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এই সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাটদটশি প্রথি উড়াি কিটট্রাটিি বা MRT Line-6 এি রনিবাণ
কাজ early commissioning এি িক্ষ্যিাত্রা অজবটন পুটিাদটি এরগটয় চিটছ। আগািী ১৬ রডটসম্বি ২০২২ িাটস সিকাি
বাংিাটদটশি প্রথি উড়াি কিটট্রা কট্রন উত্তিা উত্তি কথটক আগািগাঁও পয বন্ত ১১.৭৩ রকটিারিটাি চালু কিাি পরিকল্পনা গ্রহণ কটিটছ।
২০২৬ সাটিি িটে কিিাপুি কথটক রবিানবন্দি পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পাতাি এবং নতুন বাজাি কথটক রপতিগঞ্জ রডটপা পয বন্ত
১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়াি কিাট ৩১.২৪১ রকটিারিটাি দীর্ ব ও ২১টি কস্টশন রবরশষ্ট MRT Line-1 রনমোদণর লদযয Detailed
Design, ভূরি অরধগ্রহণ এবং দিপত্র প্ররক্রয়াকিণ কায বক্রি চিিান আটছ। কিিাপুি কথটক রবিানবন্দি রুটটই বাংিাটদটশ প্রথি
পাতাি বা আন্ডািগ্রাউন্ড কিটট্রাটিি রনরিবত হটত যাটে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিটট্রাটিটিি সিন্বটয় ২০ রকটিারিটাি
দীর্ ব MRT Line-5: Northern Route-এি রবরিন্ন Survey, Detailed Design ও ভূরি অরধগ্রহটণি কাজ চিটছ। ২০৩০
সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিটট্রাটিটিি সিন্বটয় ১৭.৪০ রকটিারিটাি দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route রনিবাটণি লদযয
Feasibility Study, রবরভন্ন সাদভে ও Basic Design এি কাজ চিটছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধরতটত
MRT Line-2 রনমোদণর লদযয Preliminary Study চিিান আটছ। ২০৩০ সাটিি িটে কিিাপুি কথটক নািায়ণগঞ্জ পয বন্ত
MRT Line-4 রনিবাটণি উটযাগ প্ররক্রয়াধীন আটছ।
MRT Line-1 বা বাংিাটদটশি প্রথি Underground বা পাতাি কিটট্রাটিি
৩১.২৪১ রকটিারিটাি দীর্ ব MRT Line-1 দুটি অংটশ রবিি। অংশ দুটি হি: রবিানবন্দি রুট (রবিানবন্দি কথটক কিিাপুি) এবং
পূব বাচি রুট (নতুন বাজাি কথটক রপতিগঞ্জ রডটপা)। রবিানবন্দি রুটটি কিাট দদর্ বয ১৯.৮৭২ রকটিারিটাি এবং কিাট পাতাি কস্টশন
সংখ্যা ১২টি। এই রুটটই বাংিাটদটশ প্রথি পাতাি বা আন্ডািগ্রাউন্ড কিটট্রাটিি রনরিবত হটত যাটে। পূব বাচি রুটটি কিাট দদর্ বয ১১.৩৬৯
রকটিারিটাি। সম্পূণ ব অংশ উড়াি এবং কিাট কস্টশন সংখ্যা ৯টি। তন্মটে ৭টি কস্টশন হটব উড়াি। নতুন বাজাি ও নদ্দা কস্টশনিয়
রবিানবন্দি রুটটি অংশ রহটসটব পাতাি রনরিবত হটব। নতুন বাজাি কস্টশটন Inter-change থাকটব। এই Inter-change ব্যবহাি
কটি রবিানবন্দি রুট কথটক পূব বাচি রুটট এবং পূব বাচি রুট কথটক রবিানবন্দি রুটট যাওয়া যাটব। উিয় রুটটি সকি রবস্তারিত Study,
Page 1 of 2

Survey ও Basic Design সম্পন্ন হটয়টছ। বতেমাদন Detailed Design এি কাজ চিিান। Detailed Design এি অগ্রগরত
৮৯%। MRT Line-1 এি রডটপা ও রডটপা এটেস করিটডাি রনিবাটণি জন্য নািায়ণগঞ্জ কজিাি রূপগঞ্জ উপটজিাি রপতিগঞ্জ ও
ব্রাহ্মণখািী কিৌজাি ৯২.৯৭২৫ একি ভূরি অরধগ্রহটণি রনরিত্ত কজিা প্রশাসক, নািায়ণগঞ্জ এি এি এ ককইস নম্বি ১০/১৯-২০ এি
কপ্ররক্ষ্টত গত ৩০ রডটসম্বি ২০২১ তারিখ কজিা প্রশাসক, নািায়ণগঞ্জ কতৃবক ৮ ধািাি কনাটিশ জারি কিা হটয়টছ। ভূরি অরধগ্রহণ
কায বক্রটিি অগ্রগরত ৯০%। প্রকটল্পি রনিবাণকাজ তত্ত্বাবধাটনি জন্য পিািশবক প্ররতষ্ঠান রনটয়াটগি রনরিত্ত Expression of Interest
(EOI) গত ১৫ কেব্রুয়ারি ২০২১ তারিটখ আহ্বান কিা হয়। EOI মুল্যায়নপূব বক সংরক্ষ্ি তারিকায় অন্তর্ভবি আটবদনকািীটদি বিাবি
গত ৩০ কসটেম্বি ২০২১ তারিখ Request for Proposal (RFP) কপ্রিণ কিা হয়। গত ৩০ নটিম্বি ২০২১ তারিখ দারখিকৃত RFP
উন্মুি কিা হটয়টছ এবং মূল্যায়ন করিটি কতৃবক মূল্যায়নপূব েক মূল্যায়ন প্ররতটবদন গত ২৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ সম্মরতি জন্য
JICA-কত কপ্রিণ কিা হটয়টছ। রপতিগঞ্জ রডটপাি ভূরি উন্নয়টনি রনরিত্ত গত ১০ জুন ২০২১ তারিখ Contract Package CP-01
এি দিপত্র আহ্বান কিা হয় এবং ০৬ অটটাবি ২০২১ তারিখ দিপত্র উন্মুি কিা হটয়টছ। রপতিগঞ্জ রডটপাি ভূরি উন্নয়টনি জন্য
ঠিকাদািী প্ররতষ্ঠান রনটয়াটগি রনরিত্ত দারখিকৃত দিপত্রসমূহ মূল্যায়ন কটি JICA’ি সম্মরতি জন্য গত ২৪ নটিম্বি ২০২১ তারিখ কপ্রিণ
কিা হটয়টছ। গত ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখ প্যাটকজ CP-04 ও গত ১২ কসটেম্বি ২০২১ তারিখ প্যাটকজ CP-12 এি প্রাক-কযাগ্যতাি
দরিিারদ (Prequalification Documents) এবং গত ২৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ প্যাটকজ CP-05 ও CP-06 এি
সংটশারধত প্রাক-কযাগ্যতাি দরিিারদ (Revised Prequalification Documents) JICA’ি সম্মরতি জন্য কপ্রিণ কিা হটয়টছ।
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