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ঢাকা িহানগিী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকাি যানিট রনিসটন ও পরিটবশ উন্নয়টন অতযাধুরনক গণপরিবহন রহটসটব ৬(ছয়)টি 

ফিটট্রাটিি সিন্বটয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এি আওতায় ফিাট ১২৯.৯০১ রকটিারিটাি 

(উড়াি ৬৮.৭২৯ রকটিারিটাি এবং পাতাি ৬১.১৭২ রকটিারিটাি) দীর্ ব ও ১০৫টি ফস্টশন (উড়াি ৫২টি এবং পাতাি ৫৩টি) রবরশষ্ট 

একটি শরিশািী ফনটওয়াকব গটড় ফতািাি রনরিত্ত সিকাি রনটনাি সিয়াবদ্ধ কি বপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটিটছ। 

     

সিয়াবদ্ধ কি বপরিকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআিটি িাইটনি নাি পয বায় সম্ভাব্য সিারিি সাি ধিণ 

১. এিআিটি িাইন-৬ প্রথি ২০২৪ উড়াি 

২. এিআিটি িাইন-১ 

রিতীয় 

২০২৬ 

উড়াি ও পাতাি 

৩. এিআিটি িাইন-৫: নদ বান ব রুট ২০২৮ 

৪. এিআিটি িাইন-৫: সাউদান ব রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআিটি িাইন-২ 

৬. এিআিটি িাইন-৪ উড়াি 

  

 

MRT Line-1 বা বাংিাটদটশি প্রথি Underground বা পাতাি ফিটট্রাটিি 

৩১.২৪১ রকটিারিটাি দীর্ ব MRT Line-1 দুটি অংটশ রবভি। অংশ দুটি হি: রবিানবন্দি রুট (রবিানবন্দি ফথটক কিিাপুি) এবং 

পূব বাচি রুট (নতুন বািাি ফথটক রপতিগঞ্জ রডটপা)। রবিানবন্দি রুটটি ফিাট দদর্ বয ১৯.৮৭২ রকটিারিটাি এবং ফিাট পাতাি ফস্টশন 

সংখ্যা ১২টি। পূব বাচি রুটটি ফিাট দদর্ বয ১১.৩৬৯ রকটিারিটাি। সম্পূণ ব অংশ উড়াি এবং ফিাট ফস্টশন সংখ্যা ৯টি। তন্মটে ৭টি ফস্টশন 

হটব উড়াি। নতুন বািাি ও নদ্দা ফস্টশনদ্বয় রবিানবন্দি রুটটি অংশ রহটসটব পাতাি রনরি বত হটব। নতুন বািাি ফস্টশটন Inter-

change থাকটব। এই Inter-change ব্যবহাি কটি রবিানবন্দি রুট ফথটক পূব বাচি রুটট এবং পূব বাচি রুট ফথটক রবিানবন্দি রুটট 

যাওয়া যাটব। উভয় রুটটি সকি রবস্তারিত Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হটয়টছ। বতেমাদন Detailed Design এি 

কাি চিিান। Detailed Design কায বক্রটিি অগ্রগরত ৯০.০০%। MRT Line-1 এি রনি বাণ কাটিি সকি দিপত্র দরিি প্রস্তুত 

কায বক্রটিি অগ্রগরত ৮৬.০০%। MRT Line-1 এি রডটপা ও রডটপা এটেস করিটডাি রনি বাটণি িন্য নািায়ণগঞ্জ ফিিাি রূপগঞ্জ 

উপটিিাি রপতিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখািী ফিৌিাি ৯২.৯৭২৫ একি ভূরি অরধগ্রহটণি রনরিত্ত ফিিা প্রশাসক, নািায়ণগঞ্জ এি এ ফকইস নম্বি 

১০/১৯-২০ রুজু কটিটছ। গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ ফিিা প্রশাসক, নািায়ণগঞ্জ কতৃবক কাগটি-কিটি রবটবচনাধীন ভূরিি দখি 

বুরিটয় ফদয়া হটয়টছ। সহসাই বাস্তব দখি বুরিটয় ফদয়া হটব। ভূরি অরধগ্রহণ কায বক্রটিি অগ্রগরত ৯১.০০%। প্রকটল্পি রনি বাণকাি 

তত্ত্বাবধাটনি িন্য পিািশ বক প্ররতষ্ঠান রনটয়াটগি রনরিত্ত গত ৩০ নটভম্বি ২০২১ তারিখ দারখিকৃত RFP উন্মুি কিা হটয়টছ এবং 

মূল্যায়ন করিটি কতৃবক মূল্যায়নপূব েক মূল্যায়ন প্ররতটবদন গত ২৬ িানুয়ারি ২০২২ তারিখ সম্মরতি িন্য JICA-ফত ফপ্রিণ কিা হটয়টছ। 

রনি বাণকাি তত্ত্বাবধাটনি িন্য পিািশ বক প্ররতষ্ঠান রনটয়াগ কায বক্রটিি অগ্রগরত ৭০.০০%। রডটপাি ভূরি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাটকি CP-

01 এি কারিগরি দিপত্র মূল্যায়ন প্ররতটবদটনি উপি গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ JICA কতৃবক সম্মরত প্রদান কিা হটয়টছ। 

রডটপাি ভূরি উন্নয়টনি িন্য ঠিকাদারি প্ররতষ্ঠান রনটয়াগ কায বক্রটিি অগ্রগরত ৮০.০০%। গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ প্যাটকি CP-

05 ও CP-06 এি িন্য প্রাক-ফযাগ্যতাি (Prequalification) আটবদন আহ্বান কিা হটয়টছ। গত ১২ ফসটেম্বি ২০২১ তারিখ 

প্যাটকি CP-12 এি প্রাক-ফযাগ্যতাি দরিিারদ এবং গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ প্যাটকি CP-03 ও CP-04 এি সংটশারধত 
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প্রাক-ফযাগ্যতাি দরিিারদ JICA’ি সম্মরতি িন্য ফপ্রিণ কিা হটয়টছ। ঠিকাদাটিি প্রাক-ফযাগ্যতা আহ্বান কায বক্রটিি অগ্রগরত 

৪০.০০%। রবিানবন্দি রুটটই বাংিাটদটশ প্রথি পাতাি বা আন্ডািগ্রাউন্ড ফিটট্রাটিি রনরি বত হটত যাটে। 

 


