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MRT Line-1 বা বাংিাটদটশর প্রথম Underground বা পাতাি কমটট্রাটরি
৩১.২৪১ খ্রকটিাখ্রমটার দীর্ চ MRT Line-1 দুটি অংটশ খ্রবভি। অংশ দুটি হি: খ্রবমানবন্দর রুট (খ্রবমানবন্দর কথটক কমিাপুর) এবং
পূব চার্ি রুট (নতুন বািার কথটক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডটপা)। খ্রবমানবন্দর রুটটর কমাট দদর্ চয ১৯.৮৭২ খ্রকটিাখ্রমটার এবং কমাট পাতাি কস্টশন
সংখ্যা ১২টি। পূব চার্ি রুটটর কমাট দদর্ চয ১১.৩৬৯ খ্রকটিাখ্রমটার। সম্পূণ চ অংশ উড়াি এবং কমাট কস্টশন সংখ্যা ৯টি। তন্মটে ৭টি কস্টশন
হটব উড়াি। নতুন বািার ও নদ্দা কস্টশনিয় খ্রবমানবন্দর রুটটর অংশ খ্রহটসটব পাতাি খ্রনখ্রমতচ হটব। নতুন বািার কস্টশটন Interchange থাকটব। এই Inter-change ব্যবহার কটর খ্রবমানবন্দর রুট কথটক পূব চার্ি রুটট এবং পূব চার্ি রুট কথটক খ্রবমানবন্দর রুটট
যাওয়া যাটব। উভয় রুটটর সকি খ্রবস্তাখ্ররত Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হটয়টছ। বতেমাদন Detailed Design এর
কাি র্িমান। Detailed Design কায চক্রটমর অগ্রগখ্রত ৯২.০০%। MRT Line-1 এর খ্রনমচাণ কাটির সকি দরপত্র দখ্রিি প্রস্তুত
কায চক্রটমর অগ্রগখ্রত ৮৮.০০%। MRT Line-1 এর খ্রডটপা ও খ্রডটপা এটেস কখ্ররটডার খ্রনমচাটণর িন্য নারায়ণগঞ্জ কিিার রূপগঞ্জ
উপটিিার খ্রপতিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখািী কমৌিার ৯২.৯৭২৫ একর ভূখ্রম অখ্রধগ্রহটণর খ্রনখ্রমত্ত কিিা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ( এি এ ককইস নম্বর
১০/১৯-২০) কতৃচক কগটিট খ্রবজ্ঞখ্রি প্রকাটশর িন্য প্রস্তাব খ্রবখ্রি কপ্রটস কপ্ররণ করা হটয়টছ। গত ০৮ কেব্রুয়াখ্রর ২০২২ তাখ্ররখ কিিা
প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ কতৃচক কাগটি-কিটম খ্রবটবর্নাধীন ভূখ্রমর দখি বুখ্রিটয় কদয়া হটয়টছ। সহসাই বাস্তব দখি বুখ্রিটয় কদয়া হটব। ভূখ্রম
অখ্রধগ্রহণ কায চক্রটমর অগ্রগখ্রত ৯২.০০%। প্রকটল্পর খ্রনমচাণকাি তত্ত্বাবধাটনর িন্য পরামশচক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনটয়াটগর খ্রনখ্রমত্ত RFP মূল্যায়ন
প্রখ্রতটবদন গত ২৬ িানুয়াখ্রর ২০২২ তাখ্ররখ সম্মখ্রতর িন্য JICA-কত কপ্ররণ করা হটয়টছ। খ্রনমচাণকাি তত্ত্বাবধাটনর িন্য পরামশচক
প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনটয়াগ কায চক্রটমর অগ্রগখ্রত ৮০.০০%। খ্রডটপার ভূখ্রম উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাটকি CP-01 এর কাখ্ররগখ্রর দরপত্র মূল্যায়ন
প্রখ্রতটবদটনর উপর গত ২০ কেব্রুয়াখ্রর ২০২২ তাখ্ররখ JICA কতৃচক সম্মখ্রত প্রদান করা হটয়টছ। খ্রডটপার ভূখ্রম উন্নয়টনর িন্য ঠিকাদাখ্রর
প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনটয়াগ কায চক্রটমর অগ্রগখ্রত ৮২.০০%। গত ০৯ কেব্রুয়াখ্রর ২০২২ তাখ্ররখ প্যাটকি CP-05 ও CP-06 এবং ০৩ মার্ চ ২০২২
তাখ্ররখ প্যাটকি CP-04 এর প্রাক-কযাগ্যতার (Prequalification) আটবদন আহ্বান করা হটয়টছ। গত ১২ কসটেম্বর ২০২১ তাখ্ররখ
প্যাটকি CP-12, গত ২৩ মার্ চ ২০২২ তাখ্ররখ প্যাটকি CP-09, CP-10, CP-11 এর প্রাক-কযাগ্যতার দখ্রিিাখ্রদ এবং গত ২২
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কেব্রুয়াখ্রর ২০২২ তাখ্ররখ প্যাটকি CP-03 এর সংটশাখ্রধত প্রাক-কযাগ্যতার দখ্রিিাখ্রদ JICA’র সম্মখ্রতর িন্য কপ্ররণ করা হটয়টছ।
ঠিকাদাটরর প্রাক-কযাগ্যতা আহ্বান কায চক্রটমর অগ্রগখ্রত ৫০.০০%। খ্রবমানবন্দর রুটটই বাংিাটদটশ প্রথম পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড
কমটট্রাটরি খ্রনখ্রম চত হটত যাটে।
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