচম যা ও
রযদযন কাম যক্রভ ব্যাত
যাখসত সফ এফাং মৃ ত গাসছয
স্থসর ঠিকাদায কর্তযক গাছ
মযামণয রফলয়টি রনরিত
কযসত সফ।
(ক) (১) সজরা রযলদ, স্থানীয়
যকায
রফবাগ
দত
স্তান্তযকৃত এফং ওজ এয
রধগ্রণকৃত ভূরভয মযকড য ফা
নাভজারযয কাম যক্রভ ব্যাত
যাখসত সফ।
(ক) (২) রসরট, ফরযার ও
যংপুয মজাসন নাভজারয ংখ্যা
বৃরদ্ধ না াওয়ায রফলসয়
প্রসকৌরীসক ফরতকযণ
প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য
ংরিষ্টসদয ত্র মপ্রযণ কযসত
সফ।

রনফ যাী রযচারক
(রডটিরএ)/
ব্যফস্থানা
রযচারক,
রফঅযটি

অরতরযক্ত রিফ
(রযকেনা)

প্রধান প্রদকৌরী,
ওজ/রনফ যাী
প্রদকৌরী (কর)

প্রধান প্রদকৌরী,
ওজ/ প্রধান
বৃক্ষারনরফদ

প্রধান প্রদকৌরী,
ওজ/অরতরযক্ত
রিফ (এদেট),
মৄগ্মরিফ
(ম্পরি)/এদেট
ও আইন কভযকতযা
(কর)
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ক্রভ

আদরািনা

রদ্ধান্ত

(খ) এদেট ও আইন কভযকতযা, প্রধান কাম যার জানান,
রধগ্রণকৃত ভূরভয মযকড য নাভজারযয
জটিরতা রনযসন অন্ত:ভন্ত্রণারসয়য অদসর স্থানীয় ম যাসয় ংরিষ্টসদয রনসয় ৭/১২/২০২১ ও
৯/১২/২০২১ বা কযা সয়সছ। ম যায়ক্রসভ রফরবন্ন মজাসন স্থানীয় ম যাসয় বা কযা সফ। মমকর
মজাসন নাভজারযয ংখ্যা বৃরদ্ধ ায়রন ম কর মজাসন ংরিষ্টসদয রনসয় ীঘ্রআ বা অসয়াজন কযা
সফ।

(খ) নাভজারযয জটিরতা
রনযসন
অন্ত:ভন্ত্রণারসয়য
অদসর
স্থানীয়
ম যাসয়
ংরিষ্টসদয
রনসয়
বা
অসয়াজন ব্যাত যাখসত
সফ।

(গ) প্রধান প্রদকৌরী, ওজ জানান, ওজ'য ম্পরি যক্ষাদথ য রফজ্ঞরপ্ত, সনাটি এফাং তকযতামূরক
প্রিায-প্রিাযণা অব্যাত আদে। মকান মজান/ড়ক রফবাসগ রক ধযসণয এফং কতগুসরা রফজ্ঞরপ্ত, সনাটি
এফাং তকযতামূরক প্রিায-প্রিাযণা কযা দদে তায একটি াংখ্যাগত রিে আগাভী বা
উস্থাদনয জন্য ংরিষ্টসদয যাভয মদয়া য়।

(গ) মকান মজান/ড়ক রফবাসগ
রক ধযসণয এফং কতগুসরা
রফজ্ঞরপ্ত, সনাটি এফাং
তকযতামূরক প্রিায-প্রিাযণা
কযা দদে তায একটি
াংখ্যাগত রিে আগাভী বা
উস্থান কযদত দফ।

এদেট ও আইন কভযকতযা, প্রধান কাম যার:
এসেট ও অআন কভযকতযা (প্রধান কাম যারয়) জানান, রফদফিযভাদ সকাদনা উদেদ কাম যক্রভ রযিারনা
কযা রন। ড়ক রফবাদগয ক্ষ দত প্রস্তাফ াওা সগদর উদেদ কাম যক্রভ রযিারনা কযা দফ।

প্রসয়াজনীয় মক্ষসত্র ঈসেদ
কাম যক্রভ রযচারনা ব্যাত
যাখসত সফ।

ঢাকা মজান:
এদেট ও আইন কভযকতযা, ঢাকা মজান জানান(ক) গত ০৮/১২/২০২১ ও ০৯/১২/২০২১ তারযসখ াসক ড়ক ংসমাগ প্রকে-২ এয জন্য রধর্ভক্ত এরাকায় ঈসেদ
রধগ্রণকৃত ভূরভ সত ৬২টি বফধ স্থানা ঈসেদ এফং ০৪টি বফধ রফরসফাড য ও াআনসফাড য রবমান ব্যাত যাখসত সফ।
াযণ কযা য়। ঈদ্ধাযকৃত জরভয রযভাণ ২৪৩ তাং। মায ফতযভান ফাজায মূল্য ৪৮.৬০ মকাটি
টাকায কভ/মফী।
(খ) গত ১৪/১২/২০২১ ও ১৫/১২/২০২১ তারযসখ যংপুয ড়ক মজাসনয ফগুড়া ড়ক রফবামগয
অওতায় ২টি ড়াকাংস ঈসেদ কাম যক্রভ রযচারনায ভােসভ ৫৯৫টি বফধ স্থানা ঈসেদ এফং
২৭টি বফধ রফরসফাড য ও াআনসফাড য াযণ কযা য়। ঈদ্ধাযকৃত জরভয রযভাণ ১,৩৩৭ তাং।
মায ফতযভান ফাজায মূল্য ১৩ মকাটি টাকায কভ/মফী।
খরনা মজান:
এসেট ও অআন কভযকতযা, খরনা জানান(ক) গত ০৬/১২/২০২১ তারযখ খরনা ড়ক রফবাগাধীন খরনা রটি ফাআা (এন-০৭) ড়সকয ঈসেদ কাম যক্রভ রযচারনা
রূা ব্রীজ ংরগ্ন ড়সকয ২(দুআ) াসবয ওজ'য রধগ্রণকৃত ভূরভসত গসড় ওঠা ৩১টি াকা/অধা ব্যাত যাখসত সফ।
াকা বফধ স্থানা ঈসেদ াযণ কযা য়। এসত কসয ০.২৫ একয ভূরভ বফধ দখর মুক্ত কযা
য়। ঈক্ত ভূরভয অনুভারনক ফাজায মূল্য ২,৫০,০০,০০০ (দুআ মকাটি ঞ্চা রক্ষ) টাকা।
(খ) গত ২২/১২/২০২১ তারযখ মসায ড়ক রফবাগাধীন ারফাড়ী-দড়াটানা-ভরনায-মুড়রী(এন৭০৭) জাতীয় ভাড়সকয ভরনায সত মুড়রী ম যন্ত ড়সকয ২ (দুআ) াসবয ওজ'য রধগ্রণকৃত
ভূরভসত গসড় ওঠা ৫২টি াকা/অধাাকা বফধ স্থানা াযণ কযা য়। এসত কসয ০.৩৫ একয
ভূরভ বফধ দখর মুক্ত কযা য়। ঈক্ত ভূরভয অনুভারনক ফাজায মূল্য ১৪ (মচৌদ্দ মকাটি) টাকা।
িট্টগ্রাভ সজান:
এসেট ও অআন কভযকতযা, চট্টগ্রাভ কর্তযক গত ২০/১২/২০২১ তারযখ কক্সফাজায ড়ক রফবাগাধীন
“কক্সফাজায মজরায একতা ফাজায সত ফাসনৌজা মখ ারনা ঘাঁটি ম যন্ত ড়ক (মজড-১১২৫)
ঈন্নয়ন” ীল যক প্রকসেয অওতায় ভগনাভাঘাট নাভক স্থাসন (ংস) এ ওজ'য ভূরভসত গসড় ওঠা
৮৫ টি কাঁচা/াকা/অধা াকা বফধ স্থানা ঈসেদ ও ১১টি রফরসফাড য/ াআনসফাড য াযণ কযা
য়। এসত কসয ৪২০ তাং ভূরভ বফধ দখর মুক্ত কযা য়। ঈক্ত ভূরভয অনুভারনক ফতযভান ফাজায
মূল্য ১৩.৪৪ মকাটি টাকা।
বফধ রফর মফাড য াযণ:
রডসম্বয ২০২১ ভাসয তথ্য নুমায়ী ঢাকা, কুরভো, রসরট, যাজাী, যংপুয, খরনা, ফরযার ও
মগারগঞ্জ মজাসনয ধীন রফরবন্ন ড়ক রফবাগ সত ৪৪৯টি বফধ রফরসফাড য/রফজ্ঞান মফাড য াযণ
কযা য়। াযণ কাম যক্রভ ব্যাত যাখায জন্য বায় গুরুোসযা কযা য়।
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ফাস্তফায়নকাযী

প্রধান প্রদকৌরী,
ওজ/এদেট ও
আইন কভযকতযা
(কর)

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ/ ম্পরি ও
অআন কভযকতযা,
প্রধান কাম যারয়
প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ / রতরযক্ত
রচফ
(এসেট)/এসেট ও
অআন কভযকতযা,
ঢাকা মজান

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ/রতরযক্ত
রচফ (এসেট)
এসেট ও অআন
কভযকতযা, খরনা

বফধ স্থানা ঈসেদ কাম যক্রভ
রযচারনা ব্যাত যাখসত
সফ।

প্রধান প্রসকৌরী/
রতরযক্ত রচফ
(এসেট)/ ম্পরি
ও অআন কভযকতযা,
চট্টগ্রাভ

ঢাকায প্রসফ এফং ফারয
থ াযাসদস ওজ এয
জায়গায় স্থারত বফধ
রফরসফাড য/ব্যানায/
মপস্টুন
যক্রভ
াযণ কাম
ব্যাত
যাখসত সফ।

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ/ম্পরি ও
অআন কভযকতযা
(কর)/ রনফ যাী
প্রসকৌরী (কর)
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ক্রভ
আদরািনা
৯. মভাফাআর মকাট য রযচারনা:
রফঅযটিএ
ঢাকা-মাওয়া-োঙ্গা এক্সবপ্রসওবয় ও জাতীয় মহাসড়বক চোট চোট চমাটরর্ান িলািল েবে
চিবসম্বর’২১ মাবস ঢাকা-মাওয়া-োঙ্গা এক্সবপ্রসওবয় ও জাতীয় মহাসড়বক চোট চোট চমাটরর্ান
িলািল েেসহ অন্যান্য চেষবয় চমাট ২৭টি চমাোইল চকাট য পচরিালনার মাধ্যবম ৮৪,৫০০/-(চুরাচি
হাজার পাঁিিত) টাকা জচরমানা আদায় করা হবয়বে। চমাোইল চকাট য অব্যাহত রাখার জন্য সোয়
গুরুত্বাবরাপ করা হয়।

১০.

রদ্ধান্ত
রফঅযটিএ কর্তযক
ঢাকাভাওয়া-বাো এক্সসপ্রওসয় ও
জাতী ভাড়দক চোট চোট
চমাটরযান োে িন্ধ

অন্যান্য বিতয় বনয়বমে
চমািাই চকাট ম েবরোনা
অব্যাে রাখতে তি।

ওজ রধদপ্তয
ররনয়য াকাযী রচফ (ম্পরি) কর এদেট ও আইন কভযকতযাদদয একই ধযদণয ক্ষভতা প্রদাদনয একই ধযদণয ক্ষভতা প্রদাদনয
রফলদ জনপ্রান ভন্ত্রণারসয়য
রফলদ জনপ্রান ভন্ত্রণারসয় গত ৩০/১২/২০২১ তারযসখ ত্র মপ্রযণ কযা সয়সছ।
াসথ মমাগাসমাগ কযসত সফ।
যকাদযয রফদল উদযাগমূদয ফাস্তফান অগ্রগরত ম যাদরািনা :
Grievance Redress System (GRS) :
মপাকার সয়ন্ট কভযকতযা জানান, রবসমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ংক্রান্ত রনসদ যরকা, ২০১৫ নুযসণ রবসমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা
রবসমাগ রনষ্পরি কাম যক্রভ ব্যাত অসছ। রডসম্বয’২১ ভাদ ১৩ টি রবসমাগ াওয়া রগসয়সছ। ংক্রান্ত রনসদ যরকা, ২০১৫
১৩টি রবসমাগ/ভতাভসতয ভসে ০২টি ড়ক ও জনথ রধদপ্তয, ০৫টি রফঅযটিএ, ০৩টি নুযসণ রবসমাগ রনষ্পরি
রফঅযটির এফং ০৩টি রফরফধ রফলয়। ১৩টি রবসমাসগয ভসে ১০টি রবসমাগ রনষ্পরি কযা সয়সছ। কাম যক্রভ ব্যাত যাখসত সফ
ফরষ্ট ৩টি রবসমাগআ রফঅযটিএ ংরিষ্ট। ঈরেরখত রবসমাসগয রফলসয় প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা এফং ভরন্ত্ররযলদ রফবাসগয
গ্রসণয জন্য ংরষ্ট মপাকার সয়ন্ট ফযাফয মপ্রযণ কযা সয়সছ। মপাকার সয়ন্ট কভযকতযা অসযা পটওয়যাসয অগত রবসমাগ
ফরত কসযন, ভরন্ত্ররযলদ রফবাসগয পট ওয়যাসয এ রফবাসগয অওতাধীন দপ্তয/ংস্থায মফ রকছু রনষ্পরিয রফলসয় সুরনরদ যষ্ট রদক
রবসমাগ যসয়সছ। দপ্তয/ংস্থা কর্তযক দ্রুত এগুসরা রনষ্পরি কযা প্রসয়াজন। মথাভসয় রনষ্পরি না সর রনসদ যনা ও প্রসয়াজনীয়
এরএ মূল্যায়সন বার পরাপর কযা ম্ভফ সফ না। দপ্তয/ংস্থায ংরিষ্টসদয রনসয় চররত প্তাস মটকরনকযার ামাট য প্রদাসনয
একটি বা কসয সুরনরদ যষ্ট রদক রনসদ যনা ও প্রসয়াজনীয় মটকরনকযার ামাট য প্রদাসনয জন্য বারত জন্য দপ্তয/ংস্থায ংরিষ্টসদয
ংরিষ্টসদয যাভয প্রদান কসযন।
রনসয় চররত প্তাস বা কযসত
সফ।

ফাস্তফায়নকাযী
মচয়াযম্যান,
রফঅযটিএ/
রতরযক্ত রচফ
(এসেট)

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ/রতরযক্ত
রচফ (এসেট)

দপ্তয/ংস্থা প্রধান/
GRS মপাকার
সয়ন্ট
কভযকতযা/ররনয়য
রসেভ এনাররে

Public Service Innovation:

মভাফাআর
এযা
(ক) ঈরচফ (মটার ও এসক্সর) জানান, সভাফাইর এযা- ‘আভাদদয রফআযটির’য কাম যক্রভ িরভান (ক)
‘আভাদদয রফআযটির’
যদদে। আগাভী জুন ২০২২ নাগাদ ফতযভাদন কাম যকয ২টি রুদটয াাার আদযা ৬টি রুদট ফরণ যত
ম যসফক্ষসণ যাখসত সফ এফাং
অযা অনুমাী কাম যক্রভ ম্পন্ন কযায প্ররক্রা িরভান যদদে।
আদযা নতুন রুদট এ দ্ধরত
িালুয উদযাগ রনদত দফ।
(খ) সিাযম্যান, রফআযটিএ জানান, মম মকান াসকযর মথসক ড্রাআরবং রাআসন্প নফায়ন কযায রফলসয় (খ) মম মকান াসকযর মথসক
রসেভ মডসবরসভসন্টয কাজ প্ররক্রয়াধীন যসয়সছ। রসেভ মডসবরসভন্ট সত রকছুটা ভয় রাগসছ। ড্রাআরবং রাআসন্প নফায়ন
কযায রসেভ মডসবরসভসন্টয
অগাভী ২/১ ভাসয ভসেআ কাজ শুরু কযা মাসফ অা কযা মায়।
কাজ সল কযদত দফ।
(গ) রনফ যাী রযিারক, রডটিরএ জানান, “ট্রারপক ার্কযদরন োড়ে সফা অনরাইনকযণ" রফলদ
প্রিায প্রিাযণা অব্যাত যদদে। ফ যদল এ রফলদ রনরভযত রবরডও রিে
DTCA-এয মপব্যক ও
আঈটিঈফ চযাসনসর প্রকা কযা সয়সছ। মফযকারয টিরব চযাসনসর এ রফলসয় রফজ্ঞান প্রচাসযয জন্য
প্রাক্করন প্রস্তুত কযা দদে এফাং াংরিষ্ট অন্যান্য কাজ প্ররক্রাধীন যদদে।
প্রদাজনী
কাম যক্রভ/উদযাগ রনধ যারযত ভদয ভদে ম্পন্ন কযায রফলদ বা গুরুত্বাদযা কযা ।

(গ) ট্রারপক াকুযসরন
ছাডত্র প্র দান কাম যক্রভ
নরাআসন ম্পন্ন কযায
রফলয়টি ব্যা কবাসফ প্রচায
ব্যাত যাখসত সফ এফাং
প্রদাজনী কাম যক্রভ/উদযাগ
রনধ যারযত ভদয ভদে ম্পন্ন
কযদত দফ।

(ঘ) ঈরচফ (মটার ও এসক্সর) জানান, আসনামবন অআরডয়া ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত রফলয়ারদ
ম যাসরাচনা কাম যক্রভ ব্যাত যসয়সছ। ইদতাপূদফ য সম কর আসনাসবন অআরডয়া গ্রণ কযা দদে
তায ফাস্তফান অগ্রগরত ও ারফ যক অফস্থা ম যাদরািনা কযায রফলদ আগাভী প্তাদ একটি বা
আফাদনয জন্য বারত াংরিষ্ট কভযকতযাদক রনদদ যনা প্রদান কদযন।

(ঘ) ইদতাপূদফ য সম কর
আসনাসবন অআরডয়া গ্রণ কযা
দদে তায ারফ যক অফস্থা ও
ফাস্তফান অগ্রগরত রফলদ
আগাভী প্তাদ একটি বা
আফান কযদত দফ।
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রতরযক্ত রচফ
(প্রান)/
ঈরচফ (মটার ও
এসক্সর)
মচয়াযম্যান,
রফঅযটিএ/
ঈরচফ (মটার ও
এসক্সর)
রনফ যাী রযচারক,
রডটিরএ/
প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ/ঈরচফ
(মটার ও এসক্সর)

রতরযক্ত রচফ
(অযফান
ট্রান্পসাট য)/
ঈরচফ (মটার ও
এসক্সর)

8

ক্রভ

আদরািনা
আ-পাআর ফাস্তফায়ন কাম যক্রভ:
ররনয়য রসেভ এনাররে জানান, ৩২টি রফবাগ/ংস্থায় রড-নরথয াআরটিং কাম যক্রভ চরভান অসছ।
াআরটিং কাম যক্রভ ম্পন্ন সরআ কর ভন্ত্রণারয়/রফবাসগ রড-নরথয রসেভ ফাস্তফায়ন ম্ভফ সফ।
এরএ রক্ষযভাত্রা জযসনয জন্য আ-নরথমত পাআর ঈস্থান ও রনষ্পরিয রযভাণ বৃরদ্ধ কযা প্রসয়াজন
ভসভয রতরন বাসক ফরত কসযন। এ রফলসয় বারত দপ্তয/ংস্থা এ রফবাসগয কর
কভযকতযাসদয রধক তৎয ওয়ায জন্য যাভয প্রদান কসযন।

১১.

রফরফধ:
ক. রডও সত্রয ওয কাম যক্রভ গ্রণ:
বারত ফরত কসযন, ভাননীয় ভন্ত্রী, প্ররতভন্ত্রী, ঈভন্ত্রী ও ংদ দস্যবৃন্দ ন্যান্যসদয রনকট
সত প্রাপ্ত রড.ও ত্রগুদরা এ রফবাদগয রযকেনা ও উন্নন উইাং াংরিষ্ট দ থাদক। এ সক্ষদে সদখা
মা অদনক ভ একই রড.ও ে দুটি উইাংএ সপ্রযণ কযা  এফাং াংরিষ্ট াখা দত কাম যক্রভ
গ্রদণয রফলদ আরাদাবাদফ প্রধান প্রদকৌরীদক অনুদযাধ জানাদনা । তাই এ সক্ষদে সম উইাং
াংরিষ্ট াখা দত েজারয কযা দফ তায অনুররর অয উইাং অথ যাৎ রযকেনা উইাং াংরিষ্ট াখা
দত কাম যক্রভ গ্রণ কযা দর তা উন্নন উইাংদক এফাং উন্নন উইাং াংরিষ্ট াখা দত কাম যক্রভ গ্রণ
কযা দর তা রযকেনা উইাংদক অনুরররয ভােদভ অফরত কযায জন্য বারত যাভয যাদখন।

রদ্ধান্ত

ফাস্তফায়নকাযী

এরএ’য রক্ষযভাো অজযদন ইনরথদত নরথ উস্থান ও
রনষ্পরিদত দপ্তয/াংস্থা এ
রফবাদগয কর কভযকতযাদদয
আদযা অরধক তৎয দত
দফ।

কভযকতযা (কর)/
দপ্তয/ংস্থা প্রধান/
ররনয়য রসেভ
এনাররে

রড.ও সত্রয ওয ভন্ত্রণারয়
সত কাম যক্রভ ব্যাত যাখসত
সফ এফাং রড.ও দেয
আদরাদক কাম যক্রভ গ্রদণয
রফলদ জারযকৃত দেয
অনুররর রযকেনা উইাং দত
উন্নন উইাংএ এফাং উন্নন
উইাং দত রযকেনা উইাংএ
সপ্রযণ কযদত দফ।

প্রধান প্রকৌরী,
ওজ/রতরযক্ত
রচফ (ঈন্নয়ন/
রযকেনা)

খ. ভাড়সক মটার অদায় দ্ধরত চালুকযণ:
(১) প্রধান প্রসকৌরী, জানান, ঢাকা-ভাওয়া-বাো এক্সসপ্রওসয়-মত মটার অদায় চালুয রসক্ষয
কাম যক্রভ চরভান যসয়সছ। Korea Expressway Corporation (KEC)-সক রদের সাদ য
সদায জন্য ইদতাভদে থ যবনরতক রফলয় ংক্রান্ত ভরন্ত্রবা করভটি (CCEA) দত অনুদভাদন সদা
দদে। Request for Proposal (RFP) ততরযয জন্য করভটি গঠন কযা দদে। RFP ততরয
কযা দর তা ইসুয কযা দফ। বারত জানান, ফগুদরা কাদজয টাইভ রাইনরবরিক একটি ররডউর
যদদে। টাইভ রাইন অনুমাী াট য ফাই াট য কাজ গুদরা ম্পন্ন দে রকনা রফলগুদরায প্ররত রফদল
নজয যাখা প্রদাজন।

(১) ঢাকা - ভাওয়া - বাো
এক্সসপ্রওসয়-মত মটার অদায়
চালুয রসক্ষয টাইভ রাইন
অনুমাী কর কাম যক্রভ ম্পন্ন
কযদত দফ।

(২) াসক-১ ও াসক-২ এয অওতায় মটার প্লাজা রনভযাসণয রসক্ষয Layout plan চূড়ান্ত কযা (২) াসক-১ ও াসক-২ এয
অওতায় মটার প্লাজা রনভযাসণয
সয়সছ। ঈক্ত plan নুমায়ী মটার প্লাজা রনভযাসণয নুভরত গ্রসণয প্ররক্রয়া চরভান যসয়সছ।
রসক্ষয প্রসয়াজনীয় কাম যক্রভ
ব্যাত যাখসত সফ।
(৩) অরতরযক্ত প্রধান প্রকৌরী (সটকরনকযার ারবযদ উইাং) জানান,
রনরভযতব্য রফশ্রাভাগাসযয
যক্ষণাসফক্ষণ ও রযচারনা নীরতভারা প্রণয়সনয ঈসদ্দসে ংীজন বায সুারযমূসয ওয
রিফ ভদাদদ উরস্থরতদত ইদতাপূদফ য বা অনুরিত সদে। বা অফকাঠাদভা সুরফধা রনরিতকযণ
ও ফযাদ্দ চূড়ান্ত কযা এফাং রফশ্রাভাগায ব্যফাদযয ায রনধ যাযণ রফলদ আরাদা ২টি করভটি গঠন কযা
। করভটি ইদতাভদে তাদদয কাম যক্রভ ম্পন্ন কদযদে। গত ৪/০১/২০২২ তারযদখ অরতরযক্ত রিফ
ভদাদদয সনর্তদত্ব অাংীজনদদয রনদ ায রনধ যাদণয রফলদ বা অনুরিত দদে। বায রদ্ধাদন্তয
আদরাদক নীরতভারা চূড়ান্ত কযায কাম যক্রভ গ্রণ কযা দফ। অগ্রারধকায রফদফিনা রনদ রনধ যারযত
ভদয ভদে রনর্ভযর খড়া নীরতভারা প্রণয়সনয কাজ ম্পন্ন কযায জন্য বারত াংরিষ্টদদয
যাভয প্রদান কদযন। একই াদথ রনরভযতব্য রফশ্রাভাগাসযয ারফ যক অগ্রগরত রফলদ একটি বা
আদাজদনয ওয গুরুত্বদযা কদযন।
ঘ. ধীনস্থ ংস্থামূসয অআটি রডট
প্রধান প্রকৌরী, ওজ , জানান, চট্টগ্রাভ ড়ক রফবাগাধীন া অভানত মতু এফং খরনা ড়ক
রফবাগাধীন রূা মতুসত অআটি রডট ম্পাদন ংক্রান্ত প্রাক প্ররক্রয়া কাম যক্রভ চরভান যসয়সছ।
ইদতাভদে রূা মতুসত আইটি অরডট িালুয রদক্ষয BCC এয াদথ সমাগাদমাগ দদে। BCC
দত প্রদাজনী কাগজে ও িারদা সপ্রযণ কদযদে।

ঙ. ভূরভ রধগ্রণ ংক্রান্ত জটিরতা রনযনকসে কযণীয়:
মৄগ্মরিফ ( রডএপরডর) জানান, াদক- ২ প্রকদেয ভূরভ অরধগ্রদণয প্রাক্করন অনুদভাদদনয য
২০১৯ ার দত এ মাফত ম যন্ত ৩ ফায াংদারধত প্রাক্করন প্রস্তাফ াওা রগদদে। ১ভ ফায
াংদারধত প্রস্তাফ অনুদভাদন সদা দরও যফতীদত প্রধান প্রকৌরীয সুারয না থাকা এফাং
মৄরক্তাংগত না ওা অনুদভাদন সদা রন। এ ধযদণয প্রস্তাফ উদদ্দদে প্রদণারদত রকনা তা বার
কদয মািাই-ফাোই কদয সদখা প্রদাজন ভদভয রতরন বাদক অফরত কদযন। একই রফল মৄগ্মরিফ
(রযকেনা ও কাম যক্রভ) অফরত কদযন, ভূরভ অরধগ্রদণয প্রাক্করন অনুদভাদদনয য প্রা ই সদখা
মা সভৌজা ম্যা, সভৌজা, সভৌজা অাং ফাদ ড়া পুনযা প্রাক্করন াংদাধদনয প্রস্তাফ আদ, আফায
মশ্ররণ রযফতযসনয কাযসণও প্রাক্করন াংদাধদনয প্রস্তাফ াঠাদনা দ থাদক। রফলগুদরা বার কদয
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(৩) (ক)
অগ্রারধকায
রফদফিনা রনদ রনধ যারযত
ভদয ভদে
রনরভযতব্য
রফশ্রাভাগাসযয যক্ষণাসফক্ষণ ও
রযচারনা নীরতভারা প্রণয়সনয
কাজ ম্পন্ন কযদত দফ।
(৩) (খ)
রনরভযতব্য
রফশ্রাভাগাসযয ারফ যক অগ্রগরত
রফলদ একটি বা আফান
কযদত দফ।
া অভানত মতু এফং রূা
মতুসত মটার প্লাজায় অআটি
রডট কাম যক্রভ শুরুয রদক্ষয
প্রদাজনী কর ধযদণয
কাম যক্রভ দ্রুত ম্পন্ন
কযসত
সফ।
(১) াদক-২ প্রকদেয
রফলটি মািাই কদয প্রকে
রযিারক জরুযীরবরিদত PIC
বা কদয PSC-মত ম
কযসফন।
(২) ভূরভ রধগ্রণ প্রাক্করন
প্রস্তাফ ভন্ত্রণারদ সপ্রযদণয পূদফ য
বার কদয মািাই ফাোই কদয
সদখদত দফ।

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ/ঈরচফ
(মটার ও এসক্সর)

ঈরচফ (মটার ও
এসক্সর)

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ/ঈরচফ
(মটার ও এসক্সর)

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ/প্রকে
রযচারক,
াদক-২
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ক্রভ

আদরািনা
খরতদ সদখা প্রাজন। এছাড়া, ভাঠ ম যাসয়য কভযকতযাসদয ঠিক ফস্থাসন মথসক মজরা প্রাসকয
কাম যারয় কর্তযক প্রাক্করন প্রস্তাফ প্রণয়সনয মক্ষসত্র রফসল ভূরভকা যাখা প্রদাজন ভদভযও রতরন জানান।
সকাদনারূ ব্যতয রযররক্ষত দর ওজ প্রধান কাম যার ভন্ত্রণারদক অফরত কযা ভীিীন।
এরফলদ প্রধান প্রকৌরী জানান সজরা প্রাদকয কাম যার দত সমৌথ াদবযয ভােদভ ক্ষক্ষরতয
রযভাণ রনরূণ কদয মূল্য রনধ যাযণপূফ যক প্রাক্করন প্রস্তুত কযা । ভাঠ ম যাদয ওজ অরধদপ্তদযয
কভযকতযাদদয খফ সফর ভূরভকা যাখায সুদমাগ কভ। তাযযওসমৌথ জরযদয ভ ভূরভদত অফরস্থত
অফকাঠাদভা ও ভূরভয সশ্ররণ রফন্যাদয রফলদ মাদত ভাঠ ম যাদয কভযকতযাগণ তকয থাদক স রফলদ
করদক রনদদ যনা প্রদান কযা দফ। ভূরভ ব্যফস্থানা ও এর্কযইরজান রফলদ ভাঠ ম যাদয
কভযকতযাদদয জ্ঞান ও দক্ষতা ফাড়াদনায জন্য রফদল প্ররক্ষদণয আদাজদনয জন্য বারত প্রধান
প্রসকৌরী াংরিষ্টদদয যাভয প্রদান কদযন। একই াদথ ভূরভ অরধগ্রণ ও াংদারধত প্রাক্করন
প্রস্তাফ অনুদভাদন ম যাদ ভন্ত্রণারদয সম ম যাদফক্ষণ সগািদয এদদে তায আদরাদক কযণী রফলদ
রনদদ যনা/প্রজ্ঞান আকাদয কর ড়ক সজাদন সদা সমদত াদয ভদভয বারত অরবভত ব্যক্ত
কদযন।

চ. ফারল যক কভযম্পাদন চ্যরক্তয অওতায় তসথ্যয কযাটাগরয ও কযাটারগ প্রস্তুত ও ংযক্ষণ:
তথ্য রধকায রফলয়ক দারয়েপ্রাপ্ত কভযকতযা জানান, ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাসগয ২০২১২০২২ থ যফছসযয ফারল যক কভযম্পাদন চ্যরক্তয অওতায় তসথ্যয কযাটাগরয ফা তসথ্যয মশ্ররণরফন্যা
এফং আনসডক্স ংযক্ষসণয ফােফাধকতা যসয়সছ। তৎসপ্ররক্ষসত, এ রফবাসগয প্ররতটি
াখা/রধাখা/নুরফবাগ এ ত্র মপ্রযণ কযা য়। এযআ ভসে করতয় াখা/রধাখা/ঈআং তসথ্যয
মশ্ররণরফন্যা ও আনসডক্স প্রস্তুত এফং ংযক্ষণ কাজ মল কসযসছন ভসভয মভৌরখকবাসফ ফরত
কসযসছন। রফলয়টি মথামথ প্ররক্রয়ায় ফাস্তসফ কতটুকু গ্রগরত সয়সছ তা ংরিষ্ট কভযকতযায কাছ
মথসক জানা প্রসয়াজন ভদভয বা আদরািনা । রফস্তারযত অগাভী বায় ঈস্থাসনয জন্য ংরিষ্ট
কভযকতযাসক বা যাভয প্রদান কযা য়।
ছ. Unified মটার কাসরকন রসেভ (Uniform Method) ফাস্তফায়ন:

রদ্ধান্ত

াখা/রধাখা/ঈআং
এয
তসথ্যয মশ্ররণরফন্যা ও আনসডক্স
প্রস্তুত এফং ংযক্ষণ কাসজয
গ্রগরত রফস্তারযত অগাভী
বাসক ফরত কযসত সফ।

ররনয়য রসেভ এনররে জানান, যাভযক কর্তযক পটওয়যায প্রস্তুসতয কাজ চরভান যসয়সছ। রনধ যারযত ভসয়য ভসে
মপব্রুয়ারয ২০২২ মথসক রনধ যারযত রতন ভা ভয়কাসরয ভসে মভঘনা-মগাভতী মতু, াকী এফং াআরটিং কাম যক্রভ ম্পন্ন কসয
চট্টগ্রাভ মাট য এসক্স ড়সক াআরটিং কাম যক্রভ ম্পন্ন কযা সফ।
াযাসদস এয ব্যফায শুরু
কযসত সফ।
জ. এ রফবাগ ও দপ্তয/ংস্থায শূন্যদ পূযণ ংক্রান্ত:
শূন্যদ পূযসণ দপ্তয/ংস্থা কর্তযক গৃীত কাম যক্রভ রনম্নরূ:
ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ:
মৄগ্মরিফ (প্রান) জানান, এ রফবাসগয ২৩৯টি সদয ভসে ৫২টি (১ভ মশ্ররণয ২৭টি, ২য় মশ্ররণয
১০টি, ৩য় মশ্ররণয ০৯টি ও ৪থ য মশ্ররণয ০৬টি) শূন্যদ যসয়সছ। তদন্দে ২য় মশ্ররণয ১০টি মদয ভসে
ব্যরক্তগত কভযকতযায ৪টি সদ যারয রনসয়াসগয জন্য রফরএরসত ০২/০৯/২০১৯ তারযসখ প্রস্তাফ
মপ্রযণ কযা য়। যফতীসত ২২/১২/২০২০ তারযসখ তারগদত্র মপ্রযণ কযা য়। সদান্নরত মকাটায
প্রারনক কভযকতযায ০৪টি দ সদান্নরতসমাগ্য প্রাথী াওয়ায য পূযণ কযা সফ। ৩য় মশ্ররণয ০৯টি
সদয ভসে প্রারনক/ব্যরক্তগত কভযকতযা সদ সদান্নরত াওয়া করম্পঈটায াসযটসযয ২টি,
াঁট-মুদ্রাক্ষরযক কাভ করম্পঈটায াসযটয ৩টি, রপ কাযী কাভ করম্পঈটায মুদ্রাক্ষরযক ২টি,
ডাটা এরি াসযটয ১টি এফং কযারয়ায ১টি দ শূন্য যসয়সছ। তন্সে করম্পঈটায াসযটয এয
১টি দ ংযরক্ষত অসছ। ৪থ য মশ্ররণয ৬টি সদয ভসে কযা যকাসযয ১টি এফং রপ ায়ক এয
৫টি দ শূন্য যসয়সছ। তন্সে রপ ায়ক এয ১টি দ ংযরক্ষত অসছ।
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ফাস্তফায়নকাযী

(২) সমৌথ জযী িরাকারীন
ভূরভদত অফরস্থত অফকাঠাদভা
ও ভূরভয সশ্ররণ রফন্যাদয
রফলদ মাদত ভাঠ ম যাদয
কভযকতযাগণ তকয থাদক স
রফলদ করদক রনদদ যনা
প্রধান প্রকৌরী,
প্রদান কযদত দফ।
ওজ/অরতরযক্ত
(৩) সজরা প্রাদকয কাম যার
রিফ
কর্তযক াংদারধত প্রাক্করন
(উন্নন/রযকেনা )
প্রস্তাফ ততযীয ভ
ঠিক / ভরনটরযং মজান
অফস্থাদন সথদক ভাঠ ম যাদয
প্রধান (কর)/
কভযকতযাদদয এ ধযদণয
প্রকে রযচারক
রযরস্থরতদত ফক্তব্য তুদর
(কর)/
ধযদত দফ এফাং রফলটি ওজ
প্রধান কাম যারদয ভােদভ
ভন্ত্রণারদক অফরত কযদত
দফ।
(৪) ভূরভ ব্যফস্থানা ও
অরধগ্রণ রফলদ ভাঠ ম যাদয
প্রধান প্রসকৌরী,
কভযকতযাদদয জ্ঞান ও দক্ষতা
ওজ
ফাড়াদনায জন্য প্ররক্ষদণয
আদাজন কযদত দফ।
(৫) ভূরভ অরধগ্রণ ও প্রাক্করন
রতরযক্ত রচফ
প্রস্তাফ অনুদভাদন ম যাদ
(ঈন্নয়ন)/
ভন্ত্রণারদয ম যাদফক্ষদণয
মৄগ্মরচফ
আদরাদক কযণী রফলদ কর
(রডএপরডর)/
ড়ক সজাদন রনদদ যনা/প্রজ্ঞান
ঈরচফ
জরয কদয প্রদান কযদত দফ।
(যক্ষণাসফক্ষণ)

(১) শূন্যদ পূযসণয কাম যক্রভ
ব্যাত যাখসত সফ।
(২) Timeline রবরিক
শূন্যদ পূযণ ংক্রান্ত গ্রগরত
প্ররতসফদন প্ররতভাস ভন্ত্রণারসয়
মপ্রযণ কযসত সফ।

ঈরচফ (অআন)
ও তথ্য রধকায
রফলয়ক
দারয়েপ্রাপ্ত
কভযকতযা

ঈরচফ (মটার ও
এসক্সর)/ররনয়য
রসেভ এনাররে

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ/রতরযক্ত
রচফ (প্রান)
/রনফ যাী
রযচারক,
রডটিরএ/
মচয়াযম্যান
(রফঅযটিএ/
রফঅযটির)
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ক্রভ

আদরািনা

রদ্ধান্ত

রডটিরএ: রডটিরএ’য ২১২টি সদয ভসে ১১৪টি দ শূন্য যসয়সছ। তন্সে- অতিতিক্ত তির্বাহী (৩) দির/ংস্থায় চপ্রতে
কমমকেমা েদায়তনর োবদার
পতিচালক (পতলতি অযান্ড প্ল্যাতিিং) পদে প্রেষদে কর্বকিবা পোয়ি কিাি জন্য িড়ক পতির্হি ও
র্হািড়ক তর্ভাগ-প্রক অনুদিাধ জাতিদয় ির্বদেষ গি ১৫ /০৬/২০২১ িাতিদে পুিিায় পত্র প্রেিে চপ্রবক্ষতে প্রতয়াজন অনুযায়ী
েত্র
কিা হয় । িড়ক পতির্হি ও র্হািড়ক তর্ভাগ হদি ির্বদেষ ২৩ /০৬/২১ িাতিদে জিেোিি জনপ্রলান মন্ত্রোতয়
চযাগাতযাগ
করতে
তি।
র্ন্ত্রোলয় র্িার্ি উক্ত পদে প্রেষদে কর্বকিবা পোয়ি কিাি জন্য পত্র প্রেিে কিা হদয়দে।
শূন্য
সদয ভসে মপ্রলণসমাগ্য ৪থ য ও ৫ভ মগ্রডর্ভক্ত (৩+৬) ৯টি সদ মপ্রলসণ কভযকতযা দায়সনয জন্য গত
০২/০২/২০২১ তারযসখ ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগসক নুসযাধ কযা য়। ড়ক রযফন ও
ভাড়ক রফবাগ দত ২৮/০২/২১ তারযদখ জনপ্রান ভন্ত্রণার ফযাফয উক্ত দ মূদ সপ্রলদণ
কভযকতযা দান কযায জন্য ে সপ্রযণ কযা দদে। ৫ভ সত ৯ভ মগ্রডর্ভক্ত ১৮টি রফরবন্ন সদ মভাট
১৮ জন কভযকতযা রনসয়াসগয রসক্ষয রত্রকায় রফজ্ঞরপ্ত প্রকারত য়। অসফদসনয ভয়ীভা মল
ওয়ায় যফতী কাম যক্রভ চরভান অসছ। ০৭-১৭ মগ্রডর্ভক্ত ৩১টি রফরবন্ন সদ ৪২ জন জনফদরয ভদে
৩২ জন জনফর রনদাগ ম্পন্ন দদে।
১০ভ সগ্রডর্ভক্ত ৩টি দদয প্রাথীদদয রররখত যীক্ষায
কাম যক্রভ িরভান আদে। আউটদার যাং দ্ধরতয ভােদভ সৃরজত ২০টি অরপ াক দদয ভদে
ভাভরা অন্তর্ভযক্ত ৭টি অরপ াক দ ব্যতীত অফরষ্ট ১৩টি অরপ াক দ নতুনবাদফ
সৃজদন জনপ্রান ভন্ত্রাণরদয ম্মরত াওা মা। উক্ত দগুদরায ভদে অথ যরফবাদগয তযানুাদয
অরপ াক ৮টি দ অস্থাীবাদফ যাজস্ব খাদত সৃজদনয রদক্ষয প্রারনক উন্নন াংক্রান্ত রিফ
করভটিয দ রফদফিনা ও সুারয গ্রদণয রদক্ষয ায-াংদক্ষ ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগ সপ্রযণ কযা
দদে। এোড়া, অথ য রফবাদগয ম্মারত দত ফাদ ড়া ৫টি দ যাজস্বখাদত সৃজদনয পুন:প্রস্তাফ ড়ক
রযফন ও ভাড়ক রফবাদগ সপ্রযণ কযা দদে। তডতিতিএ কর্বচাতি চাকুতি েতর্ধাির্ালা ২০২০
অনুিাদি পদোন্নতিদ াগয এর্িং অর্তেষ্ট িিািতি তিদয়াগদ াগয পে ির্ূদহ জির্ল তিদয়াগ/পদোন্নতিি
কা বক্রর্ চলর্াি আদে।
রফঅযটির: ৫৮৯৩টি সদয ভসে ২৪৪৭টি শূন্য যসয়সছ। তন্সে াসচ যজ রপায ৪টি, প্রারনক
কভযকতযা ১টি, কাযী রযংখ্যান কভযকতযা ১টি, মপাযম্যান-০১টি, ঈকাযী প্রসকৌরী-০২টি সদ
জনফর রনসয়াসগয রফলয়টি কসযাসযসনয অরথ যক ক্ষভতা রফসফচনায় ম যায়ক্রসভ রফসফচনা কযা সফ।
রপ কাযী-কাভ করম্পঈটায াসযটয-১৭টি সদ রনসয়াসগয রসক্ষয ১৩/০১/২০২১ তারযসখ
রত্রকায় রফজ্ঞরপ্ত প্রকা কযা য়। তৎসপ্ররক্ষসত ৩৯৬৮টি অসফদন জভা সয়সছ। ফতযভামন রনসয়াসগয
কাম যক্রভ চরভান অসছ।
রফঅযটিএ: ৮২৩টি সদয ভসে ১১০টি দ শূন্য যসয়সছ। গত ১৩/১২/২০২১ তারযখ রফরবন্ন
কযাটাগরযয ৩য় ও ৪থ য মশ্রণীয ২২টি শূন্য সদ রনসয়াসগয রনরভি ছাড়সত্রয জন্য ড়ক রযফন ও
ভাড়ক রফবাসগ ত্র মপ্রযণ কযা সয়সছ।

ফাস্তফায়নকাযী
অরতরযক্ত রিফ
(কর)

ওজ রধদপ্তয: ড়ক ও জনথ রধদপ্তসযয ৯৪৩১টি সদয ভসে ৪৫২৭ টি শূন্য দ যসয়সছ। ১ভ
সশ্ররণয ১৭৬টি দদয ভদে যারয রনসয়াগসমাগ্য কাযী প্রসকৌরী (ররবর/মারন্ত্রক) এয শূন্য দ
রফরএ এয ভােসভ পূযসণয রসক্ষয প্রস্তাফ ভন্ত্রণারসয় মপ্রযণ কযা সয়সছ। ঈ-কাযী প্রসকৌরী
(ররবর/মারন্ত্রক) সত সদান্নরত মকাটায় প্রাপ্ত কাযী প্রসকৌরী (ররবর/মারন্ত্রক) এয শূন্য দ
পূযসণয প্রস্তাফ ভন্ত্রণারয় ফযাফয সপ্রযদণয কাম যক্রভ িরভান। েতদান্নবের মােতম পূরেবর্াগ্য শূন্য
পদসমূহ পূরবের প্রস্তাে সহসাই চপ্ররে করা হবে।
২য় মশ্ররণয ২৩২টি সদয ভসে উে-কারী প্রবকৌিলী (চসচেল) এর েদ পূরতের িাচহদাপত্র
চপএসচসবত চপ্ররে করা হবয়বে। উে-কারী প্রবকৌিলী (র্াচিক) এর বনতয়াতযাগ্য শূন্য েদ পূরতের
িাচহদাপত্র চপএসচসবত চপ্ররে করা হবয়বে। চেোগীয় পবদান্নচতর মাধ্যবম ৫৫টি পদ পূরেবর্াগ্য
(মামলা িলমান)। চেোগীয় চহসােরক্ষে অচিসাবরর ১৫টি পদ মহাচহসােরক্ষবকর দপ্তর চেবক
চপ্রষবের মাধ্যবম পূরে করা হবয় োবক। ববকউবরটি অবিাতরর ১টি ও কারী াইতেরীয়ান এর
১টি েদ রাবর পূরতের বনবমি বনতয়াতগর প্রস্তাি চপ্ররে করা তয়তে । অেচিষ্ট শূন্য পবদ চনবয়াবগর
প্রস্তাে িীঘ্রই চপ্ররে করা হবে।
৩য় চেবের ২৭০০টি েতদর মতে ববনয়র একাউন্ট ক্লাকম এর ৬৫টি পদ প্রিান চহসােরক্ষে
কমযকতযার দপ্তর চেবক চপ্রষবের মাধ্যবম পূরে করা হবয় োবক। আরিবরকাোর চকলনা অবিার
১টি, কায মকারী ১৭৪টি, াতভময়ার ২৭টি ও ইতকবিবলয়ান এর ৩২টি েদ পূরতের তক্ষে বিজ্ঞবি
প্রকাল করা য়। প্রকাবলে বিজ্ঞবির চপ্রবক্ষতে প্রাথীতদর বনকট তে আতিদনেত্র গ্রে করা তয়তে।
১২/১১/২০২১ োবরতখ াতভময়ার ও ইতকবিবলয়ান েতদর ববখে েরীক্ষা অনুবিে তয়তে। উিীে ম
প্রাথীতদর চমৌবখক েরীক্ষা ম্পন্ন তয়তে। চূড়ান্ত বনতয়াতগর তক্ষে কায মক্রম েমান রতয়তে। গবেষো
সহকারী এর ১টি পদ পূরবের কায মক্রম েমান রবয়বে। সরাসচর চনবয়াগবর্াগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুবলা
পূরবের চনচমত্ত োড়পত্র চিবয় মিোলয় েরাের প্রস্তাে চপ্ররে করা হবে এেিং পবদান্নচতর মাধ্যবম
পূরেবর্াগ্য পদগুবলা পূরবের চনচমত্ত র্োিীঘ্রই ব্যেস্থা গ্রহে করা হবে। এোড়া, ৩য় চেেীর বিবভন্ন
পদসমূবহ ওয়াকমোজমড ও মাস্টারতরা কমমোরী কমমরে আতে।
৪থ ম চেবের ১৪১9টি েতদর মতে অচিস সহায়ক (এমএলএসএস) এর ৬৬টি ও সড়ক শ্রচমক এর
১০৬টি েদ সরাসচর পূরবের চনচমত্ত চনবয়াগ কার্ যক্রম িলমান আবে। আগামী ২৬/১১/২০২১ তাচরবখ
সড়ক শ্রচমক পবদর চলচখত পরীক্ষা অনুচিত হবয়বে। চমৌচখক পরীক্ষা গ্রহবের কার্ যক্রম দ্রুত সমবয়র
মবধ্য শুরু করা হবে। সরাসচর পন্থায় চনবয়াগবর্াগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুবলা পূরবের চনচমত্ত োড়পত্র
চিবয় মিোলয় েরাের প্রস্তাে চপ্ররে করা হবে এেিং পবদান্নচতর মাধ্যবম পূরেবর্াগ্য পদগুবলা পূরচের
চনচমত্ত র্োিীঘ্রই ব্যেস্থা গ্রহে করা হবে। ৪থ ম চেেীর বিবভন্ন পদসমূবহ ওয়াকমোজমড ও মাস্টারতরা
কমমোরী কমমরে আতে । এোড়া, আউট চসাচস যিং নীচতমালা অনুর্ায়ী ৩১টি পবদর চনবয়াগ কায মক্রম
গ্রে করা তি।
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ঝ. ভাননীয় ভন্ত্রী ভসাদসয়য ম যসফক্ষণ/রনসদ যনা
এ রফবাসগয অওতাধীন দপ্তয/ংস্থায কাম যক্রভ ম্পসকয ভাননীয় ভন্ত্রী ৯টি গুরুেপূণ য রনসদ যনা প্রদান
কসযন। এয ভসে ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাসগয ১টি, ওজ রধদপ্তসযয ৪টি, রফঅযটিএ’য
২টি, রডটিরএ’য ১টি রনসদ যনা যসয়সছ। আসতাভসে ওজ এয ২টি রনসদ যনা ফাস্তফারয়ত সয়সছ।
গুরুেপূণ য রনসদ যনামূসয ফাস্তফায়ন কাম যক্রসভয ফ যসল গ্রগরত রনম্নরূ:
ড়ক রযফন ও ভাড়ক রফবাগ:
রনসদ যনা ১: আরজফাআক, নরভন, করযভন, মরগুনা ফা ব্যাটারয চাররত মছাট মছাট মানমূ রনয়ন্ত্রসণয
জন্য জরুরযরবরিসত রফঅযটিএ এফং রযফন রফসলজ্ঞ ব্যরক্তফসগযয াসথ ম যাসরাচনাক্রসভ ড়ক
রযফন ও ভাড়ক রফবাগ একটি নীরতভারা প্রণয়সনয ঈসযাগ গ্রণ কযসফ এফং এক ভাসয ভসে
নীরতভারায খড়া প্রণয়ন ম্পন্ন কযসফ।
ফাস্তফায়ন গ্রগরত: কাযী রিফ, রফআযটিএ জানান,
রি-হুআরায ও ভজাতীয় মভাটযমাসনয সুষ্ঠু ব্যফস্থানা ও রনয়ন্ত্রণ নীরতভারা -২০২১ এয খড়ায বায রদ্ধান্ত অনুমাী যফতী
কাম যক্রভ গ্রণ কযদত দফ।
ওয প্রাপ্ত ভতাভসতয অসরাসক অগাভী ১৭/০১/২০২২ অন্তঃভন্ত্রারয় বা অফান কযা সয়সছ।
রনসদ যনা ২: কক্সফাজায-মটকনাপ মভরযন ড্রাআব ড়সকয প্রস্ততা বৃরদ্ধ কযসত সফ এফং এ ড়সক
রাআটিং এয ব্যফস্থা ংসমাজসনয রনরভি প্রকে কভযসূরচ গ্রণ ও ফাস্তফায়ন কসয ম যটন ফান্ধফ কযসত
সফ।
ফাস্তফায়ন গ্রগরত: ঈরচফ (প্রকে রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন াখা) জানান, মনাফারনী কর্তযক
য রডরর ৩১/১২/২০২০ তারযসখ রযকেনা করভসন মপ্রযণ কযা সর গত ২০/০৬/২০২১
পুনগঠিত
তারযসখ রআর বা নুরষ্ঠত সয়সছ। রআর বায রদ্ধান্ত নুমায়ী প্রকে ফাস্তফায়সন ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয ানুগ্র নুভরত গ্রসণয রসক্ষয াযংসক্ষ মপ্রযসণয রনরভি নরথ ঈস্থান কযা সয়সছ।
রনসদ যনা ৩: দীঘ যসূরত্রতা কাটিসয় রফরসম্ব চট্রগ্রাভ-কক্সফাজায এফং ঢাকা-রসরট জাতীয় ভাড়ক
৪-মরসন ঈন্নীতকযসণয কাজ েযারন্বত কযসত সফ।
ফাস্তফায়ন গ্রগরত:
ক. চট্রগ্রাভ-কক্সফাজায জাতীয় ভাড়ক ঈন্নয়সনয জন্য ফতযভাসন ক্রফড যায মযাড মনটওয়াকয
আভপ্রুবসভন্ট প্রকসেয অওতায় ৬টি মতু রনভযাণ কাজ চরভান। এছাড়া এ ভাড়ক ররর দ্ধরতসত
ঈন্নয়সনয জন্য ররর কর্তযক্ষ কর্তযক রফঅযটির, ব্যসয়টসক ট্রানসজকন এডবাআজায রনসয়াগ কযা
সয়সছ। ট্রানসজকন এডবাআজাযসদয ভীক্ষা কাম যক্রভ চরভান এফং ীঘ্রআ ভাপ্ত কযায রক্ষযভাত্রা
রনধ যারযত অসছ। তসফ ভাতাযফাড়ী মাট য রনভযাণ, ভাতাযফাড়ী মাট য ংসমাগড়ক রনভযাণ, কণ যফুরী
নদীয তরসদস টাসনর রনভযাণ এফং মদাাজাযী সত কক্সফাজায মযর রাআন রনভযাণ আতযারদ রফলয়ারদ
রফসফচনায় ওজ রধদপ্তমযয অওতাধীন রফযভান অঞ্চররক ভাড়ক (R-170) টিয়া-অসনায়াযাফাঁখারী-টআটং (ইদভরণ) ভাড়ক ংসয রভরং ররংক ইদভরণ-মচৌপরদডী-কক্সফাজায (খরুষ্কুর)
ংসয ৩৬ রকসরারভটায ঈন্নয়ন ভরন্বতবাসফ রফসফচনা কযায রসক্ষয ভন্ত্রণারয় কর্তযক গঠিত একটি
ঈচ্চ ম যাসয়য করভটি সযজরভসন রযদযন কসয সুারয ম্বররত প্ররতসফদন আসতাভসে দারখর
কসযসছ। ন্যরদসক জাআকা চট্রগ্রাভ-কক্সফাজায জাতীয় ভাড়সকয ৫টি স্থাসনয প্ররতফন্ধকতা
াযসণয জন্য একটি প্রকে গ্রসণয প্রস্তাফ কসযসছ। এ রযরস্থরতসত ররর কর্তযক্ষ ও জাআকায
াসথ রফস্তারযত অসরাচনা কসয একটি াভরগ্রক রফসফচনায় ঈমৄক্ত মনটওয়াকয ঈন্নয়ন কাম যক্রভ
গ্রসণয জন্য কর্তযসক্ষয নুসভাদন কাম যক্রভ প্ররক্রয়াধীন।
খ. ঢাকা-রসরট জাতীয় ভাড়ক ৪-মরসন ঈন্নীতকযণ প্রকসেয কাজ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ২৪
সটাফয ২০২১ তারযসখ শুব ঈসদ্বাধন কসযন এফং ফতযভাসন ঈন্নয়ন কাজ চরভান।

রনসদ যনা ৪: দাঈদকারন্দ মটার প্লাজায় স্থারত যাস্ রবরিক আসরকট্ররনক মটার কাসরকন
(ETC) এয ব্যফায জনরপ্রয় কযায রসক্ষয প্রচাযণায ওয গুরুোসযা কযসত সফ। এছাড়াও মম
কর রব্রসজ এযাস্ রবরিক আসরকট্ররনক মটার কাসরকন ংস্থান কযা ম্ভফ মগুসরাসত ব্যফস্থাটি
চালু কযায ঈসযাগ গ্রণ কযসত সফ।
ফাস্তফায়ন গ্রগরত: ঈরচফ (মটার ও এসক্সর) জানান- যারবরিক আসরকট্ররনক মটার কাসরকন
(ETC) এয ব্যফায জনরপ্রয় কযায রসক্ষয মটার প্লাজামূম ররপসরট রফতযণ ব্যাত যসয়সছ।
এছাড়া, আসরকট্ররনক ও রপ্রন্ট রভরডয়াসত ফহুর প্রচাসযয কাম যক্রভ মনয়া সে। সম কর সতু ও ড়দক
ETC িালু কযা ম্ভফ সগুদরাদত ETC চালুয ঈসযাগ ব্যাত যসয়সছ। সকাথা, রকবাদফ,
কতগুদরা প্রিায প্রিাযণা কযা দদে, তায াংখ্যাগত রিে আগাভী বা উস্থাদনয জন্য বা
গুরুত্বাদযা কযা ।
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প্রকে ফাস্তফায়সন ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয ানুগ্র নুসভাদন
গ্রদণয রদক্ষয াযাংদক্ষ
সপ্রযণ কযদত দফ।

মচয়াযম্যান,
রফঅযটিএ/
রতরযক্ত রচফ
(এসেট)

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ

ক. চট্রগ্রাভ - কক্সফাজায
জাতীয় ভাড়ক ঈন্নয়সনয
রসক্ষয
গৃীত
ংরিষ্ট
প্রকেমূ এফং ভীক্ষায
কাজ মথাভসয় ম্পন্ন কযসত
সফ।
প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ/ ঈরচফ
(মটার ও এসক্সর)

খ. ঢাকা-রসরট জাতীয়
ভাড়ক ৪-মরসন ঈন্নীতকযণ
প্রকসেয চরভান ঈন্নয়ন কাজ
রনধ যারযত ভসয় ম্পন্ন কযায
প্রসচষ্টা ব্যাত যাখসত সফ।

যারবরিক আসরকট্ররনক
মটার কাসরকন (ETC) এয
ব্যফায জনরপ্রয় কযায রসক্ষয
প্রচাযণা ব্যাত যাখসত সফ
এফাং প্রিায প্রিাযণা
য
াংখ্যাগত রিে আগাভী বা
উস্থান কযদত দফ।

প্রধান প্রসকৌরী,
ওজ/ ঈরচফ
(মটার ও এসক্সর)
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রফঅযটিএ:
রনসদ যনা ৫: যাআড ময়ারযং ারবযস ব্যফহৃত মভাটযমাসন ৯৯৯ মপান নম্বয ব্যফাসযয রফলয়টি
তযমৄক্ত কসয ০১/০৭/২০১৯ সত রফঅযটিএ কর্তযক যাআড ময়ারযং মকাম্পারনমূসক রাআসন্প
প্রদান কযসত সফ এফং যাআড ময়ারযং ারবযস ভ্রভসণয দূযে নুমায়ী সফ যাচ্চ বাড়া রনধ যাযণ কসয
রদসত সফ।
ফাস্তফায়ন গ্রগরত: মচয়াযম্যান, রফঅযটিএ জানান,
(ক) চেআরটিএ সাচেযস চপাট যাবলর (চেএসচপ) মাধ্যবম অনলাইন পদ্ধচতবত রাইিবিয়াচরিং চমাটরর্ান
য
এনচলস্টবমন্ট সাটিচিবকট
ইস্যুর চনচমবত্ত আবেদন গ্রহে, প্রচক্রয়াকরে ও Online এর মাধ্যচম
সরেরাহ কার্ যক্রম গত 1 জুলাই 2019 তাচরখ চেবক শুরু করা হয়। ২৯ নবেম্বর 2021 তাচরখ পর্ যন্ত
চমাট 1৫ টি প্রচতিানবক রাইিবিয়াচরিং চসোদানকারী প্রচতিান চহবসবে চেআরটিএ চেবক চূড়ান্ত
অনুবমাদন প্রদান করা হবয়বে। উক্ত 1৫ টি প্রচতিাবনর মবধ্য 1৪টি রাইিবিয়াচরিং চসোদানকারী
য
প্রচতিান চেআরটিএ হবত রাইিবিয়াচরিং চসোদানকারী প্রচতিান এনচলষ্টবমন্ট সাটিচিবকট
প্রাপ্ত
য
হবয়বে। নীচতমালা অনুসরে কবর রাইিবিয়াচরিং সাচেযস পচরিালনা এেিং এনচলস্টবমন্ট সাটিচিবকট
প্রদান কার্ যক্রম িলমান আবে। উতেখ্য গে 31 বিতম্বর ২০২১ োবরখ েয মন্ত ১ 4টি রাইিবিয়াচরিং
চসোদানকারী প্রচতিাবনর চেপরীবত চমাট ২৭,০৪৮টি রাইিবিয়াচরিং চমাটরর্ান এনচলস্টবমন্ট
য
সাটিচিবকট
প্রদান করা হবয়বে।

(ক) নীরতভারা নুযণ কসয
যাআড
ময়ারযং
ারবয
রযচারনা এফং এনররেসভন্ট
য
াটিরপসকট
প্রদান ব্যাত
যাখসত সফ।

মচয়াযম্যান,
রফঅযটিএ/
রতরযক্ত রচফ
(এসেট)

য
(খ) রাইিবিয়াচরিং প্রচতিান এনচলস্টবমন্ট সাটিচিবকট
নোয়বনর জন্য তচগদ প্রদান অব্যাহত রবয়বে (খ) নফান রনরিত কযায
এেিং অচতচরক্ত োড়া আদায়কারী প্রচতিাবনর চেরুবদ্ধ আইন অনুর্ায়ী ব্যিস্থা গ্রে করা তে।
জন্য তারগদ রদদত দফ এফাং
অচতচরক্ত োড়া আদায়কারী
প্রচতিাবনর চেরুবদ্ধ আইন
অনুর্ায়ী ব্যিস্থা গ্রে অব্যাে
রাখতে তি।
(গ) 999 নম্বর ব্যেহাবরর জটিলতা চনরসবন বিকল্প েদ্ধবে বততি এনটিএমব এর াতথ চযাগাতযাগ
তয়তে। এ বিতয় পুবতলর উর্ধ্মেন কর্তমেতক্ষর ম্মবে প্রতয়াজন। প্রতয়াজনীয় কায মক্রম অব্যাে
আতে।
রনসদ যনা ৬: রযফন মটসয শৃঙ্খরা অনয়সনয রসক্ষয প্রণীত ড়ক রযফন অআন, ২০১৮ কাম যকয
কযায রনরভি এ অআসনয ধীন রফরধ প্রণয়সনয কাজ দ্রুত ম্পন্ন কযসত সফ।
ফাস্তফায়ন গ্রগরত:
ফাস্তফায়ন গ্রগরতয রফলসয় ক্রভ ৬(ক)-মত অসরাচনা ও রদ্ধান্ত সয়সছ। তাআ পুনযায় অসরাচনায
প্রসয়াজন মনআ।
রডটিরএ
রনসদ যনা ৭:
ঢাকা ভানগযীয মানজট রনযন ও রযফন ব্যফস্থায ঈন্নয়ন ংক্রান্ত করভটিয কাম যক্রভ অযও
রক্তারী কযায রনরভি করভটিসত ভাননীয় ভন্ত্রী, স্থানীয় যকায রফবাগ ও ভাননীয় ভন্ত্রী, গৃায়ন ও
গণপূতয ভন্ত্রণারয়-মক রডটিরএ’য রযচারনা ল যসদ ন্তর্ভযক্ত কযসত সফ।

(গ) ৯৯৯ নম্বয ব্যফাসযয
রফলসয় কাম যক্রভ অব্যাত
যাখদত দফ।

ক্রভ ৬ (ক)-মত অসরাচনা ও
রদ্ধান্ত সয়সছ।

রতরযক্ত রচফ
(প্রান/এসেট)
/মচয়াযম্যান,
রফঅযটিএ/
ঈরচফ (অআন)

ফাস্তফায়ন গ্রগরত: রডটিরএ’য প্ররতরনরধ জানান,
কাযী রিফ (রডটিরএ) জানান, ঢাকা রযফন ভন্বয় কর্তযক্ষ অআন, ২০২১ এয ওয ঢাকা রযফন ভন্বয় কর্তযক্ষ
অআন, ২০২১ এয ওয
অন্ত:ভন্ত্রণারয় বা অফাসনয প্রস্তুরত চরসছ। নতুন রনফ যাী রযিারক আায য বা আদাজন
অন্ত:ভন্ত্রণারয় বা অফান
কযা দফ।
কযসত সফ।

রনফ যাী রযচারক
(রডটিরএ)/
রতরযক্ত রচফ
(অযফান
ট্রান্পসাট য)

০৩। আদরািযসূরিদত আয সকান রফল অন্তর্ভযক্ত না থাকা বারত করদক ধন্যফাদ জারনদ ও গৃীত রদ্ধান্ত ফাস্তফাদনয অনুদযাধ কদয বা ভাপ্ত
কদযন।

স্বাক্ষরযত/২৪/০১/২০২২
মভাঃ নজরুর আরাভ
রচফ
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