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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-6 বা বাংিাটদটশি প্রথি উড়াি ফিটট্রাটিি   
 

সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২০.১০ রকটিারিটাি দীর্ ব প্রায় ২২,০০০ ফকাটি টাকা প্রাক্করিত ব্যটয় উত্তিা ৩য় পব ব হটত 

িরতরিি পয বন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংিাটদটশি প্রথি ফিটট্রাটিটিি রনি বাণ কাটিি সারব বক গড় অগ্রগরত 

৭৬.৭২%। প্রথি পয বাটয় রনি বাটণি িন্য রনধ বারিত উত্তিা তৃতীয় পব ব হটত আগািগাঁও অংটশি পূতব কাটিি অগ্রগরত ৯০.৬৯%। রিতীয় 

পয বাটয় রনি বাটণি িন্য রনধ বারিত আগািগাঁও ফথটক িরতরিি অংটশি পূতব কাটিি অগ্রগরত ৭৫.৮০%। ইটিকরট্রকযাি ও ফিকারনকযাি 

রসটস্টি এবং ফিারিং স্টক (ফিিটকাচ) ও রডটপা ইকুইপটিন্ট সংগ্রহ কাটিি সিরন্বত অগ্রগরত ৭৫.৬৫%। িাননীয় প্রধানিন্ত্রীি অনুশাসন 

অনুসিটণ MRT Line-6 িরতরিি ফথটক কিিাপুি পয বন্ত ১.১৬ রকটিারিটাি বরধ বত কিাি রনরিত্ত অংশীিনসভা, Social Study, 

Household Survey, Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement Acton Plan (RAP), Environment 

Impact Assessment (EIA), Basic Design এবং Detailed Design সম্পন্ন হটয়টছ। বতবিাটন ভূরি অরধগ্রহটণি কায বক্রি 

চূড়ান্ত পয বাটয় িটয়টছ।  

 

প্যাটকিরভরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) ফিাট ৯টি প্যাটকটি বাস্তবায়ন কিা হটে। ২৮ ফেব্রুয়ারি 

২০২২ তারিখ পয বন্ত প্যাটকিরভরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরত রননরূপ:   

 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 ডনি ধাকের জন্য ডনর্ ধাডরত সিাট ৫২টি অবোঠাকিার িকে ৪3টি অবোঠাকিার ডনি ধাে োজ  ডরপূে ধভ্াকব েম্পন্ন 

হকয়কে। ডিক া এলাোর অবডিষ্ট োজ প্রায় সিষ  র্ ধাকয় রকয়কে। পূতধ োকজর অগ্রগডত ৯9.00%। েেল স্থা নার চার াকি 
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এেই র্রকের ডেরাডিে টাইলস্ ডিকয় স্থা তয শিলীর ডনি ধাে োকজর অগ্রগডত ৯৮.২৫%। Mechanical, Electrical and 

Plumbing (MEP) োকজর অগ্রগডত ৯৪.০০%। এই প্যাকেকজর োডব ধে বাস্তব অগ্রগডত ৯৭.৫০%।  

 প্যাটকি-০৩ ও ০৪ (উত্তিা উত্তি ফথটক আগািগাঁও পয বন্ত ১১.৭৩ রকটিারিটাি ভায়াডাক্ট ও ৯টি ফস্টশন রনি বাণ): উভয় 

প্যাটকটিি কাি ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখ শুরু হটয়টছ। ইটতািটে পরিটসবা স্থানান্তি, ফচকটবারিং, ফটস্ট পাইি, মূি পাইি, 

পাইি কযাপ, আই-গাড বাি, রপ্রকাস্ট ফসগটিন্ট কারস্টং, সকি রপয়াি ফহড, ভায়াডাক্ট, ভায়াডাটক্টি উপি প্যািাটপট ওয়াি স্থাপন, 

Long Span Balanced Cantilever রনি বাণ, সকি ফস্টশটনি Sub-structure, Concourse ছাদ, Platform ছাদ 

এবং Steel Roof Structure রনি বাণ কাি সম্পন্ন হটয়টছ। ০৯টি ফস্টশটনি িটে উত্তিা ফসন্টাি ফস্টশটনি আংরশক এবং 

অবডিষ্ট ০৮টি ফস্টশটনি Roof Sheet স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ। উত্তিা উত্তি ফথটক আগািগাঁও পয বন্ত ০৯টি ফস্টশটনি 

Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাি এবং Entry-Exit Structure 

রনি বাণ কাি চিিান আটছ। এই প্যাকেজ দুটির সিরন্বত বাস্তব অগ্রগরত ৮৮.৩৪%।     

 প্যাটকি-০৫ (আগািগাঁও ফথটক কািওয়ান বািাি পয বন্ত ৩.১৯৫ রকটিারিটাি ভায়াডাক্ট ও ৩ টি ফস্টশন রনি বাণ কাি): এই 

প্যাটকটিি বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু কিা হটয়টছ। বতবিাটন এই অংটশ পরিটসবা স্থানান্তি, ফচকটবারিং, ট্রায়াি 

ফট্রঞ্চ, ফটস্ট পাইি, স্থায়ী ফবার্ড পাইি, পাইি কযাপ, রপয়াি কিাি, রপয়াি ফহড, Portal Beam, ফস্টশন কিাি ও 

ভায়াডাটক্টি িন্য রপ্রকাস্ট ফসগটিন্ট, সকি Span, Special Long Span রনি বাণ ও ভায়াডাক্ট Erection সম্পন্ন হটয়টছ। 

বতেমাদন রবজয় সররণ, ফ্াম েদগট ও কারওয়ান বাজার লমদরাদরল লেশনত্রদয়র রনম োণ কাজ চলমান আদে। রবজয় সররণ 

লেশদনর কনদকাস ে ও প্ল্যাটফ্ম ে ললদভল এ্বাং ফ্াম েদগট ও কারওয়ান বাজার লেশদনর ররদটইল, কনদকাস ে ও প্ল্যাটফ্ম ে 

ললদভদলর স্লাব কারোং সম্পন্ন হদয়দে। লমাট ৩২৩৭টি প্যারাদপট ওয়াদলর মদে সকল প্যারাদপট ওয়াদলর রনম োণ সম্পন্ন কদর 

ভায়াডাটক্টি উপি স্থাপন করা হদয়দে। রবজয় সররণ ও ফ্াম েদগট লেশদন Steel Roof Structure এ্র রনম োণ কাজ শুরু 

করা হদয়দে। রবজয় সররণ, ফ্াম েদগট ও কারওয়ান বাজার লমদরাদরল লেশনত্রদয়র Mechanical, Electrical and 

Plumbing (MEP) এ্র কাজ চলমান আদে। উত্তিা রডটপা এিাকায় রনি বাণাধীন Metro Rail Exhibition & 

Information Center-এি পূতব কাটিি অগ্রগরত ৯৮.৭৫%। এই প্যাটকটিি সারব বক বাস্তব অগ্রগরত ৮০.৩৪%।  

 প্যাটকি-০৬ (কািওয়ান বািাি ফথটক িরতরিি পয বন্ত ৪.৯২২ রকটিারিটাি ভায়াডাক্ট ও ৪ টি ফস্টশন রনি বাণ কাি):  এই 

প্যাটকটিি বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ কাি শুরু কিা হটয়টছ। বতবিাটন এই অংটশ পরিটসবা স্থানান্তি, ফচকটবারিং, 

ট্রায়াি ফট্রঞ্চ, ফটস্ট পাইি, স্থায়ী ফবার্ড পাইি, পাইল কযাপ, রপয়াি কিাি, রপয়াি ফহড, Portal Beam, ফস্টশন কিাি, 

ভায়াডালের জন্য রপ্রকাে লসগদমন্ট রনি বাণ, সকি Span, Special Long Span রনি বাণ ও ভায়াডাক্ট Erection সম্পন্ন 

হটয়টছ। লমাট ৪৯৮৬টি প্যারাদপট ওয়াদলর মদে ৪৯২৩টি প্যারাদপট ওয়াল রনম োণ সম্পন্ন হদয়দে এ্বাং ভায়াডাটক্টি উপি 

ইদতামদে ৪৪৯১টি প্যািাটপট ওয়াল স্থাপন করা হদয়দে। বতেমাদন শাহবাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয় ও 

মরতরিল লমদরাদরল লেশনসমূদহর রনম োণ কাজ চলমান আদে। শাহবাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয় ও মরতরিল 

ফস্টশটনি সম্পূণ ব কনটকাস ব ফিটভি এবং প্ল্যাটেি ব ফিটভটিি স্লাব কারস্টং সম্পন্ন হটয়টছ। ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় লেশদন Steel 

Roof Structure স্থাপন এ্বাং Entry-Exit Structure রনি বাণ কাজ চলমান রদয়দে। এ্ই প্যাদকদজর আওতাধীন সকল 

লেশদন Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আদে। এই 

প্যাটকটিি সারব বক বাস্তব অগ্রগরত ৮০.৭৬%।   

 প্যাকেজ-০৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি েরবরাহ ও ডনি ধাে োজ 

গত ১১ জুলাই ২০১৮ তাডরখ শুরু হকয়কে। উত্তরা ডিক াকত ডরডেডভ্িং োব-সেিন (RSS) এর পূতধ োজ সিষ েকর 

ডবদুযতায়কনর োজ েম্পন্ন েরা হকয়কে। িরতরিি রিরসরভং সাব-ফস্টশন (RSS) এি ভবন রনি বাণ কাি চিিান। রডটপা 

এিাকায় সকি ফিি িাইন স্থাপটনি কাি, OCS Mast স্থাপন ও OCS ওয়যারিং সম্পন্ন হটয়টছ। ভায়াডাটক্ট উত্তিা উত্তি 

ফথটক আগািগাঁও পয বন্ত ২৫.২৩ ট্রযাক-রকটিারিটাি ফিি িাইটনি রপ্ল্ন্থ কারস্টং, ট্রযাক এযািাইনটিন্ট, রড-ফেরসং, রিয়াি 

ওয়াকবসহ ফিি স্থাপন কাি সম্পন্ন হটয়টছ। আগািগাঁও ফথটক িরতরিি পয বন্ত ১৬.১৯ ট্রাক-রকটিারিটাি ফিিিাইটনি িটে 

৭.৫০ ট্রযাক-রকটিারিটাি Rail Track Plinth Casting এবং ফিি ট্রযাক এযািাইনটিন্ট ও ফিি স্থাপন এি কাি সম্পন্ন 

হটয়টছ। ভায়াডাটক্টি উপি আগািগাঁও পয বন্ত ট্রযাটক OCS Mast স্থাপন এবং সম্পূণ ব ওয়যারিং (৩১.১৩ রকটিারিটাি) সম্পন্ন 

হটয়টছ। আগািগাঁও হটত ঢাকা রবর্শ্রবদ্যািয় পয বন্ত OCS Mast/Portal স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ। উত্তিা ফথটক পল্লবী পয বন্ত 

রসগনারিং রসটস্টটিি ইকুইপটিন্ট স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ। রিিপুি-১১ ফথটক আগািগাঁও পয বন্ত রসগনারিং রসটস্টটিি ইকুইপটিন্ট 

স্থাপটনি কাি চিটছ। এই প্যাটকটিি সারব বক বাস্তব অগ্রগরত ৮৪.৭৮%।  
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 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 ১০টি সিন সেট ইকতািকে ঢাকাি উত্তরাস্থ রডটপাটত ফপ ৌঁটছটছ। 

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। প্রডতটি সিকনর সক্ষকে এই Test সারব বকভাটব েম্পন্ন েরকত প্রায় ০৬(েয়) িাকের প্রকয়াজন হকব। 

Performance Test েম্পন্ন হওয়ার  র প্রায় ০৩(ডতন) িাকের Integrated Test কিা হটব। Integrated Test সিকষ 

ও বাডেডজযে চলাচল শুরুর পূকব ধ প্রায় ০৫( াঁচ) িাকের র্ােীডবহীন Trial Run েরা হকব। ১১তি ও ১২তি সিন সেট গত ১৪ 

সেব্রুয়াডর ২০২২ তাডরখ ফিাংিা সমুদ্র বন্দটি এটস ফপ ৌঁটছটছ। সিািংলা বন্দকর শুল্ক ও ভ্যাট েম্পডেধত োর্ ধাবডল েম্পািন সিকষ 

সিকিা সিন সেটদ্বয় সিািংলা েমুদ্র বন্দর হকত ০৩টি বাকজধর িােকি উত্তিাস্থ ডিক াকত স  ৌঁোকনার সম্ভাব্য েিয় িাচ ধ ২০২২ 

িাকের ৩য় েপ্তাহ। ১৩তি ও ১৪তি ফট্রন ফসট দু’টি িাপাটনি ফকাটব সমুদ্র বন্দি হটত িাহাি ফযাটগ বাংিাটদটশি উটেটে 

যাত্রা শুরু কিাি সম্ভাব্য সিয় এরপ্রি ২০২২ িাটসি ১ি সিাহ এবং বাংিাটদটশ ফপ ছাটনাি সম্ভাব্য সিয় ফি ২০২২ িাটসি ২য় 

সিাহ। এই প্যাটকটিি বাস্তব অগ্রগরত ৭১.৫০%।    

 প্যাকেজ-০৯ ( Enterprise Resource Management System): Enterprise Resource Management 

System (ERMS) এর োজ শুরু েরার ডনডিত্ত গত ২২ সেব্রুয়াডর ২০২২ তাডরখ  রািি ধে প্রডতষ্ঠান ের্তধে Kick off 

Meeting েরা হকয়কে।  

 

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 নো ফস্টশনিয় 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 ফি িাি 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 

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। 

 

MRT Line-5: Northern Route 

২০২৮ সাটিি িটে ফহিাটয়তপুি হটত ভাটািা পয বন্ত পাতাি ও উড়াি সিন্বটয় ২০ রকটিারিটাি দীর্ ব (পাতাি ১৩.৫০ রকটিারিটাি এবং 

উড়াি ৬.৫০ রকটিারিটাি) ও ১৪টি ফস্টশন (পাতাি ৯টি এবং উড়াি ৫টি) রবরশষ্ট ফিটট্রাটিি রনি বাটণি রনরিত্ত Dhaka Mass Rapid 

Transit Development Project (Line-5): Northern Route এি Feasibility Study ও Basic Design সম্পন্ন 

হটয়টছ। রবরভন্ন সাটভ ব, Detailed Design ও ভূরি অরধগ্রহটণি কাি চিটছ। Detailed Design এি অগ্রগরত ৩৮.০০%। ঢাকা 
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ফিিাি সাভাি উপটিিাি রবিািারিয়া ও ফকান্ডা ফি িায় প্রথি পয বায় ৪০.১৮২২ ফহক্টি ভূরি অরধগ্রহটণি রনরিত্ত গত ১১ আগস্ট ২০২১ 

তারিখ ফয থ তদন্ত সম্পন্ন হটয়টছ। ফয থ তদটন্তি রেল্ড বুটক উরল্লরখত িরিি ফেরণ ও স্থাপনাি রবষটয় দারখিকৃত আপরত্তসমূটহি শুনানী 

রবভাগীয় করিশনাটিি কায বািয়, ঢাকা কতৃবক রনষ্পরত্ত কিা হটয়টছ। ভূরি অরধগ্রহটণি প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুটিাদটনি িন্য ভূরি িন্ত্রণািটয় 

ফপ্রিটণি কায বক্রি চিিান িটয়টছ। ভূরি অরধগ্রহণ কায বক্রটিি অগ্রগরত ৪৩.৬০%। এই রুটটই ঢাকাি প্রথি পূব ব-পরিি MRT 

Corridor রনি বাণ কিা হটে।   

 

MRT Line-5: Southern Route  

 
২০৩০ সাটিি িটে গাবতিী হটত দাটশিকারন্দ পয বন্ত উড়াি ও পাতাি সিন্বটয় ১৭.৪০ রকটিারিটাি েীর্ ে (পাতাি ১২.৮০ রকটিারিটাি 

এবং উড়াি ৪.৬০ রকটিারিটাি) এবং ১৬টি ফস্টশন (পাতাি ১২টি এবং উড়াি ৪টি) রবরশষ্ট ফিটট্রাটিি রনি বাটণি রনরিত্ত প্রাক-সম্ভাব্যতা 

যাচাই সম্পন্ন কিা হটয়টছ। MRT Line-5: Southern Route এি Project Readiness Financing (PRF) এি রনরিত্ত 

উন্নয়ন সহটযাগী সংস্থাি সটে ঋণ চুরি স্বাক্ষরিত হটয়টছ। গত ২১ এরপ্রি ২০২১ তারিখ রনটয়ারিত পিািশ বক প্ররতষ্ঠান কাি শুরু 

কটিটছ। Feasibility Study, রবরভন্ন ধিটণি সাটভ ব ও Basic Design এি কাি চিিান িটয়টছ। Feasibility Study’ি 

অগ্রগরত ৮০% এবং Basic Design কাটিি অগ্রগরত ৪৫%।  

 

 MRT Line -2  
 

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

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

G2G রভরিদত PPP পদ্ধরতটত প্রকল্পটি বাস্তবায়টনি রনরিত্ত জাপান ও বাাংলাদেদশর অাংশগ্রহদণ গত ২৪ লফ্ব্রুয়ারর ২০২১ তাররখ চতুর্ ে 

প্ল্যাটফ্ম ে সভা অনুরিত হদয়দে। MRT Line-2 এ্র PPP Research সম্পন্ন কটি গত মাচ ে ২০২০ মাদস প্ররতদবেন দারখি কিা 

হটয়টছ। রনটয়ারিত পিািশ বক প্ররতষ্ঠান রপ্ররিরিনারি স্টারড কিটছ। রপ্ররিরিনারি স্টারড’ি অগ্রগরত ৭৫.০০%। MRT Line-2 এি 

রডটপা ও রডটপা এটেস করিটডাি এবং কন্সোকশন ইয়ার্ড রনি বাটণি িন্য ঢাকা ফিিাি ফডিিা এিাকায় িাতুয়াইি ও দািরড়পাড়া 

ফি িায় গ্রীন িটডি টাউন এবং আমুরিয়া িটডি টাউন এি িেবতী স্থাটন ফিাট ৬৫ (পঁয়ষরি) ফহক্টি ভূরি িািধানী উন্নয়ন কতৃবপক্ষ 

(িািউক) এি Detailed Area Plan (DAP) 2016-2035 এ অন্তভূ বি কিাি প্রস্তাব গত ২৩ জুন ২০২১ তারিখ দারখি কিা 

হটয়টছ।  

 

MRT Line-4 

২০৩০ সাটিি িটে কিিাপুি ফথটক নািায়ণগঞ্জ ফিিাি িদনপুি পয বন্ত ফিটট্রাটিি রহটসটব MRT Line-4 রনি বাটণি উটদ্যাগ 

প্ররক্রয়াধীন আটছ।  

 


