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                               ৩০ শে নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্ যন্ত 
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ঢাকা িহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্যবতী এিাকার র্ানিট খ্রনরসভন ও পখ্ররভবে উন্নয়ভন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহভসভব ৬(ছয়)টি 

শিভট্রাভরি সিন্বভয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় একটি েখ্রিোিী শনটওয়াকয গভে 

শতািার খ্রনখ্রিত্ত সরকার খ্রনভনাি সিয়াবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কভরভছ: 

     

সিয়াবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআরটি িাইভনর নাি পর্ যায় সম্ভাব্য সিাখ্রির সাি 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: সাউর্ান য রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ 

  

...........       

MRT Line-5: Northern Route 

২০২৮ সাভির িভে শহিাভয়তপুর হভত োটারা পর্ যন্ত পাতাি ও উোি সিন্বভয় ২০ খ্রকভিাখ্রিটার র্ীর্ য (পাতাি ১৩.৫০ খ্রকভিাখ্রিটার এবং 

উোি ৬.৫০ খ্রকভিাখ্রিটার) ও ১৪টি শস্টেন (পাতাি ৯টি এবং উোি ৫টি) খ্রবখ্রেষ্ট শিভট্রাভরি খ্রনি যাভণর খ্রনখ্রিত্ত Dhaka Mass Rapid 

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

হভয়ভছ। খ্রবখ্রেন্ন সাভে য ও Detailed Design এর কাি চিভছ। নভেম্বর ২০২২ পর্ যন্ত Detailed Design এর অগ্রগখ্রত ৬৭.৫৭%। 

শহিাভয়তপুর খ্রডভপার ভূখ্রি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাভকি CP-01 এর আন্তিযাখ্রতক র্রপত্র গত ১২ অভটাবর ২০২২ তাখ্ররখ গ্রহণ ও উন্মুি 

করা হভয়ভছ। বতযিাভন র্রপত্র মূল্যায়ন কার্ যক্রি চিিান রভয়ভছ। প্যাভকি CP-02, CP-07, CP-08 এবং CP-09 এর প্রাক-

শর্াগ্যতার (Prequalification) র্খ্রিি প্রস্তুত কার্ যক্রি চিিান রভয়ভছ। CP-03, CP-05 এবং CP-06 প্যাভকিসমূভহর প্রাক-

শর্াগ্যতার (Prequalification) আভবর্ন আহ্বান করা হভয়ভছ। শহিাভয়তপুর খ্রডভপা ও খ্রডভপা এভেস কখ্ররভডার খ্রনি যাভণর িন্য ৯৯.২৫ 

একর ভূখ্রি অখ্রধগ্রহভণর রনরমত্ত গত ২৬ জুন ২০২২ তাখ্ররখ প্রাক্কখ্রিত সমুর্য় অথ য বাবর্ প্রায় ৯৩৪.৮৪ শকাটি টাকা শিিা প্রোসক, 

ঢাকাভক পখ্ররভোধ করা হভয়ভছ। অখ্রধগ্রহণকৃত ভূখ্রির র্খি গত ০৩ অভটাবর ২০২২ তাখ্ররখ গ্রহণ করা হভয়ভছ এবং ২০ অভটাবর ২০২২ 

তাখ্ররখ শগভিট প্রকাখ্রেত হভয়ভছ।  
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