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MRT Line-1 বো বোাংিোক্েক্ের প্রথি Underground বো পোতোি কিক্ট্রোক্রি
৩১.২৪১ খ্রকক্িোখ্রিটোর েীর্ ঘ MRT Line-1 দুটি অাংক্ে খ্রবভক্ত। অাংে দুটি হি: খ্রবিোনবন্দর রুট (খ্রবিোনবন্দর কথক্ক কিিোপুর) এবাং
পূব ঘোচি রুট (নতুন বোিোর কথক্ক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডক্পো)। খ্রবিোনবন্দর রুক্টর লমাট দের্ঘ েয ১৯.৮৭২ রকদলারমটার এ্বাং লমাট লেশন (আন্ডারগ্রাউন্ড)
সাংখ্যা ১২টি। এ রুক্টই বোাংিোক্েক্ে প্রথি পোতোি করি বো আন্ডোররাউো্ন্ড কিক্ট্রোক্রি খ্রনখ্রি ঘত হক্ত চোক্ে। পূব ঘোচি রুক্টর লমাট দের্ঘ েয ১১.৩৬৯
রকদলারমটার। সম্পূণ ে অাংশ এ্রলদভদটড এ্বাং লমাট লেশন সাংখ্যা ৯টি। তন্মদে ৭টি লেশন হদব এ্রলদভদটড। নতুন বাজার ও যমুনা রফ্উচার
পাকে লেশনদ্বয় রবমানবন্দর রুদটর অাংশ রহদসদব আন্ডারগ্রাউন্ড রনরমেত হদব। নতুন বাজার লেশদন Inter-change থোকক্ব। এ
Inter-change ব্যবহোর কক্র খ্রবিোনবন্দর রুট কথক্ক পূব ঘোচি রুক্ট এবাং পূব ঘোচি রুট কথক্ক খ্রবিোনবন্দর রুক্ট চোওয়ো চোক্ব। ্ভয় রুক্টর
Feasibility Study, Environment Impact Assessment (EIA), Resettlement Action Plan (RAP),
Traffic Survey, Hydrology Survey, Basic Design, Utility Relocation Survey, Topographic
Survey এবাং Drone Survey of Depot and Alignment সম্পন্ন হক্য়ক্ে। Geo Survey ও Detailed Design
এর কোি চিক্ে। খ্রডক্পোর Land Acquisition প্রখ্রিয়োধীন আক্ে। MRT Line-1 এর রুট এযোিোইনক্িন্ট সাংিগ্ন পূব ঘোচি নতুন েহর
এিোকোয় Transit Oriented Development (TOD) Hub ও Station Plaza খ্রনিঘোক্ের িন্য ভূখ্রি অনুসন্ধোন করো হক্ে।

১৫ অক্টোবর ২০১৯ তোখ্ররখ ঢোকো ম্যোস ট্রোনখ্রিট ককোম্পোখ্রন খ্রিখ্রিক্টড (খ্রডএিটিখ্রসএি)-এর আওতোধীন ঢাকা ম্যাস রযারপড াানরজট
লডদভলপদমন্ট প্রদজক্ট (লাইন-১) বা বাাংলাদেদশর প্রথম পাতাল লমদাাদরল রনমোণ প্রকল্পটি লসদেম্বর ২০১৯ লথদক রডদসম্বর ২০২৬ লময়াদে
বাস্তবায়দনর জন্য ECNEC কর্তঘক অনুক্িোখ্রেত হক্য়ক্ে। অনুক্িোখ্রেত খ্রবখ্রনক্য়োগ প্রকক্ের কিোট প্রোক্কখ্রিত ব্যয় প্রোয় ৫২ হোিোর ৫৬২ ককোটি
টোকো। তন্মক্ে প্রকে সোহোয্য ৩৯ হোিোর ৪৫১ ককোটি টোকো এবাং খ্রিওখ্রব অনুেোন ১৩ হোিোর ১১১ ককোটি টোকো।
MRT Line-1: খ্রবিোনবন্দর রুট
রবমানবন্দর রুদটর এ্লাইনদমন্ট হল: রবমানবন্দর-রবমানবন্দর টারমেনাল ৩-রিলদেত-যমুনা রফ্উচার পাকে-নতুন বাজার-উত্তর বাড্ডা-বাড্ডাহারতররিল পূব ঘ-রামপুরা-মারলবাগ-রাজারবাগ-কমলাপুর।
MRT Line-1: পূব ঘোচি রুট
পূব োচল রুদটর এ্লাইনদমন্ট হল: কিিোপুর-রোিোরবোগ-িোখ্রিবোগ-রোিপুরো-হোখ্রতরখ্রিি পূব ঘ-বোড্ডো-্ত্তর বোড্ডো-নতুন বাজার-যমুনা রফ্উচার
পাকে-বসুন্ধরো-পুখ্রিে অখ্রিসোস ঘ হো্খ্রিাং কসোসোইটি (খ্রপওএইচএস)-িোস্তুি-পূব ঘোচি পখ্রিি-পূব ঘোচি কসন্টোর-পূব ঘোচি পূব ঘ-পূব ঘোচি টোখ্রি ঘনোিখ্রপতিগঞ্জ খ্রডক্পো।
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