ফাস ডিপা
ফততভানন বফঅযটিবি’তত তভাট ফাি বডনায িংখ্যা ২২টি। বদনাজপুয ফাি বডনায বনয়ন্ত্রনণ
ফাংরাফান্ধা ও ফগুড়া ফাি বডনায বনয়ন্ত্রনণ বিযাজগঞ্জ িাফ বডনা চালুয কাম তক্রভ প্রবক্রয়াধীন।

হর
১৯৬১ িার তথনক বফঅযটিবি িযকায কর্তক
ত বনধ তাবযত হানয উন্নত বনযাদ মাত্রী তিফা কনয অিনে।
ফততভানন বফঅযটিবি ফািফহনয বফদ্যভান ১৬০০টি ফাি যনয়নে, তন্নে ১১৯৫টি ফাি চরভান এফং
ফবষ্ট ৩০০টি ফাি তভযাভতপূফ তক িচর কযায কাম যক্রভ প্রবক্রয়াধীন যনয়নে। এআ িচর ফািফহয
বদনয় বফঅযটিবি বনয়বভত মাত্রীনিফা প্রদাননয াাাব হযতার, ফনযাধ, প্রাকৃবতক দূনম তাগিহ
বফববন্ন প্রবতকূরতায় মাত্রীনিফা প্রদান কনয মানে। 202১-2২
র

’র র হ

হ

র ।

র5

3

6হ

র

ডসটি ফাস সাডবযস
তদনয বৃহৎ হনয মাত্রী িাধাযনণয চরাচনরয সুবফধানথ ত ডফঅযটিডস িচর ফাি বদনয় বিটি িাববতি
বযচারনা কযনে। িযকায বনধ তাবযত বাড়ায় বনযানদ ও বনবিনে মাত্রীনিফা প্রদাননয রনযে
বফঅযটিবি ঢাকা হনযয ৪১টি বফববন্ন রুনট বফববন্ন ভনডনরয ৩০০টি ফাি ও চট্টগ্রাভ হনয ০১টি
রুনট ০৯টি বিতর ফাি বিটি ফাি িাববতি বহনিনফ বযচাবরত হনে। এনত হনযয মাত্রীগণ বনধ তাবযত
বাড়ায় বনযানদ ভ্রভন সুবফধা ানে।

ডসটি সাডবযস ফাস

চক্রাকায ফাস সাডবযস
মাত্রীপদয মাতায়াপতয সুডফধাপথ য ডফঅযটিডস চক্রাকায ফাস সাডবযস চালু কপযপে। একস্থান থথপক
ন্যস্থাপন সাডবযসটি চালু কযা হয়। হপযয থভাহাম্মদপুয-রাী, ডদয়াফাড়ী-ভডতডির, উত্তযা
খারায-ঞ্চফটি রুপে ডফঅযটিডস’য ০৭টি ডিতর/চায়না ফাস িাযা চক্রাকায ফাস সাডবযসটি চালু কযা
হপয়পে। মাত্রী চাডহদায থেডিপত যফতীপত এ সাডবযপস ফাস সংখ্যা অযও বৃডি কযা হপফ।

অন্তঃপেরা ফাস সাডবযস
বফঅযটিবি িচর ফাি ফহয বদনয় তদনয তজরা/উনজরািহ প্রতেে ঞ্চনরও সূরব মূনে বনযাদ
মাত্রী তিফা প্রদান কযনে। বিটি িাববতনিয াাাব তদনয ১৬৩টি বফববন্ন রুনট বফঅযটিবি’য
বফববন্ন ভনডনরয (এবি, নন এবি ও টিবি/টাটা ফাি) ৪২০টি ফাি চরাচর কযনে। তাোড়া
২৫/০৬/২০২২ তাবযনে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তক
ত দ্মা ফহুমুেী তিতু উনিাধননয তপ্রবযনত
১৬/০৬/২০২২ তাবযে হনত ঢাকা হনত স্বনেয দ্মা তিতু বদনয় দবযণফনেয বফববন্ন রুনট বফঅযটিবি
বফববন্ন ভনডনরয ফাি িাববতি চালু কনযনে। এনত মাত্রীিাধাযণ িযকায কর্তক
ত বনধ তাবযত বাড়ায়
বনযানদ গেনে ত ৌঁেনত াযনে।

অন্তঃপেরা সাডবযস ফাস

অন্তেযাডতক ফাস সাডবযস
থদপয থবৌগডরক সীভানা থডযপয় ডফঅযটিডস অন্তাোডতযক ঙ্গপনও মাত্রীপসফা েদাপনয ভাধ্যপভ
নন্য ভূডভকা থযপখপে। থদপয বযন্তপয ডফঅযটিডস ফাপসয ভাধ্যপভ মাত্রীপসফা েদাপনয াাাড
েডতপফী থদ বাযপতয সপঙ্গ গত ০৯/০৭/১৯৯৯ তাডযখ হপত ঢাকা-থকারকাতা-ঢাকা রুপে
ডফঅযটিডস’য ০২টি ফাস িাযা অন্তোডতযক ফাস সাডবযস চালু কযা হয়। যফতীপত মাত্রীসাধাযপেয
চাডহদায থেডিপত ক্রভান্বপয় অগযতরা-ঢাকা-থকারকাতা, ঢাকা-ডরং-থগৌহাটি-ঢাকা, ঢাকা-খুরনাথকারকাতা ও ঢাকা-অগযতরা-ঢাকাসহ থভাে ০৫টি অন্তেযাডতক রুপে ডফঅযটিডস’য ফাস চরাচর

কযত। ডকন্তু বফডিক ভহাভাযী থকাডবি-১৯ এয কাযপে ফাস চরাচর ফন্ধ ডের। গত ১০/০৬/২০২২
তাডযখ হপত পুনযায় ঢাকা-থকারকাতা-ঢাকা, অগযতরা-ঢাকা-থকারকাতা, ঢাকা-খুরনা-থকারকাতা
ও ঢাকা-অগযতরা-ঢাকা অন্তেযাডতক ৪টি রুপে ডফঅযটিডস’য ফাস চরাচর কযপে। এপত মাত্রীপসফায
াাাড দুআ থদপয ভপধ্য থসৌহার্দ্য ও অন্তঃসম্পকয বৃডি থপয়পে।

অন্তোডতযক রুপে ডযচাডরত ফাস

স্টাপ ফাস সাডবযস
 বিটি ও অেঃনজরা রুনট বফঅযটিবি ফাি বযচারনায াাাব িবচফারয়িহ বফববন্ন
িযকাবয/নফিযকাবয প্রবতষ্ঠাননয িকর তগ্রনডয কভতচাযীনদয বপনি মাতায়ানতয সুবফধানথ ত
১৬৪টি রুনট বফঅযটিবি’য ২০২টি ফাি স্টাপ ফাি বহনিনফ বযচাবরত হনে।
 ঢাকািহ িাযানদন বফববন্ন বযা প্রবতষ্ঠানন োত্র-োত্রীনদয মাতায়ানতয সুবফধানথ ত
বফঅযটিবি’য ১৮১টি ফাি ৮৫টি রুনট বনয়বভত চরাচর কযনে। পনর বযাথী মথািভনয় স্বস্ব বযা প্রবতষ্ঠানন ত ৌঁেনত সুবফধা হনে।

স্টাপ ফাস

ভবহরা ফাি িাববতি
ফততভানন ঢাকা ও চট্টগ্রাভ হনযয বফববন্ন রুনট
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বকন্তু ২৩/০৩/২০২০ তাবযে হনত বফবিক ভহাভাযী তকাববড-১৯ এয কাযনণ ভবহরা ফাি িাববতি ফন্ধ
থানক। ফততভানন ০৯টি ববন্ন ববন্ন রুনট ০৯টি বফঅযটিবি’য ফাি ভবহরা ফাি িাববতি বহনিনফ
বযচাবরত হনে।

ভডহরা ফাস

স্কুর/কপরে ফাস সাডবযস
ঢাকায় ফডস্থত ডিা েডতষ্ঠাপনয োত্র-োত্রীপদয স্বল্প বাড়ায় ও ডনযাপদ মাতায়াপতয সুডফধাপথ য
এয়াযপাে য-হীদ যডভে উডিন স্কুর রুপে ০১টি ফাস এফং চট্টগ্রাভ হপযয ডিাথীপদয স্বল্প বাড়ায়
ও ডনযাপদ মাতায়াপতয েন্য ১০টি ডফঅযটিডস’য ফাস স্টুপিন্ট সাডবযস ডহপসপফ ডযচাডরত হপে।

ঢাকা নগয বযফহন ফাি রুট াআরটিং এয শুব উনিাধন
ঢাকা নগয ডযফহন সাডবযস
ঢাকা ভহানগযীনত গণবযফহনন শৃঙ্খরা অনয়ন এফং মানজট বনযিনন
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। মাত্রীিাধাযনণয সুবফধানথ ত িাববতিটিনত আ-টিনকটিং বিনস্টভ চালু কযায় বনবদ তষ্ট

বাড়ায বতবযক্ত বাড়া বদনত হয় না। উক্ত িাববতনি বনবদ তষ্ট কাউন্টায েবতত মাত্রী উঠানাভা কযা হয় না। পনর
মাত্রীিাধাযণ সুশৃঙ্খরবানফ ফানি উঠনত ানয, অযাভদায়ক ও বনযানদ ভ্রভণ কযনত ানয। ীগ্রআ অযও
০২টি রুনট এ তিফা চালু কযা হনফ।
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ঢাকা নগয ডযফহন সাডবযস এয শুব উপিাধন
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গুডরস্তান ফুরফাডড়য়াস্থ ডসডফএস-২ এ ডিডেোর কাউন্টায উপভাধন
গত ২৫/০৬/২০২২ তাডযখ ভাননীয় েধানভন্ত্রী কর্তক
য দ্মা থসতু শুব উপিাধপনয থেডিপত ঢাকাদডিেফপঙ্গয সাপথ থমাগপমাপগয সুডফধাপথ য দ্মা থসতু ডদপয় ডফডবন্ন রুপে ডফঅযটিডস’য ফাস চরাচপরয
েন্য গত ২৬/০৬/২০২২ তাডযখ ভাননীয় থচয়াযম্যান ভপহাদয় কর্তক
য গুডরস্তান ফুরফাডড়য়াস্থ
ডসডফএস-২ এ ডিডেোর কাউন্টায উপিাধন কযা হয়।

গুডরস্তান ফুরফাডড়য়াস্থ ডসডফএস-২ এ ডিডেোর কাউন্টায

