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MRT Line-1 বা বাংলাটদটের িথি Underground বা পাতাল শিটট্রাটরল
৩১.২৪১ প্রকটলাপ্রিটার দীর্ য MRT Line-1 দুটি অংটে প্রবভি। অংে দুটি হল: প্রবিানবন্দর রুট (প্রবিানবন্দর শথটক কিলাপুর) এবং
পূব যাচল রুট (নতুন বািার শথটক প্রপতলগঞ্জ প্রডটপা)। প্রবিানবন্দর রুটটর শিাট দদর্ যয ১৯.৮৭২ প্রকটলাপ্রিটার এবং শিাট পাতাল শস্টেন
সংখ্যা ১২টি। পূব যাচল রুটটর শিাট দদর্ যয ১১.৩৬৯ প্রকটলাপ্রিটার। সম্পূণ য অংে উড়াল এবং শিাট শস্টেন সংখ্যা ৯টি। তন্মটে ৭টি শস্টেন
হটব উড়াল। নতুন বািার ও নদ্দা শস্টেনিয় প্রবিানবন্দর রুটটর অংে প্রহটসটব পাতাল প্রনপ্রিতয হটব। নতুন বািার শস্টেটন Interchange থাকটব। এই Inter-change ব্যবহার কটর প্রবিানবন্দর রুট শথটক পূব যাচল রুটট এবং পূব যাচল রুট শথটক প্রবিানবন্দর রুটট
র্াওয়া র্াটব। উভয় রুটটর সকল প্রবস্তাপ্ররত Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হটয়টছ। বতেমাদন Detailed Design এর
কাি চলিান। Detailed Design কার্ যক্রটির অগ্রগপ্রত ৯৪.০০%। MRT Line-1 এর প্রনিযাণ কাটির সকল দরপত্র দপ্রলল িস্তুত
কার্ যক্রটির অগ্রগপ্রত ৯০.০০%। MRT Line-1 এর প্রডটপা ও প্রডটপা এটেস কপ্ররটডার প্রনিযাটণর িন্য নারায়ণগঞ্জ শিলার রূপগঞ্জ
উপটিলার প্রপতলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালী শিৌিার ৯২.৯৭২৫ একর ভূপ্রি অপ্রধগ্রহটণর প্রনপ্রিত্ত এল এ শকইস নম্বর ১০/১৯-২০ এর শিপ্রিটত গত
০৭ এপ্রিল ২০২২ তাপ্ররখ ভূপ্রি অপ্রধগ্রহটণর শগটিট প্রবজ্ঞপ্রি িকাপ্রেত হটয়টছ। সহসাই বাস্তব দখল বুপ্রিটয় শদয়া হটব। ভূপ্রি অপ্রধগ্রহণ
কার্ যক্রটির অগ্রগপ্রত ৯৩.০০%। িকটল্পর প্রনিযাণকাি তত্ত্বাবধাটনর িন্য পরািেযক িপ্রতষ্ঠান প্রনটয়াটগর প্রনপ্রিত্ত RFP মূল্যায়ন িপ্রতটবদটন
গত ০৪ এপ্রিল ২০২২ তাপ্ররখ JICA কতৃযক ‘No objection’ িাপ্রির পর আপ্রথ যক িস্তাব উন্মুি করা হটয়টছ এবং বতযিাটন
Negotiation কার্ যক্রি চলিান আটছ। প্রনিযাণকাি তত্ত্বাবধাটনর িন্য পরািেযক িপ্রতষ্ঠান প্রনটয়াগ কার্ যক্রটির অগ্রগপ্রত ৮৫.০০%।
প্রডটপার ভূপ্রি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাটকি CP-01 এর সব যপ্রনন দরদাতার সটে Negotiation সম্পাদটনর প্রনপ্রিত্ত গত ১৮ এপ্রিল ২০২২
তাপ্ররখ JICA বরাবর পত্র শিরণ করা হটয়টছ। প্রডটপার ভূপ্রি উন্নয়টনর িন্য ঠিকাদাপ্রর িপ্রতষ্ঠান প্রনটয়াগ কার্ যক্রটির অগ্রগপ্রত ৮৫.০০%।
গত ০৯ শেব্রুয়াপ্রর ২০২২ তাপ্ররখ প্যাটকি CP-05 ও CP-06, ০৩ িাচ য ২০২২ তাপ্ররখ প্যাটকি CP-04 এবং ২৪ এপ্রিল ২০২২
তাপ্ররখ প্যাটকি CP-03 এর িাক-শর্াগ্যতার (Prequalification) আটবদন আহ্বান করা হটয়টছ। গত ২৩ িাচ য ২০২২ তাপ্ররখ
প্যাটকি CP-09, CP-10, CP-11 এর িাক-শর্াগ্যতার দপ্রললাপ্রদ এবং গত ২৮ এপ্রিল ২০২২ তাপ্ররখ প্যাটকি CP-12 এর
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সংটোপ্রধত িাক-শর্াগ্যতার দপ্রললাপ্রদ JICA’র সম্মপ্রতর িন্য শিরণ করা হটয়টছ। ঠিকাদাটরর িাক-শর্াগ্যতা আহ্বান কার্ যক্রটির
অগ্রগপ্রত ৭০.০০%। প্রবিানবন্দর রুটটই বাংলাটদটে িথি পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ড শিটট্রাটরল প্রনপ্রিতয হটত র্াটে।
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