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MRT Line-6 বা বাংিাটর্টের প্রথে উোি শেটট্রাটরি
সময়াবদ্ধ কমেপররক্পননা ২০৩০ অনুসরদণ ২০.১০ খ্রকটিাখ্রেটার র্ীর্ য প্রায় ২২,০০০ শকাটি টাকা প্রাক্কখ্রিত ব্যটয় উত্তরা ৩য় পব য হটত
েখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংিাটর্টের প্রথে শেটট্রাটরটির খ্রনেযাণ কাটির সাখ্রব যক গে অগ্রগখ্রত
৮০.১০%। প্রথে পর্ যাটয় খ্রনেযাটণর িন্র্ খ্রনধ যাখ্ররত উত্তরা তৃতীয় পব য হটত আগারগাঁও অংটের পূতয কাটির অগ্রগখ্রত ৯২.৪৯%। খ্রিতীয়
পর্ যাটয় খ্রনেযাটণর িন্য খ্রনধ যাখ্ররত আগারগাঁও শথটক েখ্রতখ্রিি অংটের পূতয কাটির অগ্রগখ্রত ৭৯.৪৭%। ইটিকখ্রট্রকযাি ও শেকাখ্রনকযাি
খ্রসটস্টে এবং শরাখ্রিং স্টক (শরিটকাচ) ও খ্রডটপা ইকুইপটেন্ট সংগ্রহ কাটির সেখ্রন্বত অগ্রগখ্রত ৮১.১৫%। োননীয় প্রধানেন্ত্রীর
অনুোসন অনুসরটণ MRT Line-6 েখ্রতখ্রিি শথটক কেিাপুর পর্ যন্ত ১.১৬ খ্রকটিাখ্রেটার বখ্রধ যত করার খ্রনখ্রেত্ত Detailed Design
পর্ যন্ত র্াবতীয় কার্ যক্রে সম্পন্ন হটয়টছ। ভূখ্রে অখ্রধগ্রহটণর কার্ যক্রে চূোন্ত পর্ যাটয় রটয়টছ। এই অংটের পখ্ররটেবা র্াচাই এর কাি শুরু করা
হটয়টছ।
প্যাটকিখ্রিখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) শোট ৯টি প্যাটকটি বাস্তবায়ন করা হটে। ৩১ শে শে
২০২২ তাখ্ররখ পর্ যন্ত প্যাটকিখ্রিখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত খ্রননরূপ:
 প্যাকেজ-০১ (ডিক া এলাোর ভূডি উন্নয়ন): এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ গত ৮ সেকেম্বর ২০১৬ তাডরখ শুরু হকয় ডনর্ ধাডরত
েিকয়র ০৯ (নয়) িাে পূকব ধ গত ৩১ জানুয়াডর ২০১৮ তাডরখ েিাপ্ত হকয়কে। একত েরোকরর ৭০ সোটি ৫৮ লক্ষ টাো োশ্রয়
হকয়কে। এই প্যাকেকজর বাস্তব অগ্রগডত ১০০%।
 প্যাকেজ-০২ (ডিক া এলাোর পূতধ োজ): এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু হকয়কে। ডিক ার
অভ্যন্তকর ডনিধাকের জন্য ডনর্ ধাডরত সিাট ৫২টি অবোঠাকিার িকে ৪৭টি অবোঠাকিার ডনিধাে োজ ডরপূে ধভ্াকব েম্পন্ন
হকয়কে। ডিক া এলাোর অবডিষ্ট োজ সিষ র্ ধাকয় রকয়কে। পূতধ োকজর অগ্রগডত ৯9.৫০%। েেল স্থা নার চার াকি এেই
র্রকের ডেরাডিে টাইলস্ ডিকয় স্থা তয শিলীর ডনিধাে োকজর অগ্রগডত ৯৯.০০%। Mechanical, Electrical and
Plumbing (MEP) োকজর অগ্রগডত ৯৬.০০%। এই প্যাকেকজর োডব ধে বাস্তব অগ্রগডত ৯৮.২০%।
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 প্যাটকি-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত ১১.৭৩ খ্রকটিাখ্রেটার িায়াডাক্ট ও ৯টি শস্টেন খ্রনেযাণ): উিয়
প্যাটকটির কাি ১ আগস্ট ২০১৭ তাখ্ররখ শুরু হটয়টছ। ইটতােটে পখ্ররটসবা স্থানান্তর, শচকটবাখ্ররং, শটস্ট পাইি, মূি পাইি,
পাইি কযাপ, আই-গাড যার, খ্রপ্রকাস্ট শসগটেন্ট কাখ্রস্টং, খ্রপয়ার শহড, িায়াডাক্ট, িায়াডাটক্টর উপর প্যারাটপট ওয়াি স্থাপন,
Long Span Balanced Cantilever খ্রনেযাণ, সকি শস্টেটনর Sub-structure, Concourse ছার্, Platform
ছার্, Steel Roof Structure এবং আইকখ্রনক শস্টেনসহ সকি শস্টেটনর Roof Sheet স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ। ০৯টি
শস্টেটনর েটে ০৩টি শস্টেটনর Entry-Exit খ্রনেযাণ কাি শেে হটয়টছ এবং ০৬টি শস্টেটনর Entry-Exit খ্রনেযাণ কাি
চিোন আটছ। উত্তরা উত্তর শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত ০৯টি শস্টেটনর Mechanical, Electrical and Plumbing
(MEP) ও Architectural কাি চিোন আটছ। এই প্যাকেজ দুটির সেখ্রন্বত বাস্তব অগ্রগখ্রত ৯৩.০৪%।
 প্যাটকি-০৫ (আগারগাঁও শথটক কারওয়ান বািার পর্ যন্ত ৩.১৯৫ খ্রকটিাখ্রেটার িায়াডাক্ট ও ৩ টি শস্টেন খ্রনেযাণ কাি): এই
প্যাটকটির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হটয়টছ। বতযোটন এই অংটে পখ্ররটসবা স্থানান্তর, শচকটবাখ্ররং, ট্রায়াি
শট্রঞ্চ, শটস্ট পাইি, স্থায়ী শবার্ড পাইি, পাইি কযাপ, খ্রপয়ার কিাে, খ্রপয়ার শহড, Portal Beam, শস্টেন কিাে ও
িায়াডাটক্টর িন্য খ্রপ্রকাস্ট শসগটেন্ট, সকি Span, Special Long Span খ্রনেযাণ, িায়াডাক্ট Erection ও সকল
প্যারাদপট ওয়াল স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ। বতেমাদন রবজয় সররণ, ফ্ামেদগট ও কারওয়ান বাজার লমদরাদরল লেশনত্রদয়র রনমোণ
কাজ চলমান আদে। রবজয় সররণ, ফ্ামেদগট ও কারওয়ান বাজার লেশদনর প্ল্যাটফ্মে ললদভল পর্ েন্ত স্লাব কারোং সম্পন্ন হদয়দে।
রবজয় সররণ, ফ্ামেদগট ও কারওয়ান বাজার লেশনত্রদয়র Steel Roof Structure স্থাপন, Mechanical, Electrical
and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আদে। এই প্যাটকটির সাখ্রব যক বাস্তব অগ্রগখ্রত ৮৩.৯৮%।
উত্তরা খ্রডটপা এিাকায় খ্রনেযাণাধীন Metro Rail Exhibition & Information Center-এর পূতয কাটির অগ্রগখ্রত
৯৮.৭৫%।
 প্যাটকি-০৬ (কারওয়ান বািার শথটক েখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত ৪.৯২২ খ্রকটিাখ্রেটার িায়াডাক্ট ও ৪ টি শস্টেন খ্রনেযাণ কাি): এই
প্যাটকটির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ কাি শুরু করা হটয়টছ। বতযোটন এই অংটে পখ্ররটসবা স্থানান্তর, শচকটবাখ্ররং,
ট্রায়াি শট্রঞ্চ, শটস্ট পাইি, স্থায়ী শবার্ড পাইি, পাইল কযাপ, খ্রপয়ার কিাে, খ্রপয়ার শহড, Portal Beam, শস্টেন কিাে,
িায়াডাটক্টর িন্য খ্রপ্রকাস্ট শসগটেন্ট খ্রনেযাণ, সকি স্প্যান, Special Long Span ও ভায়াডাক্ট Erection, প্যারাদপট
ওয়াল রনমোণ এ্বাং স্থাখ্রপত িায়াডাটক্টর ওপর সকল প্যারাটপট ওয়াল স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ। বতেমাদন শাহবাগ, ঢাকা
রবশ্বরবদ্যালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয় ও মরতরিল লমদরাদরল লেশনসমূদহর রনমোণ কাজ চলমান আদে। শাহবাগ, ঢাকা
রবশ্বরবদ্যালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয় ও মরতরিল শস্টেটনর প্ল্যাটফেয শিটিি পর্ যন্ত স্লাব কাখ্রস্টং সম্পন্ন হটয়টছ। োহবাগ, ঢাকা
রবশ্বরবদ্যালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয় ও মরতরিল লেশদন Steel Roof Structure স্থাপন এ্বাং ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় লেশদন
Roof Sheet স্থাপন কাজ চলমান রদয়দে। এ্ই প্যাদকদজর আওতাধীন সকল লেশদন Mechanical, Electrical and
Plumbing (MEP) ও Architectural কাি চিটছ। শাহবাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় ও মরতরিল শস্টেটনর Entry-Exit
Structure- এর খ্রনেযাণ কাজ চলমান আদে। এই প্যাটকটির সাখ্রব যক বাস্তব অগ্রগরত ৮৪.৪৫%।
 প্যাকেজ-০৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি েরবরাহ ও ডনিধাে োজ
গত ১১ জুলাই ২০১৮ তাডরখ শুরু হকয়কে। এই প্যাটকটির সাখ্রব যক বাস্তব অগ্রগখ্রত ৮৬.৫০%।
উত্তরা ডিক া: উত্তরা ডিক াকত ডরডেডভ্িং োব-সেিন (RSS) এর পূতধ োজ সিষ েকর ডবদুযতায়কনর োজ েম্পন্ন েরা হকয়কে।
খ্রডটপা এিাকায় সম্পূণ য শরি িাইন স্থাপন (১৯ খ্রকটিাখ্রেটার) সম্পন্ন হটয়টছ। OCS Mast স্থাপন ও OCS (১৬
খ্রকটিাখ্রেটার) ওয়যাখ্ররং সম্পন্ন কটর চালু করা হটয়টছ। খ্রডটপা এিাকার ১৭টি খ্রিফট এর েটে ১৬ টির ইন্সটটিেন ও
শেকাখ্রনকযাি কাি সম্পন্ন হটয়টছ। খ্রডটপার অিযন্তটর শেটট্রাটরি প্রখ্রেক্ষণ শকটে একোত্র এস্ক্যাটিটর স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ।
উত্তরা উত্তর শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত অংে: িায়াডাটক্ট উত্তরা উত্তর শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত সম্পূণ য অংটে শরি িাইন (২৫.২৩
ট্রযাক-খ্রকটিাখ্রেটার) স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ। িায়াডাটক্টর উপর আগারগাঁও পর্ যন্ত OCS Mast স্থাপন এবং সম্পূণ য ওয়যাখ্ররং
(৩১.১৩ খ্রকটিাখ্রেটার) সম্পন্ন কটর চালু করা হটয়টছ। উত্তরা শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত খ্রসগনাখ্রিং খ্রসটস্টটের ইকুইপটেন্ট স্থাপন
সম্পন্ন কটর শটখ্রস্টং চিটছ। উত্তরা শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত প্রথে ০৯ টি শস্টেটন ৩৬টি খ্রিফট এর েটে ২৪ টির ইন্সটটিেন ও
শেকাখ্রনকযাি কাি সম্পন্ন হটয়টছ এবং ০৪টির কাি চূোন্ত পর্ যাটয় রটয়টছ। এই অংটে স্থাখ্রপতব্য ৫৪টি এস্ক্াটিটটরর েটে
২৬টির স্থাপন কাি সম্পন্ন হটয়টছ এবং ২০টি এস্ক্াটিটর স্থাপটনর কাি চূোন্ত পর্ যাটয় রটয়টছ।
আগারগাঁও শথটক েখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত অংে: েখ্রতখ্রিি খ্ররখ্রসখ্রিং সাব-শস্টেন (RSS) এর িবন খ্রনেযাণ সম্পন্ন কটর র্াবতীয়
ববদ্যযখ্রতক সরঞ্জাোখ্রর্ স্থাপন করা হটয়টছ। আগারগাঁও শথটক েখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত ১৬.১৯ ট্রাক-খ্রকটিাখ্রেটার শরি িাইটনর েটে
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১৩.০০ ট্রযাক-খ্রকটিাখ্রেটার স্থাপন করা হটয়টছ। আগারগাঁও শথটক েখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত OCS Portal স্থাপন কাি সম্পন্ন হটয়টছ
এবং OCS ওয়যাখ্ররং এর কাি চিোন আটছ। এই অংটে স্থাখ্রপতব্য ৫২টি এস্ক্াটিটটরর েটে ২৪টি এস্ক্াটিটর স্থাপটনর কাি
চিটছ।
 প্যাকেজ-০৮ [সরাডলিং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিন্ট েিংগ্রহ]: এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭
তাডরখ শুরু েরা হকয়কে। েিংগৃহীতব্য ২৪টি সিন সেকটর িকে ১২টি সিন সেট ইকতািকে ঢাকার উত্তরাস্থ খ্রডটপাটত শপ ৌঁটছটছ।
এই সিকিা সিনগুকলার প্রকয়াজনীয় োডরগডর রীক্ষা ও Functional Test এবিং Performance Test চিটছ। গত ২৯
নকভ্ম্বর ২০২১ তাডরখ ডিরপুর-১০ সিকিা সেিন র্ ধন্ত এবিং গত ১২ ডিকেম্বর ২০২১ তাডরখ আগারগাঁও র্ ধন্ত Performance
Test েরা হকয়কে। ১৩তি ও ১৪তি সিন সেট গত ২৮ এডপ্রল ২০২২ তাডরখ শোংিা সমুদ্র বন্দটর এটস শপ ৌঁটছটছ। সিািংলা
বন্দকর শুল্ে ও ভ্যাট েম্পডেধত োর্ ধাবডল েম্পািন সিকষ সিকিা সিন সেটদ্বয় সিািংলা েমুদ্র বন্দর হকত উত্তরাস্থ ডিক াকত
স ৌঁোকনার সম্ভাব্য েিয় জুন ২০২২ িাকের ১ি েপ্তাহ। ১৫তি সিন সেট জা াকনর সোকব েমুদ্র বন্দর হকত জাহাজ সর্াকগ
বািংলাকিকির উকেকে র্াত্রা শুরু েরার েম্ভাব্য েিয় জুন ২০২২ িাকের ১ি েপ্তাহ। এই প্যাটকটির বাস্তব অগ্রগখ্রত ৮০.৭৫%।
 প্যাকেজ-০৯ (Enterprise Resource Management System): Enterprise Resource Management
System (ERMS) এর কাি শুরু করার খ্রনখ্রেত্ত গত ২২ শফব্রুয়াখ্রর ২০২২ তাখ্ররখ Kick Off Meeting অনুখ্রিত হটয়টছ।
পরােেযক প্রখ্রতিান শক সহায়তা করার িন্য গত ২৮ োচ য ২০২২ তাখ্ররখ DMTCL এর কেযকতযা সেন্বটয় ১১ সর্স্য খ্রবখ্রেষ্ট
কখ্রেটি গঠন করা হয়। পরােেযক প্রখ্রতিান কতৃযক খ্রডটপা এিাকা পখ্ররর্েযন, তথ্য সংগ্রহ এবং খ্রবটেেণপূব যক র্রপত্র র্খ্রিটির
প্রাথখ্রেক খসো প্রস্তুত করা হটয়টছ। এর ধারাবাখ্রহকতায় গত ৩১ শে ২০২২ তাখ্ররখ পরােেযক প্রখ্রতিান কতৃযক খসো র্রপত্র
র্খ্রিি পর্ যাটিাচনার খ্রনখ্রেত্ত Team DMTCL এর খ্রনকট উপস্থাপন করা হয়। চূোন্ত র্রপত্র র্খ্রিি প্রস্তুটতর কার্ যক্রে
চিোন আটছ।
MRT Line-1 বা বাংিাটর্টের প্রথে Underground বা পাতাি শেটট্রাটরি
৩১.২৪১ খ্রকটিাখ্রেটার র্ীর্ য MRT Line-1 দ্যটি অংটে খ্রবিি। অংে দ্যটি হি: খ্রবোনবন্দর রুট (খ্রবোনবন্দর শথটক কেিাপুর) এবং
পূব যাচি রুট (নতুন বািার শথটক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডটপা)। খ্রবোনবন্দর রুটটর শোট বর্র্ যয ১৯.৮৭২ খ্রকটিাখ্রেটার এবং শোট পাতাি শস্টেন
সংখ্যা ১২টি। পূব যাচি রুটটর শোট বর্র্ যয ১১.৩৬৯ খ্রকটিাখ্রেটার। সম্পূণ য অংে উোি এবং শোট শস্টেন সংখ্যা ৯টি। তন্মটে ৭টি শস্টেন
হটব উোি। নতুন বািার ও নদ্দা শস্টেনিয় খ্রবোনবন্দর রুটটর অংে খ্রহটসটব পাতাি খ্রনখ্রেতয হটব। নতুন বািার শস্টেটন Interchange থাকটব। এই Inter-change ব্যবহার কটর খ্রবোনবন্দর রুট শথটক পূব যাচি রুটট এবং পূব যাচি রুট শথটক খ্রবোনবন্দর রুটট
র্াওয়া র্াটব। উিয় রুটটর সকি খ্রবস্তাখ্ররত Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হটয়টছ। বতেমাদন Detailed Design এর
কাি চিোন। Detailed Design কার্ যক্রটের অগ্রগখ্রত ৯৭.০০%। MRT Line-1 এর খ্রনেযাণ কাটির সকি র্রপত্র র্খ্রিি প্রস্তুত
কার্ যক্রটের অগ্রগখ্রত ৯৫.০০%। MRT Line-1 এর খ্রডটপা ও খ্রডটপা এটেস কখ্ররটডার খ্রনেযাটণর িন্য নারায়ণগঞ্জ শিিার রূপগঞ্জ
উপটিিার খ্রপতিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখািী শে িার ৯২.৯৭২৫ একর ভূখ্রে অখ্রধগ্রহটণর খ্রনখ্রেত্ত এি এ শকইস নম্বর ১০/১৯-২০ এর শপ্রখ্রক্ষটত গত
০৭ এখ্রপ্রি ২০২২ তাখ্ররখ ভূখ্রে অখ্রধগ্রহটণর শগটিট খ্রবজ্ঞখ্রি প্রকাখ্রেত হটয়টছ। সহসাই বাস্তব র্খি বুখ্রিটয় শর্য়া হটব। ভূখ্রে অখ্রধগ্রহণ
কার্ যক্রটের অগ্রগখ্রত ৯৪.০০%। প্রকটল্পর খ্রনেযাণকাি তত্ত্বাবধাটনর িন্য পরােেযক প্রখ্রতিান খ্রনটয়াটগর খ্রনখ্রেত্ত RFP মূল্যায়ন প্রখ্রতটবর্টন
গত ০৪ এখ্রপ্রি ২০২২ তাখ্ররখ JICA কতৃযক ‘No objection’ প্রাখ্রির পর আখ্রথ যক প্রস্তাব উন্মুি করা হটয়টছ এবং বতযোটন
Negotiation কার্ যক্রে চিোন আটছ। খ্রনেযাণকাি তত্ত্বাবধাটনর িন্য পরােেযক প্রখ্রতিান খ্রনটয়াগ কার্ যক্রটের অগ্রগখ্রত ৯০.০০%।
MRT Line-1 খ্রনেযাটণর খ্রনখ্রেত্ত ৫(পাঁচ)টি প্যাটকি (CP-01, CP-03, CP-04, CP-05 ও CP-06) এর প্রাক-শর্াগ্যতার
(Prequalification) আটবর্ন আহ্বান করা হটয়টছ। খ্রডটপার ভূখ্রে উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাটকি CP-01 এর সব যখ্রনন র্রর্াতার সটে
Negotiation সম্পার্টনর খ্রনখ্রেত্ত গত ১৮ এখ্রপ্রি ২০২২ তাখ্ররখ JICA’র সম্মখ্রতর িন্য শপ্ররণ করা হয়। গত ০৬ শে ২০২২ তাখ্ররখ
JICA পর্ যটবক্ষণ প্রর্ান কটর খ্রবেয়টি শফরত প্রর্ান কটর। গত ২২ শে ২০২২ তাখ্ররখ পর্ যটবক্ষটণর িবাবসহ JICA’র সম্মখ্রতর িন্য
পুনরায় শপ্ররণ করা হয়। খ্রডটপার ভূখ্রে উন্নয়টনর িন্য ঠিকার্াখ্রর প্রখ্রতিান খ্রনটয়াগ কার্ যক্রটের অগ্রগখ্রত ৯০.০০%। গত ১১ শে ২০২২
তাখ্ররখ প্যাটকি CP-05 ও CP-06 এর প্রাকটর্াগ্যতার আটবর্ন উন্মুি করা হয়। ৪(চার)টি প্যাটকি (CP-09, CP-10, CP-11
এবং CP-12) এর প্রাক-শর্াগ্যতার র্খ্রিিাখ্রর্ JICA’র সম্মখ্রতর িন্য শপ্ররণ করা হটয়টছ। অবখ্রেষ্ট ৩(খ্রতন)টি প্যাটকি (CP-02, CP07 ও CP-08) এর প্রাক-শর্াগ্যতার র্খ্রিিাখ্রর্ প্রস্তুত প্রখ্রক্রয়াধীন আশছ। ঠিকার্াটরর প্রাক-শর্াগ্যতা আহ্বান কার্ যক্রটের অগ্রগখ্রত
৭৫.০০%। খ্রবোনবন্দর রুটই বাংিাটর্টে প্রথে পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড শেটট্রাটরি খ্রনখ্রেতয হটত র্াটে।
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MRT Line-5: Northern Route
২০২৮ সাটির েটে শহোটয়তপুর হটত িাটারা পর্ যন্ত পাতাি ও উোি সেন্বটয় ২০ খ্রকটিাখ্রেটার র্ীর্ য (পাতাি ১৩.৫০ খ্রকটিাখ্রেটার এবং
উোি ৬.৫০ খ্রকটিাখ্রেটার) ও ১৪টি শস্টেন (পাতাি ৯টি এবং উোি ৫টি) খ্রবখ্রেষ্ট শেটট্রাটরি খ্রনেযাটণর খ্রনখ্রেত্ত Dhaka Mass Rapid
Transit Development Project (Line-5): Northern Route এর Feasibility Study ও Basic Design সম্পন্ন
হটয়টছ। খ্রবখ্রিন্ন সাটিয, Detailed Design ও ভূখ্রে অখ্রধগ্রহটণর কাি চিটছ। Detailed Design এর অগ্রগখ্রত ৫১.৬০%। গত ২৪
মাচ ে ২০২২ তাররখ ঢাকা শিিার সািার উপটিিার খ্রবিাোখ্রিয়া ও শকান্ডা শে িায় প্রথে পর্ যাটয় ৯৯.২৫ একর ভূখ্রে অখ্রধগ্রহটণর রনরমত্ত
৭ ধারার শনাটিে িারী করা হটয়টছ। ভূখ্রে অখ্রধগ্রহণ কার্ যক্রটের অগ্রগখ্রত ৬০.০০%। এই রুটটই ঢাকার প্রথে পূব য-পখ্রিে MRT
Corridor খ্রনেযাণ করা হটে।
MRT Line-5: Southern Route
২০৩০ সাটির েটে গাবতিী হটত র্াটেরকাখ্রন্দ পর্ যন্ত উোি ও পাতাি সেন্বটয় ১৭.৪০ খ্রকটিাখ্রেটার েীর্ ে (পাতাি ১২.৮০ খ্রকটিাখ্রেটার
এবং উোি ৪.৬০ খ্রকটিাখ্রেটার) এবং ১৫টি শস্টেন (পাতাি ১১টি এবং উোি ৪টি) খ্রবখ্রেষ্ট শেটট্রাটরি খ্রনেযাটণর খ্রনখ্রেত্ত প্রাক-সম্ভাব্যতা
র্াচাই সম্পন্ন করা হটয়টছ। গত ২১ এখ্রপ্রি ২০২১ তাখ্ররখ খ্রনটয়াখ্রিত পরােেযক প্রখ্রতিান কাি শুরু কটরটছ। Feasibility Study,
খ্রবখ্রিন্ন ধরটণর সাটিয ও Basic Design এর কাি চিোন রটয়টছ। Feasibility Study’র অগ্রগখ্রত ৯৫.০০% এবং Basic
Design কাটির অগ্রগখ্রত ৬০.০০%।
MRT Line -2
২০৩০ সাদলর মদে গাবতলী হদত নারায়ণগঞ্জ পর্ েন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বদয় G2G রভরত্তদত PPP পদ্ধখ্রতটত MRT Line-2
রনমোদণর লদযয জাপান ও বাাংলাদেশ সরকার সহদর্ারগতা স্মারক স্বাযর কদরদে। এ্রই ধারাবারহকতায় G2G রভরত্তদত PPP পদ্ধখ্রতটত
প্রকল্পটি বাস্তবায়টনর খ্রনখ্রেত্ত জাপান ও বাাংলাদেদশর অাংশগ্রহদণ গত ২৪ লফ্ব্রুয়ারর ২০২১ তাররখ চতুর্ ে প্ল্যাটফ্মে সভা অনুরিত হদয়দে।
MRT Line-2 এ্র PPP Research সম্পন্ন হটয়টছ। খ্রনটয়াখ্রিত পরােেযক প্রখ্রতিান খ্রপ্রখ্রিখ্রেনাখ্রর স্টাখ্রড সম্পন্ন কটর োচ য ২০২২
োটস খসো প্রখ্রতটবর্ন র্াখ্রখি কটরটছ। খসো প্রখ্রতটবর্ন র্াচাই কটর শর্খা হটে। MRT Line-2 এর খ্রডটপা ও খ্রডটপা এটেস
কখ্ররটডার এবং কন্সস্ট্রাকেন ইয়াড য খ্রনেযাটণর িন্য ঢাকা শিিার শডেরা এিাকায় োতুয়াইি ও র্ােখ্রেপাো শে িায় গ্রীন েটডি টাউন
এবং আমুখ্রিয়া েটডি টাউন এর েেবতী স্থাটন শোট ৬৫ (পঁয়েখ্রি) শহক্টর ভূখ্রে রািধানী উন্নয়ন কতৃযপক্ষ (রািউক) এর Detailed
Area Plan (DAP) 2016-2035 এ অন্তভূযি করার প্রস্তাব গত ২৩ জুন ২০২১ তাখ্ররখ র্াখ্রখি করা হটয়টছ।
১

MRT Line-4
২০৩০ সাটির েটে কেিাপুর শথটক নারায়ণগঞ্জ শিিার ের্নপুর পর্ যন্ত শেটট্রাটরি খ্রহটসটব MRT Line-4 খ্রনেযাটণর খ্রনখ্রেত্ত উন্নয়ন
সহটর্াগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হটে।
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