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                               ৩১ শে অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টোব্দ পর্ যন্ত 
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ঢোকো িহোনগরী ও তৎসংিগ্ন পোর্শ্যবতী এিোকোর র্োনিট খ্রনরসক্ন ও পখ্ররক্বে উন্নয়ক্ন অতযোধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহক্সক্ব ৬(ছয়)টি 

শিক্ট্রোক্রি সিন্বক্য় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতোয় একটি েখ্রিেোিী শনটওয়োকয গক্ে 

শতোিোর খ্রনখ্রিত্ত সরকোর খ্রনক্নোি সিয়োবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনো ২০৩০ গ্রহণ কক্রক্ছ: 

     

সিয়োবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনো ২০৩০  
 

ক্রি এিআরটি িোইক্নর নোি পর্ যোয় সম্ভোব্য সিোখ্রির সোি ধরণ 

১. এিআরটি িোইন-৬ প্রথি ২০২৫ উেোি 

২. এিআরটি িোইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উেোি ও পোতোি 

৩. এিআরটি িোইন-৫: নর্ যোন য রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িোইন-৫: সোউর্োন য রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িোইন-২ 

৬. এিআরটি িোইন-৪ 

  

......... 

.. 

MRT Line-1 বো বোংিোক্র্ক্ের প্রথি Underground বো পোতোি শিক্ট্রোক্রি 

৩১.২৪১ কিল োকিটোর র্ীর্ য MRT Line-1 দুটি অংক্ে খ্রবভি। অংে দুটি হি: খ্রবিোনবন্দর রুট (খ্রবিোনবন্দর শথক্ক কিিোপুর) এবং 

পূব যোচি রুট (নতুন বোিোর শথক্ক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডক্পো)। খ্রবিোনবন্দর রুক্টর শিোট দর্র্ যয ১৯.৮৭২ খ্রকক্িোখ্রিটোর এবং শিোট পোতোি শস্টেন 

সংখ্যো ১২টি। খ্রবিোনবন্দর রুক্টই বোংিোক্র্ক্ে প্রথি পোতোি বো আন্ডোরগ্রোউন্ড শিক্ট্রোক্রি খ্রনখ্রি যত হক্ত র্োক্ে। পূব যোচি রুক্টর শিোট দর্র্ যয 

১১.৩৬৯ খ্রকক্িোখ্রিটোর। সম্পূণ য অংে উেোি এবং শিোট শস্টেন সংখ্যো ৯টি। তন্মক্ে ৭টি শস্টেন হক্ব উেোি। নদ্দো ও নতুন বোিোর 

শস্টেনিয় খ্রবিোনবন্দর রুক্টর অংে খ্রহক্সক্ব পোতোক্ি খ্রনখ্রি যত হক্ব। নতুন বোিোর শস্টেক্ন MRT Line-5: Northern Route এর 

সক্ে আন্তঃিোইন সংক্র্োগ থোকক্ব। নদ্দো ও নতুন বোিোর শস্টেক্নর আন্তঃরুট সংক্র্োগ ব্যবহোর কক্র খ্রবিোনবন্দর রুট শথক্ক পূব যোচি রুক্ট 

এবং পূব যোচি রুট শথক্ক খ্রবিোনবন্দর রুক্ট র্োওয়ো র্োক্ব। উভয় রুক্টর সকি খ্রবস্তোখ্ররত Study, Survey, Basic Design, Detailed 

Design ও খ্রনি যোণ কোক্ির সকি প্যোক্কক্ির প্রোক-শর্োগ্যতোর র্খ্রিি প্রস্তুত সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। MRT Line-1 এর খ্রডক্পো ও খ্রডক্পো 

এক্েস কখ্ররক্ডোর খ্রনি যোক্ণর িন্য নোরোয়ণগঞ্জ শিিোর রূপগঞ্জ উপক্িিোর খ্রপতিগঞ্জ ও ব্রোহ্মণখোিী শিৌিোর ৯২.৯৭২৫ একর ভূখ্রি 

অখ্রধগ্রহক্ণর খ্রনখ্রিত্ত এি এ শকইস নম্বর ১০/১৯-২০ এর শপ্রখ্রিক্ত গত ০৭ এখ্রপ্রি ২০২২ তোখ্ররখ ভূখ্রি অখ্রধগ্রহক্ণর শগক্িট খ্রবজ্ঞখ্রি প্রকোখ্রেত 

হক্য়ক্ছ। িখ্রতপুরণ বোবর্ প্রোয় ৮৭৮ শকোটি টোকো প্রর্োন করো হক্য়ক্ছ। েীঘ্রই বোস্তব র্খি বুক্ে শনয়ো হক্ব। ইক্তোিক্ে নোিিোখ্রর সম্পন্ন 

হক্য়ক্ছ। MRT Line-1 এর খ্ররখ্রসখ্রভং সোব শস্টেন-২ এবং নদ্দো, নতুন বোিোর ও উত্তর বোড্ডো ৩টি পোতোি শস্টেক্নর Entry/Exit 

খ্রনি যোক্ণর খ্রনখ্রিত্ত ভূখ্রি অখ্রধগ্রহক্ণর কোর্ যক্রি চিিোন আক্ছ। 

 

গত ২৩ অক্টোবর ২০২২ তোখ্ররখ ঢোকো ম্যোস র যোখ্রপড ট্রোনখ্রিট শডক্ভিপক্িন্ট প্রক্িট (িোইন-১) এর খ্রনি যোণ কোি তত্ত্বোবধোক্নর িন্য 

পরোিে যক প্রখ্রতষ্ঠোক্নর সক্ে ঢোকো ম্যোস র যোখ্রপড ট্রোনখ্রিট শডক্ভিপক্িন্ট প্রক্িট (িোইন-১) এর চুখ্রি স্বোিখ্ররত হক্য়ক্ছ। ঢোকো ম্যোস র যোখ্রপড 

ট্রোনখ্রিট শডক্ভিপক্িন্ট প্রক্িট (িোইন-১) এর খ্রনি যোণ কোি শিোট ১২টি প্যোক্কক্ির িোেক্ি বোস্তবোয়ন করো হক্ে। খ্রডক্পোর ভূখ্রি উন্নয়ন 

সংক্রোন্ত প্যোক্কি CP-01 এর সব যখ্রনন র্রর্োতোক্ক গত ৩১ অক্টোবর ২০২২ তোখ্ররক্খ Letter of Acceptance প্রর্োন করো হক্য়ক্ছ, 

েীঘ্রই চুখ্রি স্বোিখ্ররত হক্ব বক্ি আেো করো র্োয়। CP-03, CP-04, CP-05, CP-06, CP-09, CP-10 এবং CP-11 
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প্যোক্কিসমূক্হর প্রোক-শর্োগ্যতোর (Prequalification) আক্বর্ন ইক্তোিক্েই আহ্বোন করো হক্য়ক্ছ এবং খ্রবখ্রভন্ন পর্ যোক্য় প্রখ্রক্রয়োধীন 

আক্ছ। অবখ্রেষ্ট প্যোক্কক্ির প্রোক-শর্োগ্যতোর আক্বর্ন েীঘ্রই আহ্বোন করো হক্ব।     

    

 

    


