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ঢাকা িহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকার যানিট খ্রনরসটন ও পখ্ররটবশ উন্নয়টন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহটসটব ৬(ছয়)টি
কিটট্রাটরি সিন্বটয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় কিাট ১২৮.৭৪১ খ্রকটিাখ্রিটার
(উড়াি ৬৭.৫৬৯ খ্রকটিাখ্রিটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ খ্রকটিাখ্রিটার) দীর্ ব ও ১০৪টি কস্টশন (উড়াি ৫১টি এবং পাতাি ৫৩টি) খ্রবখ্রশষ্ট
একটি শখ্রিশািী কনটওয়াকব গটড় কতািার খ্রনখ্রিত্ত সরকার খ্রনটনাি সিয়াবদ্ধ কিবপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটরটছ।
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এই সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাটদটশর প্রথি উড়াি কিটট্রাটরি বা MRT Line-6 এর খ্রনিবাণ
কাি early commissioning এর িক্ষ্যিাত্রা অিবটন পুটরাদটি এখ্রগটয় চিটছ। ২০২৬ সাটির িটে কিিাপুর কথটক খ্রবিানবদর
পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পাতাি এবং নতুন বািার কথটক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডটপা পয বন্ত ১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়াি কিাট ৩১.২৪১
খ্রকটিাখ্রিটার দীর্ ব ও ২১টি কস্টশন খ্রবখ্রশষ্ট MRT Line-1 রনমোদণর লদযয Detailed Design, ভূখ্রি অখ্রধগ্রহণ এবং দরপত্র
প্রখ্রক্রয়াকরণ কায বক্রি চিিান আটছ। কিিাপুর কথটক খ্রবিানবদর রুটটই বাংিাটদটশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড কিটট্রাটরি খ্রনখ্রি বত
হটত যাটে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিটট্রাটরটির সিন্বটয় ২০ খ্রকটিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Northern Routeএর খ্রবখ্রিন্ন Survey, Detailed Design ও ভূখ্রি অখ্রধগ্রহটণর কাি চিটছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিটট্রাটরটির
সিন্বটয় ১৭.৪০ খ্রকটিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route খ্রনিবাটণর লদযয রবরভন্ন সাদভে ও Basic Design এর কাি
চিটছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতটত MRT Line-2 রনমোদণর লদযয Preliminary Study চিিান আটছ।
২০৩০ সাটির িটে কিিাপুর কথটক নারায়ণগঞ্জ পয বন্ত করিওটয় ট্রযাটকর পার্শ্ব খ্রদটয় প্রায় ১৬ খ্রকটিাখ্রিটার দীর্ ব উড়াি কিটট্রাটরি খ্রহটসটব
PPP পদ্ধখ্রতটত MRT Line-4 খ্রনিবাটণর উটযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ।
MRT Line-1 বা বাংিাটদটশর প্রথি Underground বা পাতাি কিটট্রাটরি
৩১.২৪১ খ্রকটিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-1 দুটি অংটশ খ্রবিি। অংশ দুটি হি: খ্রবিানবদর রুট (খ্রবিানবদর কথটক কিিাপুর) এবং
পূব বাচি রুট (নতুন বািার কথটক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডটপা)। খ্রবিানবদর রুটটর কিাট দদর্ বয ১৯.৮৭২ খ্রকটিাখ্রিটার এবং কিাট পাতাি কস্টশন
সংখ্যা ১২টি। এ রুটটই বাংিাটদটশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড কিটট্রাটরি খ্রনখ্রিতব হটত যাটে। পূব বাচি রুটটর কিাট দদর্ বয ১১.৩৬৯
খ্রকটিাখ্রিটার। সম্পূণ ব অংশ উড়াি এবং কিাট কস্টশন সংখ্যা ৯টি। তন্মটে ৭টি কস্টশন হটব উড়াি। নতুন বািার ও যমুনা খ্রিউচার পাকব
কস্টশনিয় খ্রবিানবদর রুটটর অংশ খ্রহটসটব পাতাি খ্রনখ্রিতব হটব। নতুন বািার কস্টশটন Inter-change থাকটব। এ Inter-change
ব্যবহার কটর খ্রবিানবদর রুট কথটক পূব বাচি রুটট এবং পূব বাচি রুট কথটক খ্রবিানবদর রুটট যাওয়া যাটব। উিয় রুটটর সকি খ্রবস্তাখ্ররত
Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হটয়টছ। বতেমাদন Detailed Design এর কাি চিিান। Detailed Design এর
অগ্রগখ্রত ৭৭%। MRT Line-1 এর খ্রডটপা ও খ্রডটপা এটেস কখ্ররটডার খ্রনিবাটণর খ্রনখ্রিত্ত নারায়ণগঞ্জ কিিার রূপগঞ্জ উপটিিার
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খ্রপতিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখািী কিৌিায় ৯২.৯৭২৫ একর িখ্রি অখ্রধগ্রহটণর খ্রনখ্রিত্ত কযৌথ তদন্ত কায বক্রি সিাি হটয়টছ। ৭ ধারার কনাটিশ িারী
করা হটয়টছ। করাটয়দাদ প্রণয়টনর কায বক্রি চিিান আটছ। খ্রনিবাণকাি তত্ত্বাবধাটনর িন্য পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনটয়াটগর খ্রনখ্রিত্ত
Expression of Interest (EOI) গত ১৫ কিব্রুয়াখ্রর ২০২১ তাখ্ররটখ আহ্বান করা হয়। EOI মুল্যায়নপূব বক মূল্যায়ন প্রখ্রতটবদন এবং
Request for Proposal (RFP) JICA-এর সম্মখ্রতর িন্য গত ১১ জুিাই ২০২১ তাখ্ররখ কপ্ররণ করা হটয়টছ। খ্রপতিগঞ্জ খ্রডটপার
ভূখ্রি উন্নয়টনর খ্রনখ্রিত্ত গত ১০ জুন ২০২১ তাখ্ররখ দরপত্র আহ্বান করা হটয়টছ এবং দরপত্র দাখ্রখটির সব বটশষ তাখ্ররখ ০৬ অটটাবর ২০২১
খ্রিস্টাব্দ। গত ১৬ আগস্ট ২০২১ তাখ্ররখ প্রকটল্পর প্যাটকি CP-05 ও CP-06 এবং গত ৩১ আগস্ট ২০২১ তাখ্ররখ প্যাটকি CP-04
এর প্রাক-কযাগ্যতার দখ্রিিাখ্রদ (Prequalification Documents) JICA’র সম্মখ্রতর িন্য কপ্ররণ করা হটয়টছ।
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