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ঢাকা িহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকার যানিট জনরসটন ও পজরটবশ উন্নয়টন অতযাধুজনক গণপজরবহন জহটসটব ৬(ছয়)টি 

কিটট্রাটরি সিন্বটয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় একটি শজিশািী 

কনটওয়াকব গটে কতািার জনজিত্ত সরকার জনটনাি সিয়াবদ্ধ কি বপজরকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটরটছ: 

     

সিয়াবদ্ধ কি বপজরকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআরটি িাইটনর নাি পয বায় সম্ভাব্য সিাজির সাি ধরণ 

১. এিআরটি িাইন-৬ প্রথি ২০২৫ উোি 

২. এিআরটি িাইন-১ 

জিতীয় 

২০২৬ 

উোি ও পাতাি 

৩. এিআরটি িাইন-৫: নর্ বান ব রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িাইন-৫: সাউর্ান ব রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ 

  
     

 

    

MRT Line-5: Northern Route 

২০২৮ সাটির িটে কহিাটয়তপুর হটত ভাটারা পয বন্ত পাতাি ও উোি সিন্বটয় ২০ জকটিাজিটার র্ীর্ ব (পাতাি ১৩.৫০ জকটিাজিটার এবং 

উোি ৬.৫০ জকটিাজিটার) ও ১৪টি কেশন (পাতাি ৯টি এবং উোি ৫টি) জবজশষ্ট কিটট্রাটরি জনি বাটণর জনজিত্ত Dhaka Mass Rapid 

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

সম্পন্ন হটয়টছ। Detailed Design এর কাি চিটছ। জডটসম্বর ২০২২ পয বন্ত জডটটইি জডিাইন এর অগ্রগজত ৭১.১৪%। কহিাটয়তপুর 

জডটপার ভূজি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাটকি CP-01 এর আন্তিবাজতক র্রপত্র গত ১২ অটটাবর ২০২২ তাজরখ গ্রহণ ও উন্মুি করা হটয়টছ। 

বতবিাটন র্রপত্র মূল্যায়টণর কায বক্রি চিিান রটয়টছ। এছাোও, প্যাটকি CP-02, CP-03, CP-07, CP-08 এবং CP-09 এর 

র্রপত্র র্জিি প্রস্তুতকরটণর কায বক্রি চিিান রটয়টছ। CP-03, CP-05 এবং CP-06  এর Prequalification এর র্রপত্র জবজ্ঞজি 

আহবান করা হটয়টছ। কহিাটয়তপুর জডটপা ও জডটপা এটেস কজরটডার জনি বাটণর িন্য ৯৯.২৫ একর ভূজি অজধগ্রহটণর জনজিত্ত প্রাক্কজিত 

সমুর্য় অথ ব বাবর্ প্রায় ৯৩৪.৮৪ ককাটি টাকা পজরটশাধ করা হটয়টছ। অজধগ্রহণকৃত ভূজির র্খি গত ০৩ অটটাবর ২০২২ তাজরখ গ্রহণ 

করা হটয়টছ এবং গত ২০ অটটাবর ২০২২ তাজরখ ৯৯.২৫ একর ভূজির কগটিট প্রকাজশত হটয়টছ। জডটসম্বর ২০২২ পয বন্ত ভূজি অজধগ্রহণ 

(টহিাটয়তপুর জডটপা) এর সাজব বক অগ্রগজত ৭৬.০০%। 

 

 

 

৩১ জডটসম্বর ২০২২ জিোব্দ পয বন্ত 
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