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ঢাকা িহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকার যানিট খ্রনরসভন ও পখ্ররভবশ উন্নয়ভন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহভসভব ৬(ছয়)টি 

কিভট্রাভরি সিন্বভয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় কিাট ১২৮.৭৪১ খ্রকভিাখ্রিটার 

(উড়াি ৬৭.৫৬৯ খ্রকভিাখ্রিটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ খ্রকভিাখ্রিটার) দীর্ ব ও ১০৪টি কস্টশন (উড়াি ৫১টি এবং পাতাি ৫৩টি) খ্রবখ্রশষ্ট 

একটি শখ্রিশািী কনটওয়াকব গভড় কতািার খ্রনখ্রিত্ত সরকার খ্রনভনাি সিয়াবদ্ধ কি বপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কভরভছ। 

 

সিয়াবদ্ধ কি বপখ্ররকল্পনা ২০৩০ 

 

ক্রি এিআরটি িাইভনর নাি পয বায় সম্ভাব্য সিাখ্রির সাি ধরণ 

১. এিআরটি িাইন-৬ প্রথি ২০২৪ উড়াি 

২. এিআরটি িাইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উড়াি ও পাতাি 

৩. এিআরটি িাইন-৫: নদ বান ব রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িাইন-৫: সাউদান ব রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ উড়াি 

  

এ সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাভদভশর প্রথি উড়াি কিভট্রাভরি বা MRT Line-6 এর খ্রনি বাণ 

কাি পুভরাদভি এখ্রগভয় চিভছ। ২০২৬ সাভির িভে কিিাপুর কথভক খ্রবিানবন্দর পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পাতাি এবং নতুন বািার 

কথভক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডভপা পয বন্ত ১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়াি কিাট ৩১.২৪১ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব ও ২১টি কস্টশন খ্রবখ্রশষ্ট MRT Line-1 

রনম োদণর লদযয Detailed Design এর কাি চিিান। কিিাপুর কথভক খ্রবিানবন্দর রুভটই বাংিাভদভশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড 

কিভট্রাভরি খ্রনখ্রি বত হভত যাভে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিভট্রাভরভির সিন্বভয় ২০ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: 

Northern Route-এর Detailed Design, Tender Assistance and Construction Supervision-এর িন্য 

খ্রনভয়াখ্রিত পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান গত ১২ আগস্ট ২০২০ তাখ্ররখ হভত কাি শুরু কভরভছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিভট্রাভরভির 

সিন্বভয় ১৭.৪০ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route-এর পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনভয়াগ চূড়ান্ত পয বাভয় রভয়ভছ। এ্কই 

সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতভত MRT Line-2 রনম োদণর লদযয গত ১৫ কসভেম্বর ২০২০ তাখ্ররখ হভত খ্রনভয়াখ্রিত 

পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান Full Scale Study (FSS) শুরু কভরভছ। ২০৩০ সাভির িভে কিিাপুর কথভক নারায়ণগঞ্জ পয বন্ত করিওভয় 

ট্রযাভকর পার্শ্ব খ্রদভয় প্রায় ১৬ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব উড়াি কিভট্রাভরি খ্রহভসভব PPP পদ্ধখ্রতভত MRT Line-4 খ্রনি বাভণর উভযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন 

আভছ। 

 ............. 

MRT Line-6 বা বাংিাভদভশর প্রথি উড়াি কিভট্রাভরি   
 

সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২০.১০ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব প্রায় ২২,০০০ ককাটি টাকা প্রাক্কখ্রিত ব্যভয় উত্তরা ৩য় পব ব হভত 

িখ্রতখ্রিি পয বন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংিাভদভশর প্রথি কিভট্রাভরভির খ্রনি বাণ কাি পুভরাদভি এখ্রগভয় 

চভিভছ। সাখ্রব বক গড় অগ্রগখ্রত ৫৩.৫৮%। প্রথি পয বাভয় খ্রনি বাভণর িন্য খ্রনধ বাখ্ররত উত্তরা তৃতীয় পব ব হভত আগারগাঁও অংভশর পূতব কাভির 

অগ্রগখ্রত ৭৭.৫৭%। খ্রিতীয় পয বাভয় খ্রনি বাভণর িন্য খ্রনধ বাখ্ররত আগারগাঁও কথভক িখ্রতখ্রিি অংভশর পূতব কাভির অগ্রগখ্রত ৪৭.৪৯%। 

ইভিকখ্রট্রকযাি ও কিকাখ্রনকযাি খ্রসভস্টি এবং করাখ্রিং স্টক (করিভকাচ) ও খ্রডভপা ইকুইপভিন্ট সংগ্রহ কাভির সিখ্রন্বত অগ্রগখ্রত ৪১.৩৯%। 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর খ্রনভদ বশনা অনুসরভণ িখ্রতখ্রিি কথভক কিিাপুর পয বন্ত MRT Line-6 বখ্রধ বত করার খ্রনখ্রিত্ত Social Study চূড়ান্ত 

পয বাভয় রভয়ভছ। গত ১০ নভেম্বর ২০২০ তাখ্ররখ অংশীিন সো অনুখ্রষ্ঠত হভয়ভছ। এ অংভশর দদর্ বয ১.১৬ খ্রকভিাখ্রিটার। 
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প্যাভকিখ্রেখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) কিাট ৮টি প্যাভকভি বাস্তবায়ন করা হভে। ৩০ নভেম্বর 

২০২০ তাখ্ররখ পয বন্ত প্যাভকিখ্রেখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত খ্রননরূপ:  

 

➢ প্যাকেজ-০১ (ডিক া এলাোর ভূডি উন্নয়ন): এ 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। বাস্তব অগ্রগডত ১০০%। 

➢ প্যাকেজ-২ (ডিক া এলাোর পূতধ োজ): এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু হকয়কে। ডিক ার অভ্যন্তকর 

সিাট ৫২টি অবোঠাকিার ডনি ধাণোজ পুকরাদকি এডগকয় চলকে। ডিক া এলাোর পূতধ োকজর বাস্তব অগ্রগডত 7৫.৫০%।  

➢ প্যাভকি-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর কথভক আগারগাঁও পয বন্ত ১১.৭৩ খ্রকভিাখ্রিটার োয়াডাক্ট ও ৯টি কস্টশন খ্রনি বাণ): উেয় 

প্যাভকভির কাি ১ আগস্ট ২০১৭ তাখ্ররখ শুরু হভয়ভছ। ইভতািভে পখ্ররভসবা স্থানান্তর, কচকভবাখ্ররং, কটস্ট পাইি, মূি পাইি, 

পাইি কযাপ, আই-গাড বার, খ্রপ্রকাস্ট কসগভিন্ট কাখ্রস্টং ও খ্রপয়ার কহড খ্রনি বাণ সম্পন্ন হভয়ভছ। ১১.৭৩ ডেকলাডিটার োয়াডাক্ট এর 

িকে ১১.০৪ (এগার দশখ্রিক শূন্য চার) খ্রকভিাখ্রিটার োয়াডাক্ট দৃশ্যিান হভয়ভছ। ০৯টি কস্টশভনর sub-structure খ্রনি বাণ 

সম্পন্ন হভয়ভছ। উত্তরা উত্তর, উত্তরা কসন্টার ও উত্তরা দখ্রিণ কস্টশকনর concourse ছাদ খ্রনি বাণ সিাি হভয়ভছ। বতবিাভন পল্লবী, 

খ্রিরপুর-১১, খ্রিরপুর-১০, কািীপাড়া এবং কশওড়াপাড়া কস্টশভনর concourse ছাদ খ্রনি বাভণর কাি চিভছ। উত্তরা কসন্টার ও 

উত্তরা দখ্রিণ কস্টশভনর প্লাটফরি খ্রনি বাণ কাি সিাি হভয়ভছ। উত্তরা উত্তর কস্টশভনর প্লাটফরি খ্রনি বাণ কাি কশষ পয বাভয় আভছ। 

উত্তরা উত্তর ও উত্তরা দখ্রিণ কস্টশভন Steel Structure Erection এর কাি চিভছ। উত্তরা উত্তর, উত্তরা কসন্টার ও উত্তরা 

দখ্রিণ কস্টশভন কিকাখ্রনকযাি, ইভিখ্রিকযাি ও প্লাখ্রম্বং এর কাি শুরু হভয়ভছ। উত্তরা উত্তর, উত্তরা কসন্টার ও উত্তরা দখ্রিণ কস্টশন 

Contract Package CP-07 কক হস্তান্তভরর িন্য দবদ্যযখ্রতক সাব-কস্টশন, খ্রসগনাখ্রিং ও কটখ্রিকখ্রিউখ্রনভকশন এবং কস্টশন 

কভরািার কি খ্রনি বাণ কাি চিভছ। কিভট্রাভরি খ্রনি বাভণ স্বাোখ্রবক পাখ্রনর প্রবাহ ও ট্রাখ্রফক ব্যবস্থাপনা যাভত বাঁধাগ্রস্থ না হয় তা 

খ্রবভবচনায় ০৫ টি long span balance cantilever এর িভে ০৩টি সিাি হভয়ভছ এবং বাকী ০২ টির খ্রনি বাণ কাি 

অব্যাহত আভছ। Contract Package CP-03 & CP-04 এর কিাট ৭.৮৩ খ্রকভিাখ্রিটার োয়াডাক্ট করিিাইন ও 

Overhead Catenaries System (OCS) Mast স্থাপভনর িন্য CP-07 এর ঠিকাদারী প্রখ্রতষ্ঠাভনর খ্রনকট হস্তান্তর 

করা হভয়ভছ। সাখ্রব বক অগ্রগখ্রত ৭৪.৯১%।    

➢ প্যাভকি-৫ (আগারগাঁও কথভক কারওয়ান বািার পয বন্ত ৩.১৯৫ খ্রকভিাখ্রিটার োয়াডাক্ট ও ৩ টি কস্টশন খ্রনি বাণকাি): এ 

প্যাভকভির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হভয়ভছ। বতবিাভন এ অংভশ পখ্ররভসবা স্থানান্তর, কচকভবাখ্ররং, ট্রায়াি 

কট্রঞ্চ, কটস্ট পাইি ও স্থায়ী কবারড্ পাইি সম্পন্ন হভয়ভছ। কিাট ১০৬টি খ্রপয়ার কিাি এর িভে ১০৫টি খ্রপয়ার কিাি সম্পন্ন 

হভয়ভছ। কিাট ২০৩টি পাইি কযাপ এর িভে কিইন িাইভনর সকি পাইি কযাপ (১০৬ টি) এবং কস্টশভনর ৯৭টি পাইি কযাকপর 

িভে ২২টি কিাট ১২৮টি পাইি কযাপ সম্পন্ন হভয়ভছ। বতেমাদন ফ্াম েদগট লেশদনর sub-structure রনম োণ কাজ অব্যাহত 

রদয়দে। কিাট ১১৫ টি কস্টশন কিাভির িভে ২৫টি কস্টশন কিাি সম্পন্ন হভয়ভছ। কিাট ৯০টি খ্রপয়ার কহভডর এর িভে ৮৬টি 

খ্রপয়ার কহড এবং ১০৪৮টি খ্রপ্রকাস্ট কসগভিন্ট এর িভে ৩০৯টি কসগভিন্ট সম্পন্ন হভয়ভছ। ৬টি Portal Beam এর িভে ৩টি 

Portal Beam রনম োণ সম্পন্ন হভয়ভছ। ২টি Special Long Span এর িভে ১টির কাি অব্যাহত আদে। উত্তরা খ্রডভপা 

এিাকায় খ্রনি বাণাধীন Metro Rail Exhibition & Information Center-এর পূতব কাভির অগ্রগখ্রত ৯৮%। ৩.১৯৫ 

খ্রকভিাখ্রিটার োয়াডাভক্টর িভে ৯০ খ্রিটার োয়াডাক্ট দৃশ্যিান হভয়ভছ। এ্ প্যাদকদজর সাখ্রব বক বাস্তব অগ্রগখ্রত ৫২.১১%। 

➢ প্যাভকি-৬ (কারওয়ান বািার কথভক িখ্রতখ্রিি পয বন্ত ৪.৯২২ খ্রকভিাখ্রিটার োয়াডাক্ট ও ৪ টি কস্টশন খ্রনি বাণকাি): এ 

প্যাভকভির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হভয়ভছ। বতবিাভন এ অংভশ পখ্ররভসবা স্থানান্তর, কচকভবাখ্ররং, ট্রায়াি 

কট্রঞ্চ, কটস্ট পাইি এবং সকি স্থায়ী কবারড্ পাইি খ্রনি বাণ সম্পন্ন হভয়ভছ। ১৬০টি খ্রপয়ার কিাি এর িভে ১২৪টি খ্রপয়ার কিাি 

সম্পন্ন হভয়ভছ। বতেমাদন ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় লেশদনর sub-structure রনম োণ কাজ অব্যাহত রদয়দে। লমাট ১৫৪টি লেশন 

কলাদমর মদে ১৫টি লেশন কলাম সম্পন্ন হদয়দে। কিাট ২৯৮টি পাইি কযাভপর িভে ১৪৭টি পাইি কযাপ সম্পন্ন হভয়ভছ। 

১৩৬টি খ্রপয়ার কহভডর িভে ১১০টি খ্রপয়ার কহড সম্পন্ন হভয়ভছ এবং ১৬২০টি কসগভিন্ট এর িভে ৭১৯টি কসগভিন্ট কাখ্রস্টং 

সম্পন্ন হভয়ভছ। কিাট ৪৯৪৬ টি প্যারাভপট ওয়াভির িভে ৭৪টি প্যারাভপট ওয়াি সম্পন্ন হভয়ভছ। ৪.৯২২ খ্রকভিাখ্রিটার 

োয়াডাভক্টর িভে ৬০ খ্রিটার োয়াডাক্ট দৃশ্যিান হভয়ভছ। বাস্তব অগ্রগখ্রত ৫৩.১৫%। 

➢ প্যাকেজ-৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে িরবরাহ ও ট্রিে মাণ োজ গত 

১১ জুোই ২০১৮ তাট্ররখ শুরু হকেকে। টঙ্গী ও োট্রিেিগর ট্রিড িাব-মেশকি Bay স্থাপি এবং উত্তরা ট্রডকপাকত ট্ররট্রিট্র ং িাব-

সেশন (RSS) এর পূতম োজ িম্পন্ন হকেকে। উত্তরা ট্রডকপাকত ট্ররট্রিট্র ং িাব-সেশন (RSS) এর সটডেিং এন্ড েডিশডনিং এর 

োজ চলকে। িডতডিল ডরডেডভ্িং োব-সেশন (RSS) এর ভ্বন ডনি ধাণ োজ চলিান। ববদ্যযট্রতে িরঞ্জাে এবং মরে োইি 

ট্রিে মাকণর অট্রিোংশ োোোে উত্তরা ট্রডকপাকত একি স  ৌঁকেকে। ডিক া এলাোর ওয়ােধে  সশি-এর অভ্যন্তকর ১১টি 

সরললাইকনর িকে ৪টি লাইন (Track No. 22, 23, 25, 25a) এর োজ েম্পন্ন হকয়কে এবিং ৭টি লাইকন সরলট্র্যাে 

স্থা কনর োজ চলকে। েযাবট্রেং মশড এর অ যন্তকর ১৯ টি মরে োইকির েকে ৫টি-সত মরে োইি স্থাপকির োজ চেকে।  

ইকতােকে ডিক াকত ৮.০০ ট্রেকোট্রেটার মরে োইি স্থাপি েরা হকেকে। ট্রডকপার অ যন্তকর মরেোইি স্থাপি োকজর িাট্রব মে 
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অিগট্রত ৪০%।  াোডাকের উপর ৩.৮৫ ট্রেকোট্রেটার Track Plinth Casting িম্পন্ন হকেকে এবং তন্মকে ০.৯০ 

ট্রেকোট্রেটার মরে োইি স্থাপি েরা হকেকে। উত্তরা ডিক াকত Receiving Sub-Station (RSS), Auxiliary Sub-

Station (ASS) এবং Traction Sub-Station (TSS) এর Transformer এবং Switchgear Installation 

োজ িোপ্ত হকেকে এবং প্যাকিে মটট্রেং এর োজ চলকে। ট্রডকপার অ যন্তকর OCS Mast স্থাপকির োজ িোপ্ত হকেকে। 

OCS Mast এর োকে Pole-band & Cantilever স্থাপি োজ চেোি।  াোডাকের ওপর OCS Portal স্থাপকির 

োজ চেকে। সিেকো োব-সেশন সেকে উত্তরা ডরডেডভ্িং োব-সেশন (RSS)  র্ ধন্ত ১৩২ সেডভ্ আন্ডারগ্রাউন্ড েযাবল (১ি 

োডেধট) সলইিং এবিং েযাবল জকয়ডটিং এর োজ েিাপ্ত হকয়কে। উত্তরা ডরডেডভ্িং োব-সেশন (RSS) সেকে ড ডজডেডব ডগ্রি 

োব-সেশন  র্ ধন্ত ১৩২ সেডভ্ আন্ডারগ্রাউন্ড েযাবল (২য় োডেধট) সলইিং এর োজ চলিান। বাস্তব অগ্রগডত ৫২.৫০%। 

 

➢ প্যাকেজ-৮ [সরাডলিং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিট েিংগ্রহ]: এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ 

শুরু েরা হকয়কে। Bogie ডনি ধাকণর োজ ১৬ সেব্রুয়াডর ২০১৯ তাডরখ জা াকন শুরু হকয়কে। র্াত্রীবাহী সোচ (োরবডি) 

ডনি ধাকণর োজ ১৬ এডিল ২০১৯ তাডরখ জা াকন শুরু েরা হকয়কে। সিকট্র্া সট্র্কনর Mock Up গত ২৬ ডিকেম্বর ২০১৯ তাডরখ 

উত্তরা ডিক াকত একে স  ৌঁকেকে এবিং ২৩ সেব্রয়াডর ২০২০ তাডরখ উত্তরা ডিক ার Exhibition & Information Center 

এ স্থাপন করা হভয়ভছ। ০৬(েয়)টি র্াত্রীবাহী সোচ েম্বডলত িেি সিকট্র্া সট্র্ন সেকটর ডনি ধাণ এডিল ২০২০ িাকের িেি েপ্তাকহ 

এবিং ডিতীয় সট্র্ন সেকটর ডনি ধাণ সেকেম্বর ২০২০ িাকের িেি েপ্তাকহ জা াকন েম্পন্ন হকয়কে। আকরা ০৩ (ডতন) টি সিকট্র্া সট্র্ন 

সেকটর ডনি ধাণ োজ জা াকনর োরখানায় চলকে। এ ডনি ধাণ োজ ডিকেম্বর ২০২০ এর িকে েম্পন্ন হকব িকি ধ আশা েরা র্ায়। 

সিকট্র্া সট্র্ন সেটেমূহ বািংলাকদকশ স  ৌঁোকনার  র  র্ ধায়ক্রকি Integrated Test এবিং Trial Run শুরু েরা হকব। ৩০ 

নকভ্ম্বর ২০২০ তাডরখ  র্ ধন্ত এ প্যাভকভির বাস্তব অগ্রগখ্রত ৩৩.৩২%।  

 

কভরানা িহািারী পখ্ররখ্রস্থখ্রতভত MRT Line-6 এর কায বক্রি চিিান রাখার খ্রনখ্রিত্ত গৃহীত পদভিপ 

•   MRT Line-6 এর খ্রনি বাণ কাভি খ্রনভয়াখ্রিত ঠিকাদারী প্রখ্রতষ্ঠাভনর িনবি যাভত শারীখ্ররক দ্যরত্ব বিায় করভখ অবস্থান 

করভত পাভরন কসিন্য খ্রনি বাণস্থভির সখ্রন্নকভট আবাখ্রসক স্থাপনা খ্রনি বাণ করা হভয়ভছ;  

•   পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান ও ঠিকাদারী প্রখ্রতষ্ঠাভনর সকি পয বাভয়র িনবভির কাভি কযাগদাভনর িন্য বাছাই করার খ্রনখ্রিত্ত প্রাথখ্রিক 

পয বাভয় COVIID-19 এর ককান উপসগ ব আভছ খ্রকনা তা যাচাই করা হয়। প্রথি পয বাভয় উত্তীণ ব িনবিভক খ্রিতীয় পয বাভয় 

COVIID-19 পরীিা করা হয়। পরীিায় কভরানা Positive প্রাি িনবিভক কহাি অথবা প্রাখ্রতষ্ঠাখ্রনক ককায়াভরন্টাইভন 

রাখা খ্রনখ্রিত করা হয়। প্রভয়ািভন সরকাখ্রর বা চুখ্রিবদ্ধ হাসপাতাভি েখ্রতব করা হয়। ককবি িাত্র COVIID-19  কনভগটিে 

িনবিভক কাভির িন্য চূড়ান্ত বাছাই কভর ১৪ খ্রদভনর গ্রুপ ককায়াভরন্টাইভন রাখা হয়। গ্রুপ ককায়াভরন্টাইন সম্পন্ন হওয়ার পর 

কাভি কযাগদান কভরন; এবং 

•   চিিান COVIID-19 পখ্ররখ্রস্থখ্রত কিাকাভবিায় গাবতিী কন্সট্রাকশন ইয়াভড ব ১০ শয্যা খ্রবখ্রশষ্ট এবং উত্তরাস্থ পঞ্চবটি 

কন্সট্রাকশন ইয়াভড ব ১৪ শয্যা খ্রবখ্রশষ্ট Isolation Center (Field Hospital) খ্রনি বাণ কভর চালু করা হভয়ভছ। ৩০ নভেম্বর 

২০২০ তাখ্ররখ পয বন্ত কিাট ২৯৭ িন COVIID-19 এ আক্রান্ত হভয়ভছন। ককান মৃতুয কনই।  

 

MRT Line-1 বা বাংিাভদভশর প্রথি Underground বা পাতাি কিভট্রাভরি 

৩১.২৪১ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-1 দ্যটি অংভশ খ্রবেি। অংশ দ্যটি হি: খ্রবিানবন্দর রুট (খ্রবিানবন্দর কথভক কিিাপুর) এবং 

পূব বাচি রুট (নতুন বািার কথভক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডভপা)। খ্রবিানবন্দর রুভটর কিাট দদর্ বয ১৯.৮৭২ খ্রকভিাখ্রিটার এবং কিাট পাতাি কস্টশন 

সংখ্যা ১২টি। এ রুভটই বাংিাভদভশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড কিভট্রাভরি খ্রনখ্রি বত হভত যাভে। পূব বাচি রুভটর কিাট দদর্ বয ১১.৩৬৯ 

খ্রকভিাখ্রিটার। সম্পূণ ব অংশ উড়াি এবং কিাট কস্টশন সংখ্যা ৯টি। তন্মভে ৭টি কস্টশন হভব উড়াি। নতুন বািার ও যমুনা খ্রফউচার পাকব 

কস্টশনিয় খ্রবিানবন্দর রুভটর অংশ খ্রহভসভব পাতাি খ্রনখ্রি বত হভব। নতুন বািার কস্টশভন Inter-change থাকভব। এ Inter-change 

ব্যবহার কভর খ্রবিানবন্দর রুট কথভক পূব বাচি রুভট এবং পূব বাচি রুট কথভক খ্রবিানবন্দর রুভট যাওয়া যাভব। উেয় রুভটর সকি খ্রবস্তাখ্ররত 

Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হভয়ভছ। বতেমাদন Detailed Design এর কাি চিিান। MRT Line-1 এর 

খ্রডভপা ও খ্রডভপা এভেস কখ্ররভডার খ্রনি বাভনর খ্রনখ্রিত্ত নারায়নগঞ্জ কিিার রূপগঞ্জ উপভিিার খ্রপতিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখািী কিৌিায় ৯২.৯৭২৫ 

একর িখ্রি অখ্রধগ্রহভণর খ্রনখ্রিত্ত কিিা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ ইভতািভে এিএ ককইস নম্বর-১০/২০১৯-২০২০ রুজু কভরভছন। গত ১৩ 

আগস্ট ২০২০ তাখ্ররভখ ৪ ধারার কনাটিশ িাখ্রর করা হভয়ভছ। কযৌথ তদন্ত কায বক্রি সিাি হভয়ভছ। MRT Line-1 [E/S] কাখ্ররখ্রগখ্রর 

সহায়তা প্রকভল্পর নভেম্বর ২০২০ তাখ্ররখ পয বন্ত ক্রিপুখ্রঞ্জত অগ্রগখ্রত ৪৭.৭২%। MRT Line-1 এর খ্রবখ্রনভয়াগ প্রকভল্পর ক্রিপুখ্রঞ্জত 

অগ্রগখ্রত ০.৯৪%।  

 

 

 



 

Page 4 of 4 
 

MRT Line-5: Northern Route 

২০২৮ সাভির িভে কহিাভয়তপুর হভত োটারা পয বন্ত পাতাি ও উড়াি সিন্বভয় ২০ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব (পাতাি ১৩.৫০ খ্রকভিাখ্রিটার এবং 

উড়াি ৬.৫০ খ্রকভিাখ্রিটার) ও ১৪টি কস্টশন (পাতাি ৯টি এবং উড়াি ৫টি) খ্রবখ্রশষ্ট কিভট্রাভরি খ্রনি বাভণর খ্রনখ্রিত্ত Dhaka Mass Rapid 

Transit Development Project (Line-5): Northern Route এর Feasibility Study সম্পন্ন হভয়ভছ। Detailed 

Design, Tender Assistance and Construction Supervision-এর িন্য খ্রনভয়াখ্রিত পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান গত ১২ আগস্ট 

২০২০ তাখ্ররখ হভত কাি শুরু কভরভছ। MRT Line-5: Northern Route প্রকভল্পর নভেম্বর ২০২০ তাখ্ররখ পয বন্ত ক্রিপুখ্রঞ্জত অগ্রগখ্রত 

০.২১%। 
 

 

MRT Line-5: Southern Route  

২০৩০ সাভির িভে গাবতিী হভত দাভশরকাখ্রন্দ পয বন্ত উড়াি ও পাতাি সিন্বভয় ১৭.৪০ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব (পাতাি ১২.৮০ খ্রকভিাখ্রিটার 

এবং উড়াি ৪.৬০ খ্রকভিাখ্রিটার) এবং ১৬টি কস্টশন (পাতাি ১২টি এবং উড়াি ৪টি) খ্রবখ্রশষ্ট কিভট্রাভরি খ্রনি বাভণর খ্রনখ্রিত্ত প্রাক-সম্ভাব্যতা 

যাচাই সম্পন্ন করা হভয়ভছ। MRT Line-5: Southern Route এর Project Readiness Financing (PRF) এর খ্রনখ্রিত্ত 

উন্নয়ন সহভযাগী সংস্থার সভে ঋণ চুখ্রি স্বািখ্ররত হভয়ভছ। পরামশ েক প্ররতষ্ঠান খ্রনভয়াভগর োর্ ধক্রি চূড়ান্ত  র্ ধাকয় রকয়কে।  

 

MRT Line -2  

২০৩০ সাদলর মদে গাবতলী হদত চট্টগ্রাম লরাড পর্ েন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বদয় প্রায় ২৪ রকদলারমটার েীর্ ে G2G রভরিদত  PPP 

পদ্ধখ্রতভত MRT Line-2 রনম োদণর লদযয জাপান ও বাাংলাদেশ সরকার সহদর্ারগতা স্মারক স্বাযর কদরদে। এ্রই ধারাবারহকতায় 

G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতভত MRT Line-2 বাস্তবায়দন অর্ েননরতক রবষয় সাংক্রান্ত মরন্ত্রসভা করমটি গত ৮ নভেম্বর ২০১৮ তাখ্ররখ 

নীখ্রতগত অনুভিাদন প্রদান কভরভছ। G2G রভরিদত  PPP পদ্ধখ্রতভত প্রকল্পটি বাস্তবায়ভনর খ্রনখ্রিত্ত জাপান ও বাাংলাদেদশর অাংশগ্রহদণ ৬ 

রডদসম্বর ২০১৭ তাররখ  প্রর্ম প্লাটফ্রম সভা, ৭ জুন ২০১৮ তাররখ রিতীয় প্লাটফ্রম সভা এবং ২১ মাচ ে ২০১৯ তাররখ তৃতীয় প্লাটফ্রম 

সভা অনুরষ্ঠত হদয়দে। MRT Line-2 এ্র PPP Research সম্পন্ন কভর গত মাচ ে ২০২০ মাদস প্ররতদবেন দাখ্রখি করা হভয়ভছ। গত 

০১ কসভেম্বর ২০২০ তাখ্ররখ Full Scale Study (FSS) করার খ্রনখ্রিত্ত পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনভয়াগ করা হভয়ভছ। গত ১৫ কসভেম্বর 

২০২০ তাখ্ররখ হভত খ্রনভয়াখ্রিত পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান Full Scale Study শুরু কভরভছ।  

 

MRT Line-4 

২০৩০ সাভির িভে PPP পদ্ধখ্রতভত কিিাপুর - নারায়ণগঞ্জ করিওভয় ট্রাভকর পার্শ্ব খ্রদভয় প্রায় ১৬ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব উড়াি কিভট্রাভরি 

খ্রহভসভব MRT Line-4 খ্রনি বাভণর উভযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আভছ।  

 


