
 

Page 1 of 1 
 

                               ৩০ শে শেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্ যন্ত 
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ঢাকা িহানগরী ও তৎেংিগ্ন পার্শ্যবতী এিাকার র্ানিট খ্রনরেপ্টন ও পখ্ররপ্টবে উন্নয়প্টন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহপ্টেপ্টব ৬(ছয়)টি 

শিপ্টট্রাপ্টরি েিন্বপ্টয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় একটি েখ্রিোিী শনটওয়াকয গপ্টে 

শতািার খ্রনখ্রিত্ত েরকার খ্রনপ্টনাি েিয়াবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কপ্টরপ্টছ: 

     

েিয়াবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআরটি িাইপ্টনর নাি পর্ যায় েম্ভাব্য েিাখ্রির োি ধরণ 

১. এিআরটি িাইন-৬ প্রথি ২০২৫ উোি 

২. এিআরটি িাইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উোি ও পাতাি 

৩. এিআরটি িাইন-৫: নর্ যান য রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িাইন-৫: োউর্ান য রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ 

  

........... 

     

MRT Line-5: Northern Route 

২০২৮ োপ্টির িপ্টে শহিাপ্টয়তপুর হপ্টত ভাটারা পর্ যন্ত পাতাি ও উোি েিন্বপ্টয় ২০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার র্ীর্ য (পাতাি ১৩.৫০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার এবং 

উোি ৬.৫০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার) ও ১৪টি শস্টেন (পাতাি ৯টি এবং উোি ৫টি) খ্রবখ্রেষ্ট শিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনি যাপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত Dhaka Mass Rapid 

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

হপ্টয়প্টছ। খ্রবখ্রভন্ন োপ্টভ য ও Detailed Design এর কাি চিপ্টছ। শেপ্টেম্বর ২০২২ পর্ যন্ত Detailed Design এর অগ্রগখ্রত ৬২.৬০%। 

শহিাপ্টয়তপুর খ্রডপ্টপার ভূখ্রি উন্নয়ন েংক্রান্ত প্যাপ্টকি CP-01 এর আন্তিযাখ্রতক র্রপত্র গত ২৭ জুন ২০২২ তাখ্ররখ আহ্বান করা হপ্টয়প্টছ 

এবং র্াখ্রখিতব্য র্খ্রিিাখ্রর্ উন্মুি করার তাখ্ররখ ১২ অপ্টটাবর ২০২২। প্যাপ্টকি CP-02, CP-07, CP-08 এবং CP-09 এর র্রপত্র  

র্খ্রিি প্রস্তুতকরপ্টণর কার্ যক্রি চিিান রপ্টয়প্টছ। শহিাপ্টয়তপুর খ্রডপ্টপা ও খ্রডপ্টপা এপ্টেে কখ্ররপ্টডার খ্রনি যাপ্টণর িন্য ৯৯.২৫ একর ভূখ্রি 

অখ্রধগ্রহপ্টণর রনরমত্ত গত ২৬ জুন ২০২২ তাখ্ররখ শিিা প্রোেপ্টকর কার্ যািয়, ঢাকা হপ্টত অখ্রধগ্রহণকৃত েম্পখ্রত্তর চূোন্ত প্রাক্কিন পাওয়া 

খ্রগপ্টয়প্টছ। গত ২৬ জুন ২০২২ তাখ্ররখ প্রাক্কখ্রিত েমুর্য় অথ য বাবর্ প্রায় ৯৩৪.৮৪ শকাটি টাকা পখ্ররপ্টোধ করা হপ্টয়প্টছ। গত ৩১ জুিাই ২০২২ 

তাখ্ররখ ৮ ধারার শনাটিে িারী করা হপ্টয়প্টছ। ক্ষখ্রতগ্রস্থ ভূখ্রি িাখ্রিকগপ্টণর িাপ্টে ক্ষখ্রতপূরপ্টণর শচক খ্রবতরণ কার্ যক্রি চিিান রপ্টয়প্টছ। 
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