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ভূর্মকা  

ঢাকা মহানগিী ও িৎসংলগ্ন পার্শ্িবিী এলাকাি যানজট র্নিসবন ও পর্িববশ উন্নয়বন অিযাধুর্নক গণপর্িবহন র্হবসবব Mass 

Rapid Transit (MRT) বা মমবরাবিল মনটওয়াবকিি পর্িকল্পনা, সাবভি, র্িজাইন, অর্ িায়ন, র্নম িাণ, পর্িচালনা ও 

িক্ষণাববক্ষবণি র্নর্মত্ত The Companies Act 1994 অনুযায়ী গি ০৩ জুন ২০১৩ িার্িখ শিভাগ সিকার্ি মার্লকানাধীন 

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন কিা হয়। DMTCL এি Authorized Share 

Capital ১০ (দশ) হাজাি মকাটি টাকা এবং Paid-up Capital ৫০০ (পাঁচশি) মকাটি টাকা। 

রূপকল্প  

বাঁচবব সময়, বাঁচবব পর্িববশ 

যানজট কমাবব মমবরাবিল 

অর্ভলক্ষয 

দ্রুিগামী, র্নিাপদ, র্নভিিবযাগ্য, শীিািপ র্নয়র্িি, সময় সাশ্রয়ী, র্বদ্যযৎচার্লি, পর্িববশবান্ধব ও দূির্নয়র্িি অিযাধুর্নক 

গণপর্িবহন ব্যবস্থা প্রবিিবনি মাধ্যবম ঢাকা মহানগিী ও িৎসংলগ্ন পার্শ্িবিী এলাকাি যানজট র্নিসন  

 

পর্িচালনা পর্িষদ 

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এি ১১ সদস্য র্বর্শষ্ট একটি পর্িচালনা পর্িষদ িবয়বে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(পর্ির্শষ্ট-ক)। সর্চব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ পর্িচালনা পর্িষবদি মচয়ািম্যান। পর্িচালনা পর্িষবদি প্রর্ম সভা ১৬ 

নবভম্বি ২০১৪ িার্িখ অনুর্িি হয়। এিই ধািাবার্হকিায় ৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত পর্িচালনা পর্িষবদি মমাট ৪৬টি সভা 

অনুর্িি হবয়বে (পর্ির্শষ্ট-খ)। িন্মবধ্য ২০২১-২০২২ অর্ িবেবি পর্িচালনা পর্িষবদি মমাট ৪টি সভা অনুর্িি হয়। সভাসমূবহ গৃহীি 

৩০টি র্সদ্ধাবন্তি মবধ্য ২৮টি র্সদ্ধান্ত ইবিামবধ্য বাস্তবার্য়ি হবয়বে। অবর্শষ্ট ০২টি র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন আবে। ০১ জুলাই ২০২১ 

মর্বক ৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত যাঁিা পর্িচালনা পর্িষবদি পর্িচালক র্হবসবব দার্য়ত্ব পালন কবিবেন িাঁবদি িার্লকা পর্ির্শষ্ট-

গ মি মদয়া হবয়বে।  

 

গি ০৯ জুন ২০২২ িার্িখ অনুর্িি র্িএমটির্সএল এি ৪৬িম পার্িচালনা পর্িষদ সভা 

 

বার্ষ িক সাধািণ সভা 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি ৮ম বার্ষ িক সাধািণ সভা নবভল কবিানা ভাইিাস (COVID-19) 

ববর্র্শ্ক মহামািী পর্ির্স্থর্িবি গি ২৯ র্িবসম্বি ২০২১ িার্িখ ভার্চিয়াল প্ল্যাটফবম ি অনুর্িি হয়। এই সভায় ক োম্পোনির ৩০ জুি 

২০২১ তোনরখে সমোপ্ত বছখরর নিসোব নববরণী, নিরীক্ষখ র প্রনতখবদি, পনরচোল মন্ডলীর প্রনতখবদি, পনরচোল গখণর 

নিব বোচি/পুিঃনিব বোচি, ক োম্পোনির নিরীক্ষ  পুিঃনিখ োগ ও নি পুিঃনির্ বোরণ এবং নিএমটিনসএল এর পনরচোলিো পনরষখদর 

পনরচোল গখণর সম্মোনি পুিঃনির্ বোরণ অনুখমোদি  রো ি ।  



পাতা 3 / 103 

 

 

২৯ র্িবসম্বি ২০২১ িার্িখ অনুর্িি র্িএমটির্সএল-এি ৭ম বার্ষ িক সাধািণ সভা 

উবেখ্য ময, র্িএমটির্সএল-এি প্রর্ম, র্িিীয়, তৃিীয়, চতুর্ ি, পঞ্চম, ষি এবং সপ্তম বার্ষ িক সাধািণ সভা যর্াক্রবম গি ১৬ নবভম্বি 

২০১৪ িার্িখ, ৩১ র্িবসম্বি ২০১৫ িার্িখ, ২৮ র্িবসম্বি ২০১৬ িার্িখ, ২৭ র্িবসম্বি ২০১৭ িার্িখ, ২৬ র্িবসম্বি ২০১৮ িার্িখ, 

২৩ র্িবসম্বি ২০১৯ িার্িখ ও ৩০ র্িবসম্বি ২০২০ িার্িখ অনুর্িি হবয়র্েল।  

 

সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনা ২০৩০ 

সমৃর্দ্ধি অগ্রযাত্রায় বাংলাবদশ র্শবিানাবম প্রকার্শি র্নব িাচনী ইশবিহাি ২০১৮-মি বাংলাবদবশ প্রর্ম উড়াল মমবরাবিল বা 

এমআিটি লাইন-৬ র্নম িাণ এবং ঢাকা মহানগিী ও পার্শ্িবিী এলাকাি সমন্ববয় মমবরাবিল মনটওয়াকি গবড় মিালাি প্রর্িশ্রুর্ি 

িবয়বে। সিকাবিি পঞ্চবার্ষ িকী পর্িকল্পনা এবং মপ্রর্ক্ষি পর্িকল্পনায় প্রর্িশ্রুর্িি প্রর্িফলন িবয়বে। এই মপ্রক্ষাপবট ঢাকা মহানগিী 

ও পার্শ্িবিী এলাকাি যানজট র্নিসন ও পর্িববশ উন্নয়বন র্িএমটির্সএল-এি আওিায় অিযাধুর্নক গণপর্িবহন র্হবসবব ৬টি 

MRT বা মমবরাবিবলি সমন্ববয় একটি শর্িশালী মনটওয়াকি গবড় মিালাি র্নর্মত্ত সিকাি র্নবনাি সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনা 

২০৩০ গ্রহণ কবিবে: 

ঢাকা মমবরাবিল মনটওয়াকি র্নম িাবণি র্নর্মত্ত সিকাবিি সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনা ২০৩০ 

এমআিটি লাইবনি নাম পয িায় সম্ভাব্য সমার্প্তি সাল ধিন 

এমআিটি লাইন-৬ প্রর্ম ২০২৫* উড়াল 

এমআিটি লাইন-১ 

র্িিীয় 

২০২৬ 

উড়াল ও পািাল 

এমআিটি লাইন-৫: নদ িান ি রুট ২০২৮ 

এমআিটি লাইন-৫: সাউদান ি রুট 

তৃিীয় ২০৩০ এমআিটি লাইন-২ 

এমআিটি লাইন-৪ 

* উত্তিা উত্তি মর্বক কমলাপুি পয িন্ত। 
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এই কম িপর্িকল্পনা অনুসিবণ MRT Line-6, MRT Line-1 এবং MRT Line-5: Northern Route এি র্নম িাণ কাজ 

দ্রুিগর্িবি এর্গবয় চলবে। MRT Line-5: Southern Route এর Engineering Design এি কাজ মশষ পয িাবয় িবয়বে। 

MRT Line-2 এবং MRT Line-4 র্নম িাবণি র্নর্মত্ত উন্নয়ন সহবযাগী সংস্থা অনুসন্ধান কিা হবে।  

 

ঢাকা মহানগিী ও িৎসংলগ্ন এলাকাি সমন্ববয় গঠিি মমবরাবিল মনটওয়াকি 
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এই মনটওয়াবকিি আওিায় উত্তিা উত্তি মর্বক মর্ির্িল পয িন্ত ২০.১০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি ১৬টি মেশন র্বর্শষ্ট MRT Line-6 বা 

বাংলাবদবশি প্রর্ম উড়াল মমবরাবিবলি র্নম িাণ কাজ early commissioning এি লক্ষযমাত্রা অজিবন পুবিাদবম এর্গবয় চলবে। 

৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত সার্ব িক গড় অগ্রগর্ি ৮১.১৯%। প্রর্ম পয িাবয় র্নম িাবণি জন্য র্নধ িার্িি উত্তিা উত্তি হবি আগািগাঁও 

অংবশি পূিি কাবজি অগ্রগর্ি ৯৩.৭৬%। র্িিীয় পয িাবয় র্নম িাবণি জন্য র্নধ িার্িি আগািগাঁও মর্বক মর্ির্িল অংবশি পূিি কাবজি 

অগ্রগর্ি ৮০.৭৭%। ইবলকর্রকযাল ও মমকার্নকযাল র্সবেম এবং মিার্লং েক (মিলবকাচ) ও র্িবপা ইকুইপবমন্ট সংগ্রহ কাবজি 

সমর্ন্বি অগ্রগর্ি ৮১.৭৮%। আগামী র্িবসম্বি ২০২২ মাবস সিকাি বাংলাবদবশি প্রর্ম উড়াল মমবরা মরন উত্তিা উত্তি মর্বক 

আগািগাঁও পয িন্ত চালুি পর্িকল্পনা গ্রহণ কবিবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণে এমআরটি লাইন-৬ মতততিল থেণে 

েমলাপুর পর্ যন্ত ১.১৬ তেণলাতমটার বতধ যত েরার তনতমত্ত Detailed Design পয িন্ত যাবিীয় কায িক্রম সম্পন্ন কিা হবয়বে। 

বিিমাবন ভূর্ম অর্ধগ্রহণ ও পর্িবসবা যাচাইকিবণি কাজ চলবে। ২০২৬ সাবলি মবধ্য কমলাপুি মর্বক র্বমানবন্দি পয িন্ত ১৯.৮৭২ 

ন খলোনমটোর পািাল (র্বমানবন্দি রুট) এবং নতুন বাজাি মর্বক র্পিলগঞ্জ র্িবপা পয িন্ত ১১.৩৬৯ ন খলোনমটোর উড়াল (পূব িাচল রুট) 

মমাট ৩১.২৪১ র্কবলার্মটাি দীর্ ি MRT Line-1নিম বোখণর লখক্ষে ভূনম অনর্গ্রিখণর  োর্ বক্রম চূড়োন্ত পর্ বোখ  রখ খছ। নিম বোণ  োজ 

তত্ত্বোবর্ো খির জন্য পরোমর্ ব  প্রনতষ্ঠোি নিখ োখগর  োর্ বক্রম কর্ষ পর্ বোখ  রখ খছ। র্িবপাি ভূর্ম উন্নয়বনি জন্য ঠিকাদািী প্রর্িিান 

র্নবয়াবগি কায িক্রম চূড়ান্ত পয িাবয় িবয়বে। অবর্শষ্ট র্নম িাণ প্যাবকবজি দরপত্র আহ্বোি  োর্ বক্রম নবনিন্ন পর্ বোখ  প্রনক্র োর্ীি আখছ। 

 মলোপুর কেখ  র্বমানবন্দি রুবটই বাংলাবদবশি প্রর্ম পািাল বা Underground মমবরাবিল র্নর্ম িি হবি যাবে। ২০২৮ 

সোখলর মখে ১৩.৫০ র্কবলার্মটাি পািাল ও ৬.৫০ র্কবলার্মটাি উড়াল মমবরাবিবলি সমন্ববয় মহমাবয়িপুি মর্বক ভাটািা পয িন্ত 

মমাট ২০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি MRT Line-5: Northern Route র্নম িাবণি লবক্ষয Feasibility Study ও Basic Design 

সম্পন্ন হবয়বে। বিিমাবন র্বর্ভন্ন সাবভি, Detailed Design ও ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি কাজ চলবে। র্িবপাি ভূর্ম উন্নয়বনি জন্য 

দিপত্র আহ্বান কিা হবয়বে। এটিই িখব ঢো ো মিোিগরীর প্রেম পূব ব-পনিম MRT Corridor. ২০৩০ সোখলর মখে গোবতলী 

কেখ  আিতোব িগর পনিম পর্ বন্ত ১২.৮০ ন খলোনমটোর পোতোল এবং আিতোব িগর কসন্টোর কেখ  দোখর্র োনি পর্ বন্ত ৪.৬০ 

ন খলোনমটোর উড়োল কমোট ১৭.৪০ ন খলোনমটোর দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route নিম বোখণর নিনমত্ত Pre-feasibility 

ও Feasibility Study সম্পন্ন িখ খছ। Engineering Design-এর  োজ চলমোি। গি ২৩ জুন ২০২২ িার্িখ প্রধানমিীি 

কায িালবয় অনুর্িি PPP প্রকল্পসমূবহি বাস্তবায়ন ও অগ্রগর্ি পয িাবলাচনা সভায় MRT Line-2 র্জটুর্জ র্ভর্ত্তবি র্পর্পর্প 

পদ্ধর্িবি বাস্তবায়বনি িার্লকা মর্বক প্রিযাহাি কিাি র্সদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হবয়বে। এিই ধািাবার্হকিায় একই সমবয়ি মবধ্য 

গাবিলী মর্বক নািায়ণগঞ্জ পয িন্ত সম্ভাব্য মমইন লাইন এবং মগালাপ শাহ মাজাি মর্বক সদির্াট পয িন্ত সম্ভাব্য ব্রাঞ্চ লাইন সমন্ববয় 

MRT Line-2 র্নম িাবণি র্নর্মত্ত Feasibility Study  রোর জন্য উন্নয়ন সহণর্াগী সংস্থা অনুসন্ধান কিা হবে। ২০৩০ সাবলি 

মবধ্য কমলাপুি মর্বক নািায়ণগঞ্জ মজলাি মদনপুি পয িন্ত MRT Line-4 র্নম িাবণি জন্যও উন্নয়ন সহবযাগী সংস্থা অনুসন্ধান কিা 

হবে।   

 

Upcoming Mass Rapid Transit (MRT) বা মমবরাবিলসমূহ 

মমবরাবিল আইন ২০১৫ এি ধািা-১ এি উপধািা-(২) (ক) অনুযায়ী বাংলাবদশ সিকাবিি ঢাকা, নািায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মার্নকগঞ্জ, 

গাজীপুি এবং নির্সংদী মজলাবক মমবরাবিল মনটওয়াবকিি আওিায় আনাি পর্িকল্পনা িবয়বে। এই মপ্রক্ষাপবট সময়াবদ্ধ 

কম িপর্িকল্পনা ২০৩০ এি আওিায় MRT Line-2 এি মাধ্যবম নািায়ণগঞ্জ মহানগিীবক মমবরাবিল মনটওয়াবকিি আওিায় 

আনা হবে। র্িিীয় পয িাবয় MRT Line-6-মক এক র্দবক গাজীপুি মহানগিী পয িন্ত এবং অন্যর্দবক র্দবক র্বমানবন্দি পয িন্ত 

বর্ধ িি কিাি পর্িকল্পনা িবয়বে। এবি উত্তিা মর্বক র্বমানবন্দি হবয় কমলাপুি র্দবয় র্মিপুি হবয় উত্তিা পয িন্ত MRT Line-6 

এবং MRT Line-1 সমন্ববয় একটি চক্রাকাি মমবরাবিল রুট বিিী হবব। MRT Line-1-মক পূব ি র্দবক বর্ধ িি কবি নির্সংদী 

মজলাি মাধবদী পয িন্ত ও দর্ক্ষণ র্দবক বর্ধ িি কবি মুর্ন্সগঞ্জ মজলাি র্িলর্মল পয িন্ত বর্ধ িি কিাি পর্িকল্পনা িবয়বে। MRT Line-

5: Northern Route-মক ঢাকা মজলাি নবীনগি হবয় বাইপাই পয িন্ত বর্ধ িি কিাি পর্িকল্পনা আবে। MRT Line-5: 

Southern Route-মক নািায়ণগঞ্জ মজলাি বিপা হবয় ভুলিা পয িন্ত বর্ধ িি কিাি পর্িকল্পনা িবয়বে। এিই ধািাবার্হকিায় অদূি 

ভর্বষ্যবি মুন্সীগঞ্জ, মার্নকগঞ্জ এবং নির্সংদী মজলা শহিবক মমবরাবিল মনটওয়াবকিি আওিায় আনা হবব। এই মপ্রক্ষাপবট Mid-

term Review and Updating of Revised Strategic Transport Plan for DTCA Area (MTR-RSTP)-

মি MRT Line সমূবহি ভর্বষ্যৎ পর্িকল্পনা অন্তভু িি কিাি উবযাগ প্রর্ক্রয়াধীন আবে।  
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মুর্জব জন্মশিবার্ষ িকী ও স্বাধীনিাি সুবণ িজয়ন্তী উদ যাপন  

মুর্জব জন্মশিবার্ষ িকীি মলাবগা এবং স্বাধীনিাি সুবণ িজয়ন্তীি মলাবগা ব্যবহাি কবি র্িএমটির্সএল কতৃিক র্িষ্টীয় বষ িপঞ্জী ২০২২ 

প্রকাশ কিা হয়। একই সবে একই র্র্ম ব্যবহাি কবি মিস্ক কযাবলন্ডাি প্রকাশ কিা হয়। র্িএমটির্সএল হবি মপ্রর্িি সকল স্মািবক 

মুর্জব জন্মশিবার্ষ িকীি মলাবগা এবং স্বাধীনিাি সুবণ িজয়ন্তীি মলাবগা ব্যবহাি কিা হয়। 

 

 

মুর্জব জন্মশিবার্ষ িকীি মলাবগা এবং স্বাধীনিাি সুবণ িজয়ন্তীি মলাবগা ব্যবহাি কবি র্িএমটির্সএল এি র্িষ্টীয় বষ িপঞ্জী ২০২২ 
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মুর্জব জন্মবার্ষ িকী উদ যাপন 

স্বাধীনিাি মহান স্থপর্ি সব িকাবলি সব িবশ্রি বাোলী জার্িি র্পিা বেবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহমান এঁি জন্মবার্ষ িকী ও জািীয় র্শশু 

র্দবস ২০২২ উদ যাপন উপলবক্ষয ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি গি ১৭ মাচ ি ২০২২ িার্িখ র্দনব্যাপী কম িসূর্চি 

আবয়াজন কবি। কম িসূর্চগুবলাি অন্যিম হল: ধানমর্ন্ড-৩২ নম্ববি বেবন্ধুি প্রর্িকৃর্িবি শ্রদ্ধাঞ্জর্ল, র্দববসি প্রর্িপায: “বঙ্গবন্ধুর 

জন্মনদখির অঙ্গী োর, স ল নর্শুর সমোি অনর্ োর”-এর উপর আখলোচিো সিো, মদায়া মাহর্ফল ও র্ববশষ মমানাজাি এবং পর্বত্র 

মকািআন খিম ও মাদ্রাসাি এর্িম র্শশুবদি উন্নিমাবনি খাবাি পর্িববশন।  

 

জার্িি র্পিা বেবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহমান এঁি জন্মবার্ষ িকী উদযাপন ও জািীয় র্শশু র্দবস ২০২২ উপলবক্ষয টিম র্িএমটির্সএল 

কতৃিক ধানমর্ন্ড-৩২ নম্ববি বেবন্ধুি প্রর্িকৃর্িবি শ্রদ্ধাঞ্জর্ল 

 

 

১৭ মাচ ি ২০২২ িার্িখ বঙ্গবন্ধুর জন্মনদখির অঙ্গী োর, স ল নর্শুর সমোি অনর্ োর র্শবিানাবম ফাম িবগট সাইট অর্ফস ও Zoom 

Cloud-এ র্িএমটির্সএল এি উবযাবগ অনুর্িি আবলাচনা সভা 
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১৭ মাচ ি ২০২২ িার্িখ জার্িি র্পিা বেবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহমান এঁি জন্মবার্ষ িকী ও জািীয় র্শশু র্দবস ২০২২ উদ যাপন 

উপলবক্ষয ফাম িবগট সাইট অর্ফস ও Zoom Cloud-এ র্িএমটির্সএল এি উবযাবগ আবয়ার্জি মদায়া মাহর্ফল ও র্ববশষ 

মমানাজাি 

 

 

১৭ মাচ ি ২০২২ িার্িখ জার্িি র্পিা বেবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহমান এঁি জন্মবার্ষ িকী ও জািীয় র্শশু র্দবস ২০২২ উদ যাপন 

উপলবক্ষয মমাহাম্মদপুিস্থ নূিজাহান মিাবি অবর্স্থি বায়তুল ফজল মাদ্রাসায় পর্বত্র মকািআন খিম এবং মাদ্রাসাি এর্িমবদি 

উন্নিমাবনি খাবাি পর্িববশন মশবষ মমানাজাি 
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জািীয় মশাক র্দবস ২০২১ 

জার্িি র্পিা বেবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহমান এঁি ৪৬িম শাহাদি বার্ষ িকী ও ১৫ আগে জািীয় মশাক র্দবস ২০২১ উপলবক্ষয ১৫ 

আগে ২০২১ িার্িখ ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি সাইট অর্ফসসমূবহ (উত্তিা, আগািগাঁও, 

ফাম িবগইট ও গাবিলী) বাংলাবদশ ফ্ল্যাগ রুলস ১৯৭২ অনুযায়ী প্রতুযবষ জািীয় পিাকা উবত্তালন কবি অধ িনর্মি িাখা হয় এবং 

সূয িাবস্তি সবে সবে জািীয় পিাকা নার্মবয় মফলা হয়। র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি সকল মগ্রবিি 

কম িচািীগণ আগে ২০২১ মাসব্যাপী কাবলা ব্যাজ ধািণ কবিন। র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি ১০ম 

মগ্রি পয িন্ত কম িকিিাগণ ব্যবস্থাপনা পর্িচালক এঁি মনতৃবত্ব যর্াযর্ স্বাস্থযর্বর্ধ অনুসিণপূব িক শািীর্িক দূিত্ব বজায় মিবখ মাস্ক 

পর্িধান কবি মশাক ি যার্ল কবি ১৫ আগে ২০২১ িার্িখ ধানমর্ন্ডি ৩২ নম্বি মিাবিি বেবন্ধু স্মৃর্ি জাদ্যর্ি প্রােবণ জার্িি র্পিা 

বেবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহমান-এঁি প্রর্িকৃর্িবি পুষ্পস্তবক অপ িণ কিা হয়। নবভল কবিানা ভাইিাস (COVID-19) ববর্র্শ্ক 

মহামািী পর্ির্স্থর্িবি স্বাস্থযর্বর্ধ মমবন ও শািীর্িক দূিত্ব বজায় মিবখ ফাম িবগটস্থ র্িএমটির্সএল এি সবম্মলন কবক্ষ সীর্মি 

সংখ্যক কম িচািীগবণি অংশগ্রহবণ এবং Zoom Apps-এি মাধ্যবম র্িএমটির্সএল এি সকল মগ্রবিি কম িচািীগণ এক আবলাচনা 

সভা ও মদায়া মাহর্ফবল অংশগ্রহণ কবিন।  
 

 
 

জার্িি র্পিা বেবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহমান এঁি ৪৬িম শাহাদি বার্ষ িকী ও ১৫ আগে জািীয় মশাক র্দবস ২০২১ উপলবক্ষয ঢাকা 

ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি কতৃিক আবয়ার্জি মশাক ি যার্ল, ধানমর্ন্ডি ৩২ নম্বি মিাবিি বেবন্ধু স্মৃর্ি জাদ্যর্ি প্রােবণ 

জার্িি র্পিা বেবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহমান-এঁি প্রর্িকৃর্িবি পুষ্পস্তবক অপ িণ, আবলাচনা সভা ও মদায়া মাহর্ফল 

 

মশখ িাবসল র্দবস উদ যাপন 

গি ১৮ অবটাবি ২০২১ িার্িখ মশখ িাবসল র্দবস উদ যাপন উপলবক্ষয ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) 

একটি আবলাচনা সভাি আবয়াজন কবি। র্দববসি প্রর্িপায “মশখ িাবসল দীপ্ত জবয়াোস, অদম্য আত্মর্বর্শ্াস”। র্িএমটির্সএল এি 

সভা কবক্ষ র্সর্নয়ি কম িকিিাগণ এবং Zoom Apps-এি মাধ্যবম র্বর্ভন্ন প্রকল্প অর্ফস ও সাইট অর্ফস মর্বক অন্যান্য 

কম িচািীগণ এই আবলাচনা সভায় অংশ গ্রহণ কবিন। আবলাচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কবিন জনাব এইচ এম ির্কব হায়দাি 

(উপসর্চব), উপপ্রকল্প পর্িচালক (এলএ এন্ড আি), MRT Line-5: Southern Route. 
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মশখ িাবসল র্দবস ২০২১ উদ যাপন উপলবক্ষয র্িএমটির্সএল কতৃিক আবয়ার্জি আবলাচনা সভা 

 

বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চ 

২০২১-২০২২ অর্ িবেবি র্িএমটির্সএল-এি আওিায় বববদর্শক সহায়িাপুষ্ট ০৫টি প্রকল্প (০৩টি র্বর্নবয়াগ প্রকল্প ও ০২টি কার্িগর্ি 

সহায়িা প্রকল্প) বাস্তবায়নাধীন র্েল। এই প্রকল্পসমূবহি অনুকূবল ২০২১-২২ অর্ িবেবিি সংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চবি মমাট 

বিাদ্দ র্েল ৪৮২৭.৭৮ মকাটি (র্জওর্ব ১৫৮৭.৭৭ মকাটি ও প্রকল্প সাহায্য ৩২৪০.০১ মকাটি) টাকা। এই অর্ িবেবিি বিাবদ্দি 

র্বপিীবি মমাট ব্যয় হবয়বে ৪৮২৭.১৮ মকাটি (র্জওর্ব ১৫৮৫.৮৭ মকাটি ও প্রকল্প সাহায্য ৩২৪১.৩১ মকাটি) টাকা। এই ব্যয় ২০২১-

২২ অর্ িবেবিি মমাট বিাবদ্দি ৯৯.৯৯ শিাংশ (র্জওর্ব ৯৯.৮৮ শিাংশ এবং প্রকল্প সাহায্য ১০০.০৪ শিাংশ)। ২০২১-২০২২ অর্ ি 

বেবি সংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চি প্রায় শিভাগ লক্ষযমাত্রা অর্জিি হওয়ায় সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ হবি টিম 

র্িএমটির্সএলবক অর্ভনন্দন জানাবনা হবয়বে (পর্ির্শষ্ট-র্)। উবেখ্য ময, র্িএমটির্সএল ২০১৭-২০১৮ অর্ িবেবি মমাট বিাবদ্দি 

৯৬.৩৬ শিাংশ, ২০১৮-২০১৯ অর্ িবেবি মমাট বিাবদ্দি ১০২.২৮ শিাংশ, ২০১৯-২০২০ অর্ িবেবিি মমাট বিাবদ্দি ৮১.৭৫ 

শিাংশ এবং ২০২০-২০২১ অর্ িবেবিি মমাট বিাবদ্দি ৮২.৫৩ শিাংশ অর্ ি ব্যয় কবির্েল। ২০২১-২২ অর্ িবেবিি সংবশার্ধি 

বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চি প্রকল্পর্ভর্ত্তক বিাদ্দ ও ব্যয় এবং বাস্তবায়বনি শিকিা হাি র্ননরূপ:  

 (মকাটি টাকায়) 

প্রকবল্পি নাম 

২০২১-২২ অর্ িবেবি আিএর্ির্প বিাদ্দ ২০২১-২২ অর্ িবেবি আিএর্ির্প ব্যয় 

শিাংশ 
র্জওর্ব 

প্রকল্প 

সহায়িা 
মমাট র্জওর্ব 

প্রকল্প 

সহায়িা 
মমাট 

এমআিটি লাইন-৬ ১০০৭.৭০ ৩০০০.০০ ৪০০৭.৭০ ১০০৭.০৮ ৩০০১.৯৬ ৪০০৯.০৪ ১০০.০৩ 

এমআিটি লাইন-১ [ই/এস] ৩২.৪০ ৭০.০০ ১০২.৪০ ৩১.৮২ ৬৯.৭৩ ১০১.৫৫ ৯৯.১৭ 

এমআিটি লাইন-১  ৪৫৮.০১ ০.০১ ৪৫৮.০২ ৪৫৭.৮৭ ০.০০ ৪৫৭.৮৭ ৯৯.৯৭ 

এমআিটি লাইন-৫: নদ িান ি রুট ৬৭.৫০ ১১৫.০০ ১৮২.৫০ ৬৭.১০ ১১৪.৮৯ ১৮১.৯৯ ৯৯.৭২ 

এমআিটি লাইন-৫: সাউদান ি রুট  ২২.১৬ ৫৫.০০ ৭৭.১৬ ২২.০০ ৫৪.৭৩ ৭৬.৭৩ ৯৯.৪৪ 

মমাট ১৫৮৭.৭৭ ৩২৪০.০১ ৪৮২৭.৭৮ ১৫৮৫.৮৭ ৩২৪১.৩১ ৪৮২৭.১৮ ৯৯.৯৯ 
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Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) 

সার্ব িক ও পয িায়র্ভর্ত্তক অগ্রগর্ি 

সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনা ২০৩০ অনুসিবণ প্রায় ২২,০০০ মকাটি টাকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় উত্তিা ৩য় পব ি মর্বক মর্ির্িল পয িন্ত ২০.১০ 

র্কবলার্মটাি দীর্ ি ১৬টি মেশন র্বর্শষ্ট র্ন্টায় ৬০ হাজাি যাত্রী পর্িবহবন সক্ষম দ্রুিগামী, র্নিাপদ, র্নভিিবযাগ্য, শীিািপ র্নয়র্িি, 

সময়-সাশ্রয়ী, র্বদ্যযৎ চার্লি, পর্িববশবান্ধব, দূির্নয়র্িি ও অিযাধুর্নক MRT Line-6 বা বাংলাবদবশি প্রর্ম উড়াল 

মমবরাবিবলি র্নম িাণ কাজ early commissioning এি লক্ষযমাত্রা অজিবন পুবিাদবম এর্গবয় চলবে। ৩০ জুন ২০২২ িার্িখ 

পয িন্ত সার্ব িক গড় অগ্রগর্ি ৮১.১৯ শিাংশ। প্রর্ম পয িাবয় র্নম িাবণি জন্য র্নধ িার্িি উত্তিা উত্তি হবি আগািগাঁও অংবশি পূিি 

কাবজি অগ্রগর্ি ৯৩.৭৬ শিাংশ। র্িিীয় পয িাবয় র্নম িাবণি জন্য র্নধ িার্িি আগািগাঁও মর্বক মর্ির্িল অংবশি পূিি কাবজি 

অগ্রগর্ি ৮০.৭৭ শিাংশ। ইবলকর্রকযাল ও মমকার্নকযাল র্সবেম এবং মিার্লং েক (মিলবকাচ) ও র্িবপা ইকুইপবমন্ট সংগ্রহ 

কাবজি সমর্ন্বি অগ্রগর্ি ৮১.৭৮ শিাংশ।  

উত্তিা উত্তি মর্বক আগািগাঁও পয িন্ত অংবশি কাবজি প্রধান প্রধান অজিন  

➢ র্নধ িার্িি সমবয়ি ০৯(নয়) মাস পূবব ি র্িবপা এলাকাি ভূর্ম উন্নয়বনি সম্পূণ ি কাজ সমাপ্ত হবয়বে; 

➢ র্িবপাি অভযন্তবি র্নম িাবণি জন্য র্নধ িার্িি ৫২টি অবকাঠাবমাি র্নম িাণ কাজ গি ২০ জুন ২০২২ িার্িখ সম্পন্ন হবয়বে; 

➢ উত্তিা উত্তি মর্বক আগািগাঁও পয িন্ত ১১.৭৩ র্কবলার্মটাি ভায়ািাবটি সম্পূণ ি অংবশি Erection গি ২৮ মফব্রুয়ার্ি ২০২১ 

িার্িখ সম্পন্ন হবয়বে;  

➢ উত্তিা উত্তি মর্বক আগািগাঁও পয িন্ত ০৫টি মেশবনি Entry-Exit এবং ০৯টি মেশবনি Mechanical, Electrical and 

Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ ব্যিীি সকল পূিি কাজ ইবিামবধ্য সম্পন্ন হবয়বে; 

➢ নিখপোর অিেন্তখর সম্পূণ ি (১৯ ন খলোনমটোর) এবং উত্তরো উত্তর কেখ  আগোরগাঁও পর্ বন্ত উি  নদখ  সম্পূণ ি (২৫.২৩ 

ন খলোনমটোর) করললোইি স্থোপি সম্পন্ন িখ খছ; 

➢ র্িবপাি অভ্যন্তণর সম্পূে য (১৬ তেণলাতমটার) এবং উত্তরা উত্তর থেণে আগারগাঁও থমণরাণরল থেশন পর্ যন্ত সম্পূে য (৩১.১৩ 

তেণলাতমটার) অংণশর Overhead Catenary System স্থাপন েণর চালু েরা হণয়ণে;   

➢ উত্তরা থেণে আগািগাঁও পর্ যন্ত তসগন্যাতলং তসণেণমর ইকুইপণমন্ট স্থাপন সম্পন্ন েণর থটতেং চলণে। ইণতামণে Automatic 

Train Protection (ATP) এবং Automatic Train Operation (ATO) তসণেম এর থটতেং সম্পন্ন হণয়ণে; 

➢ ইবিামবধ্য ১৪ মসট মমবরা মরন ঢাকাি উত্তিাস্থ র্িবপাবি মপ ৌঁবেবে;  

➢ ১১ থম ২০২১ তাতরখ বাংলাণেণশর প্রেম তবদ্যযৎ চাতলত থমণরা থরন প্রেশ যন েরা হয় এবং তিণপার অভ্যন্তণর Functional 

Test শুরু েরা হয়। বতযমাণন তিণপাণত থর্ সেল থমণরা থরন রণয়ণে থসগুণলার Functional Test চলণে;  

➢ ২৯ আগে ২০২১ তাতরণখ ভায়ািাবটি উপর থমইন লাইণন প্রেম থমণরা থরণনর Performance Test-এর সূচনা েরা হয়। 

গি ১২ র্িবসম্বি ২০২১ িার্িখ মর্বক আগািগাঁও মমবরাবিল মেশন পয িন্ত Performance Test চলবে। আগামী মসবেম্বি 

২০২২ মাবস System Integration Test শুরু কিাি পর্িকল্পনা িবয়বে; এবং 

➢ উত্তিা উত্তি মমবরাবিল মেশন এবং আগািগাঁও মমবরাবিল মেশন হবি ঢাকা মহানগিীি র্বর্ভন্ন রুবট র্নিাপবদ এবং সাশ্রয়ী 

মূবে মমবরাবিবল যািায়ািকািী যাত্রীমদি পর্িবহবনি র্নর্মত্ত ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এবং 

বাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন (র্বআিটির্স) এি মবধ্য একটি সমবিািা স্মািক স্বাক্ষবিি উবযাগ গ্রহণ কিা হবয়বে। 

এই লবক্ষয একটি খসড়া সমবিািা স্মািক প্রস্তুি কবি চূড়ান্ত কিাি জন্য র্বআিটির্স-মি মপ্রিণ কিা হবয়বে। 

 

আগািগাঁও মর্বক মর্ির্িল পয িন্ত অংবশি কাবজি প্রধান প্রধান অজিন  

➢ গত ২৭ জোনু োনর ২০২২ তোনরে সব িবশষ মসগবমন্ট উবত্তালবনি মাধ্যবম আগািগাঁও মর্বক মর্ির্িল পয িন্ত ৮.১১৭ 

র্কবলার্মটাি ভায়ািামটি সম্পূণ ি অংবশি Erection সম্পন্ন হবয়বে; 

➢ আগািগাঁও মর্বক মর্ির্িল পয িন্ত ১৬.১৯ রযাক-র্কবলার্মটাি মিললাইবনি মবধ্য ১৫.১২ রযাক-র্কবলার্মটাি মিললাইন 

স্থাপন কিা হবয়বে; 
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➢ আগািগাঁও হবি মর্ির্িল পয িন্ত OCS Mast স্থাপন সম্পন্ন হবয়বে এবং ১৯.৮৯ র্কবলার্মটাি OCS ওয় যার্িং এি 

মবধ্য ৪.৩০ র্কবলার্মটাবিি ওয় যার্িং সম্পন্ন হবয়বে; এবং 

➢ আগািগাঁও মর্বক মর্ির্িল পয িন্ত থমণরাণরল মেশনসমূবহি Platform পয িন্ত স্লাব কার্েং সম্পন্ন হবয়বে। বিিমাবন 

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

Structure র্নম িাণ ও Roof Sheet স্থাপবনি কাজ চলবে। 

 

MRT Line-6 মর্ির্িল মর্বক কমলাপুি পয িন্ত বর্ধ িিকিণ  

মাননীয় প্রধানমিীি অনুশাসন অনুসিবণ MRT Line-6 মর্ির্িল মর্বক কমলাপুি পয িন্ত ১.১৬ র্কবলার্মটাি বর্ধ িি কিাি 

র্নর্মত্ত অংশীজনসভা, Social Study, Household Survey, Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement 

Action Plan (RAP), Environment Impact Assessment (EIA), Basic Design এবং Detailed Design 

সম্পন্ন হবয়বে। বিিমাবন ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি কায িক্রম চূড়ান্ত পয িাবয় িবয়বে। ঢাকা মমবরাপর্লটন এলাকাি মর্ির্িল র্ানাধীন উত্তি 

ব্রাহ্মণর্চিণ মম জায় ১.৬৮৯২ একি এবং মর্ির্িল মম জায় ০.১৮৬৭ একি সব িবমাট ১.৮৭৫৯ একি ব্যর্ি মার্লকাধীন ভূর্ম 

অর্ধগ্রহবণি লবক্ষয ৬৪৬,১৩,৭১,৭১৫.০৪ টাকা মজলা প্রশাসক, ঢাকা বিাবি অর্গ্রম পর্িবশাধ কিা হবয়বে। বাংলাবদশ মিলওবয়, 

গৃহায়ন ও গণপূিি অর্ধদপ্তি, ঢাকা দর্ক্ষণ র্সটি কবপ িাবিশন এবং মজলা প্রশাসক, ঢাকা-এি মার্লকানাধীন আিও ৪.০৫৮১৫ একি 

ভূর্ম হস্তান্তবিি মাধ্যবম প্রার্প্তি উবযাগ প্রর্ক্রয়াধীন িবয়বে। বতবমোখি এই অংবশি পর্িবসবা যাচাই এি কাজ চলমান আবে। ৩৩ 

হাজাি ৪৭ লক্ষ ১৯৯ মকাটি টাকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় MRT Line-6 এি DPP এি ২য় সংবশাধনীি প্রস্তাব পর্িকল্পনা কর্মশবন 

অনুবমাদবনি জন্য প্রর্ক্রয়াধীন আবে।  

MRT Line-6 এর সংখর্োনর্ত রুট এেোলোইিখমন্ট ও কের্ি সংখ্যো 

MRT Line-6 মর্ির্িল মর্বক কমলাপুি পয িন্ত ১.১৬ র্কবলার্মটাি বর্ধ িি কিা হবল এই লাইবনি মমাট বদর্ িয (২০.১০+১.১৬=) 

২১.২৬ র্কবলার্মটাবি এবং মমাট মেশন সংখ্যা (১৬+১=) ১৭টিবি উন্নীি হবব। MRT Line-6 এর ১৭টি কের্খির িোম 

নিম্নরূপ: 

 

ক্রম মেশবনি নাম ক্রম মেশবনি নাম ক্রম মেশবনি নাম ক্রম মেশবনি নাম 

০১ উত্তরো উত্তর ০২ উত্তরো কসন্টোর ০৩ উত্তরো দনক্ষণ ০৪ পল্লবী 

০৫ নমরপুর-১১ ০৬ নমরপুর-১০ ০৭  োজীপোড়ো ০৮ কর্ওড়োপোড়ো 

০৯ আগোরগাঁও ১০ নবজ  সরনণ ১১ িোম বখগট ১২  োরও োি বোজোর 

১৩ র্োিবোগ ১৪ ঢো ো নবশ্বনবদ্যোল  ১৫ বোংলোখদর্ সনচবোল  ১৬ মনতনিল 

১৭ কমলাপুি  -  -  - 

 

এই লোইখির সংখর্োনর্ত রুট এযালাইনবমন্ট: উত্তিা ৩য় পব ি - পেবী - মিাবকয়া সির্ণি পর্িম পার্শ্ি র্দবয় খামািবাড়ী হবয় ফাম িবগট 

- মহাবটল মসানািগাঁও - শাহবাগ - টিএসর্স - মদাবয়ল চত্ত্বি - মিাপখানা মিাি - মর্িিল - জর্সম উর্দ্দন মিাবিি প্রর্ম অংশ হবয় 

দর্ক্ষণ র্দক র্দবয় সাকুিলাি মিাি সংলগ্ন  কমলাপুি মিলওবয় মেশন এলাকা। 
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MRT Line-6 বা বাংলাবদবশি প্রর্ম উড়াল মমবরাবিবলি সংবশার্ধি রুট এযালাইনবমন্ট ও মেশবনি অবস্থান 

 

MRT Line-6 এি সবে অন্যান্য MRT Lines-এি আন্তঃলাইন সংবযাগ  

এমআিটি লাইন-৬ এি র্মিপুি-১০ মেশবন এমআিটি লাইন-৫: নদ িান ি রুট, কািওয়ান বাজাি মেশবন এমআিটি লাইন-৫: সাউদান ি 

রুট এবং কমলাপুি মেশবন এমআিটি লাইন-১, এমআিটি লাইন-২ ও এমআিটি লাইন-৪ এি সবে আন্তঃলাইন সংবযাগ বা 

Interchange র্াকবব।  

 

প্যাবকজর্ভর্ত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন Dhaka Mass Rapid 

Transit Development Project (Line-6) মমাট ৯টি প্যাবকবজ ভাগ কবি বাস্তবায়ন কিা হবে। ইবিামবধ্য প্রর্ম ৮টি 

প্যাবকবজি র্নম িাণ ও সিবিাহ র্চর্ি স্বাক্ষর্িি হবয়বে। প্যাবকজ-০৯ র্হবসবব Enterprise Resource Management 

System (ERMS) সংগ্রবহি র্নর্মত্ত দিপত্র দর্লল প্রস্তুবিি কাজ চলবে। ৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত প্যাবকজর্ভর্ত্তক 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি ক্রমান্ববয় র্নবন প্রদান কিা হল: 

প্যাণেজ-০১ (তিণপা এলাোর ভূতম উন্নয়ন): এই প্যাবকবজি র্চর্ি মূে ৫১১ মকাটি ৯০ লক্ষ টাকা। বাস্তব কাজ গত ৮ থসণেম্বর 

২০১৬ তাতরখ শুরু হণয় তনধ যাতরত সমণয়র ০৯ (নয়) মাস পূণব য গত ৩১ জানুয়াতর ২০১৮ তাতরখ সমাপ্ত হণয়ণে। এণত সরোণরর ৭০ 

থোটি ৫৮ লক্ষ টাো সাশ্রয় হণয়ণে। এই প্যাণেণজর বাস্তব অগ্রগতত ১০০%। 
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৩১ জানুয়াতর ২০১৮ তাতরখ সমাপ্ত উত্তরা তিণপা এলাোর ভূতম উন্নয়ন োজ 

প্যাণেজ-০২ (তিণপা এলাোর পূতয োজ): এই প্যাবকবজি বাস্তব কাজ ১৩ থসণেম্বর ২০১৭ তাতরখ শুরু হণয়ণে। তিণপার 

অভ্যন্তণর তনম যাণের জন্য তনধ যাতরত থমাট ৫২টি অবোঠাণমারই তনম যাে োজ গত ২০ জুন ২০২২ তাতরখ পতরপূে যভ্াণব সম্পন্ন হণয়ণে। 

অবোঠাণমাগুণলা হল: ১. Stabling Shed ২. Heavy Cleaning Shed ৩. Blow Down Plant Area ৪. OCS 

Car & Track M/C Shed & Workshop ৫. PSI/OCS Stores & Office, P/WAY Stores/Office ৬. 

PSI/OCS Stores (Open), P/WAY Stores (Open) ৭. P/Way Store (Shed) ৮. Under Floor Wheel 

Lathe Shed ৯. Workshop ১০. Shunting Vehicle Shed ১১. Capital Spare Store ১২. Heavy Material 

Park (Open) ১৩. Sewerage Treatment Plant ১৪. Effluent Treatment Plant ১৫. Signaling Room ১৬. 

DG Set (Building Number 30a) ১৭. LT Panel & ASS (Building Number 30b & 30c) ১৮. DG Set 

(Building Number 30d) ১৯. LT Panel & ASS (Building Number 30e) ২০.  Test Track ২১. 

Shunting Neck ২২. Coach Unloading Area ২৩. Road Cum Rail Rerailing Vehicle & Rescue 

Vehicle Shed ২৪. Depot Retaining and Boundary wall. ২৫. Inspection Shed ২৬. IOH & POH 

Shed ২৭. Auto Train Wash Plant ২৮.  Wash Plant Machine Room, Water Recycling Plant, 

Storage Area ২৯. Rolling Stock Maintenance Office Building ৩০.  Depot Canteen ৩১.  Central 

Store, Office of Depot Manager & Line Maintenance Manager ৩২. Vehicle Maintenance 

Building ৩৩. Air Compressor ৩৪.  Oil & Lubricant Store ৩৫.  Hazadouds Material Store ৩৬.  

Scrap Yard ৩৭.  Used Oil/Grease Sludge Stroage ৩৮.  Incinerator ৩৯.  Pump House, Filter 

House, U/G Water Stroage, U/G Water Reservoir for Fire ৪০.  SUB Station & Switch Gear ৪১.  

Toilet Block ৪২.  OCS Sectioning Panels & Switches ৪৩. Admininstrative Office Building & 

OCC ৪৪.  Training Center ৪৫.  DMTCL Office and Rest Rooms for Essential Staff ৪৬.  Parking 

৪৭.  High Mast Light ৪৮.  Security Tower ৪৯. Security & Access Control ৫০.  Crew Booking & 

DCC Office & Equipment Maintenance Building ৫১.  Security & Access Control এবং ৫২.  

Medical Center. এই প্যাণেণজর সাতব যে বাস্তব অগ্রগতত ১০০%। আশা েরা র্ায় এণত সরোণরর প্রায় ১০০ থোটি টাো 

সাশ্রয় হণব। 
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বাংলাবদবশি প্রর্ম মমবরাবিবলি উত্তিা র্িবপা 

 

প্যাণেজ-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর থেণে আগারগাঁও পর্ যন্ত ১১.৭৩ তেণলাতমটার ভ্ায়ািাক্ট ও ৯টি থেশন তনম যাে):  উভয় প্যাবকবজি 

কাজ গি ১ আগে ২০১৭ িার্িখ শুরু হবয়বে। ইবিামবধ্য পর্িবসবা স্থানান্তি, মচকববার্িং, মটে পাইল, মূল পাইল, পাইল কযাপ, 

আই-গাি িাি, র্প্রকাে মসগবমন্ট কার্েং, র্পয়াি মহি, ভায়ািাট, ভায়ািাবটি উপি প্যািাবপট ওয়াল স্থাপন, Long Span 

Balanced Cantilever র্নম িাণ, সকল মেশবনি Sub-structure, Concourse োদ, Platform োদ, Steel Roof 

Structure এবং আইকর্নক মেশনসহ সকল মেশবনি Roof Sheet স্থাপন সম্পন্ন হবয়বে। ০৯টি মেশবনি মবধ্য উত্তিা উত্তি, 

উত্তিা মসন্টাি, উত্তিা দর্ক্ষণ ও পেবী এই ০৪টি মমবরাবিল মেশবনি Entry-Exit র্নম িাণ কাজ সম্পন্ন হবয়বে। অবর্শষ্ট র্মিপুি-

১১, র্মিপুি-১০, কাজীপাড়া, মশওড়াপাড়া ও আগািগাঁও এই ০৫টি মমবরাবিল মেশবনি Entry-Exit র্নম িাণ কাজ চলমান আবে। 

উত্তিা উত্তি মর্বক আগািগাঁও পয িন্ত ০৯টি মেশবনি Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP),  

Architectural, Fire Fighting System, Diesel Generator, Sewerage Treatment Plant (STP) স্থাপবনি 

কাজ চলমান আবে। এই প্যাণেজ দ্যটির সমর্ন্বি বাস্তব অগ্রগর্ি ৯৫.০৫%।    

 

র্মিপুি-১০ মমবরাবিল মেশন 
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প্যাণেজ-০৫ (আগারগাঁও থেণে োরওয়ান বাজার পর্ যন্ত ৩.১৯৫ তেণলাতমটার ভ্ায়ািাক্ট ও ৩টি থেশন তনম যাে): এই প্যাবকবজি 

বাস্তব কাজ গি ০১ আগে ২০১৮ িার্িখ শুরু কিা হবয়বে। এই অংবশ পর্িবসবা স্থানান্তি, মচকববার্িং, রায়াল মরঞ্চ, মটে পাইল, 

স্থায়ী মবাি ি পাইল, পাইল কযাপ, র্পয়াি কলাম, র্পয়াি মহি, Portal Beam, মেশন কলাম ও ভায়ািাবটি জন্য র্প্রকাে 

মসগবমন্ট, সকল Span, Special Long Span র্নম িাণ, ভায়ািাট Erection ও সকল প্যািাবপট ওয়াল স্থাপন সম্পন্ন হবয়বে। 

র্বজয় সির্ণ, ফাম িবগট ও কািওয়ান বাজাি মেশনত্রবয়ি প্ল্যাটফম ি মলবভল পয িন্ত স্লাব কার্েং সম্পন্ন হবয়বে। বিিমাবন 

মেশনত্রবয়ি Steel Roof Structure স্থাপন এবং Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও 

Architectural কাজ চলমান আবে। এই প্যাবকবজি সার্ব িক বাস্তব অগ্রগর্ি ৮৫.২৩%। 

 

র্নম িাণাধীন র্বজয় সির্ণ মমবরাবিল মেশন  

 

প্যাবকজ-০৬ (কািওয়ান বাজাি মর্বক মর্ির্িল পয িন্ত ৪.৯২ র্কবলার্মটাি ভায়ািাট ও ৪টি মেশন র্নম িাণ): এই প্যাবকবজি বাস্তব 

কাজ গি ০১ আগে ২০১৮ িার্িখ শুরু কিা হবয়বে। এই অংবশি পর্িবসবা স্থানান্তি, মচকববার্িং, রায়াল মরঞ্চ, মটে পাইল, স্থায়ী 

মবাি ি পাইল, পাইল কযাপ, র্পয়াি কলাম, র্পয়াি মহি, Portal Beam, মেশন কলাম, ভায়ািাবটি জন্য র্প্রকাে মসগবমন্ট 

র্নম িাণ, সকল স্প্যান, Special Long Span র্নম িাণ, ভায়ািাট Erection, প্যািাবপট ওয়াল র্নম িাণ এবং স্থার্পি ভায়ািাবটি 

ওপি সকল প্যািাবপট ওয়াল স্থাপন সম্পন্ন হবয়বে। বিিমাবন শাহবাগ, ঢাকা র্বর্শ্র্বযালয়, বাংলাবদশ সর্চবালয় ও মর্ির্িল 

মমবরাবিল মেশনসমূবহি Steel Roof Structure ও Roof Sheet স্থাপবনি কাজ; Mechanical, Electrical and 

Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ এবং Entry-Exit Structure-এি র্নম িাণ কাজ চলমান আবে। এই 

প্যাবকবজি সার্ব িক বাস্তব অগ্রগর্ি ৮৫.৭৯%।    
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র্নম িাণাধীন ঢাকা র্বর্শ্র্বযালয় মমবরাবিল মেশন  

 

প্যাণেজ-০৭ (ইণলেতরেযাল এন্ড থমোতনেযাল তসণেম):  ইবলকর্রকযাল এন্ড মমকার্নকযাল র্সবেম সিবিাহ ও র্নম িাণ কাজ গত 

১১ জুলাই ২০১৮ তাতরখ শুরু হণয়ণে। এই প্যাবকবজি সার্ব িক বাস্তব অগ্রগর্ি ৮৭.০০%। 

 

o উত্তরা তিণপা: উত্তরা তিণপাণত তরতসতভ্ং সাব-থেশন (RSS) এর পূতয োজ থশষ েণর তবদ্যযতায়ণনর োজ সম্পন্ন েরা হণয়ণে। 

র্িবপা এলাকায় সম্পূণ ি মিল লাইন স্থাপন (১৯ র্কবলার্মটাি) সম্পন্ন হবয়বে। Overhead Catenary System (OCS) 

(১৬ র্কবলার্মটাি) সম্পন্ন কবি চালু কিা হবয়বে। র্িবপা এলাকাি সকল (১৭টি) র্লফবটি Installation ও Mechanical 

কাজ সম্পন্ন হবয়বে। র্িবপাি অভযন্তবি মমবরাবিল প্রর্শক্ষণ মকবেি একমাত্র Escalator স্থাপনও সম্পন্ন হবয়বে।  

o উত্তিা উত্তি মর্বক আগািগাঁও পয িন্ত অংশ: ভায়ািাবট উত্তিা উত্তি মর্বক আগািগাঁও পয িন্ত সম্পূণ ি অংবশ মিল লাইন (২৫.২৩ 

রযাক-র্কবলার্মটাি) স্থাপন সম্পন্ন হবয়বে। ভায়ািাবটি উপি আগািগাঁও পয িন্ত ৩১.১৩ র্কবলার্মটাি Overhead Catenary 

System (OCS) সম্পন্ন কবি চালু কিা হবয়বে। উত্তিা উত্তি মর্বক আগািগাঁও পয িন্ত র্সগন্যার্লং র্সবেবমি ইকুইপবমন্ট 

স্থাপন কবি মটর্েং চলবে। ইবিামবধ্য Automatic Train Protection (ATP) এবং Automatic Train 

Operation (ATO) স্থাপন কবি মটর্েং চলবে। উত্তিা মর্বক আগািগাঁও পয িন্ত প্রর্ম ০৯টি মেশবনি ৩৬টি র্লফবটি মবধ্য 

২৪টিি Installation ও Mechanical কাজ সম্পন্ন হবয়বে। এই অংবশি ৫৪টি Escalator এি মবধ্য ৪৬টিি স্থাপন কাজ 

সম্পন্ন হবয়বে।  

o আগািগাঁও মর্বক মর্ির্িল পয িন্ত অংশ: মর্ির্িল র্ির্সর্ভং সাব-মেশন (RSS) এি ভবন র্নম িাণ সম্পন্ন কবি যাবিীয় 

ববদ্যযর্িক সিঞ্জামার্দ স্থাপন কিা হবয়বে। আগািগাঁও মর্বক মর্ির্িল পয িন্ত ১৬.১৯ রযাক-র্কবলার্মটাি মিল লাইবনি মবধ্য 

১৫.১২ রযাক-র্কবলার্মটাি স্থাপন কিা হবয়বে। আগািগাঁও মর্বক মর্ির্িল পয িন্ত OCS Portal স্থাপন কাজ সম্পন্ন হবয়বে 

এবং ১৯.৮৯ র্কবলার্মটাি OCS ওয় যার্িং এি মবধ্য ৪.৩০ র্কবলার্মটাবিি ওয় যার্িং সম্পন্ন হবয়বে। এই অংবশি ৫২টি 

Escalator এি মবধ্য ২৪টি Escalator স্থাপবনি কাজ চলবে।  
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মমবরাবিবলি Railway Track, Crossover ও Overhead Catenary System 

 

প্যাণেজ-0৮ [থরাতলং েে (থরল থোচ) ও তিণপা ইকুইপণমন্ট সংগ্রহ]: এই প্যাণেণজর বাস্তব োজ ১৩ থসণেম্বর ২০১৭ তাতরখ 

শুরু েরা হণয়ণে। ৬(েয়)টি যাত্রীবাহী মকাচ সম্বর্লি প্রেম থমণরা থরন থসট গি ২৩ এতপ্রল ২০২১ তাতরখ ঢাোর উত্তরাস্থ তিণপাণত 

থপ ৌঁণেণে। এরই ধারাবাতহেতায় ইণতামণে মমাট ১৪ মমবরা মরন মসট ঢাকাি উত্তরাস্থ র্িবপাবি মপ ৌঁবেবে। আগত থমণরা থরনসমূণহর 

তনধ যাতরত পরীক্ষা র্িবপাবি মপ ৌঁোবনাি পি পি ধািাবার্হকভাবব েরা হণয় োণে। গি ১১ মম ২০২১ িার্িখ বাংলাবদবশি প্রর্ম 

মমবরা মরন মসট র্িবপাি অভযন্তবি মিলওবয় রযাবকি উপি চলাচবলি সূচনা হয়। মাননীয় প্রধানমিীি সাহসী মনতৃবত্ব এই র্দন 

বাংলাবদবশ ৪(চাি)টি মাইলফলক অর্জিি হয়: 

➢ বাংলাবদবশি মাটিবি মমবরাবিল চলাচবলি শুভ সূচনা; 

➢ বাংলাবদবশ ববদ্যযর্িক মরন যুবগি শুভ সূচনা; 

➢ মমবরাবিল দূির্নয়র্িি পদ্ধর্িবি পর্িচার্লি হয় র্বধায় র্ির্জটাল বাংলাবদশ র্বর্নম িাবণ নতুন মাত্রা সংবযাজন; এবং 

➢ মমবরাবিল প্রর্ম ধাবপি র্স্প্িবরন (প্রর্ি র্ন্টায় সব্িাচ গর্ি ১১০ র্কবলার্মটাি) র্বধায় বাংলাবদশ র্স্প্ি মরন যুবগ 

পদাপ িন। 

র্িবপাি অভযন্তবিি র্নধ িার্িি পিীক্ষা মশবষ ভায়ািাবটি উপি মমইন লাইবন গি ২৯ নবভম্বি ২০২১ িার্িখ র্মিপুি-১০ মমবরাবিল 

মেশন পয িন্ত এবং গি ১২ র্িবসম্বি ২০২১ িার্িখ আগািগাঁও মমবরাবিল মেশন পয িন্ত বাংলাবদবশি প্রর্ম মমবরা মরবনি 

ভায়ািাবটি উপি চলাচল পিীক্ষবণি সূচনা কিা হয়। পয িায়ক্রবম আগি মমবরা মরনসমূবহি প্রবয়াজনীয় কার্িগর্ি পিীক্ষা, 

Functional Test এবং Performance Test র্নয়র্মি চলবে। সফলভাবব মমবরা মরনসমূবহি Performance Test 

সম্পন্ন হওয়াি পি System Integration Test আগামী মসবেম্বি ২০২২ মাবস শুরুি পর্িকল্পনা িবয়বে। এই Test সম্পন্ন 

হওয়াি পি যাত্রীর্বহীন Trial Run শুরু কিা হবব। যাত্রীর্বহীন Trial Run সম্পন্ন হওয়াি পি সিকাি আগামী র্িবসম্বি ২০২২ 

মাবস বাংলাবদবশি প্রর্ম মমবরা মরন উত্তিা উত্তি মর্বক আগািগাঁও পয িন্ত চালুি পর্িকল্পনা গ্রহণ কবিবে। এই প্যাবকবজি বাস্তব 

অগ্রগর্ি ৮১.৫০%। 
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ভায়ািাবটি উপি থমণরা থরণনর Performance Test তনয়তমত চলণে 

প্যাবকজ-০৯ Enterprise Resource Management System (ERMS): এই প্যাবকবজি আওিায় Enterprise 

Resource Management System (ERMS) এি কাজ শুরু কিাি র্নর্মত্ত গি ২২ মফব্রুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ Kick Off 

Meeting অনুর্িি হবয়বে। পিামশ িক প্রর্িিানবক সহায়িা কিাি জন্য গি ২৮ মাচ ি ২০২২ িার্িখ DMTCL এি কম িকিিা 

সমন্ববয় ১১ সদস্য র্বর্শষ্ট ০১টি কর্মটি গঠন কিা হয়। পিামশ িক প্রর্িিান কতৃিক র্িবপা এলাকা পর্িদশ িন, িথ্য সংগ্রহ এবং 

র্ববেষণপূব িক দিপত্র দর্লবলি প্রার্র্মক খসড়া প্রস্তুি কিা হবয়বে। এিই ধািাবার্হকিায় গি ৩১ মম ২০২২ িার্িখ পিামশ িক 

প্রর্িিান কতৃিক খসড়া দিপত্র দর্লল পয িাবলাচনাি র্নর্মত্ত Team DMTCL এি র্নকট উপস্থাপন কিা হয়। DMTCL কতৃিক 

গঠিি কর্মটিি মিামি পয িাবলাচনা কবি গি ০৮ জুন ২০২২ িার্িবখ র্নবয়ার্জি পিামশ িক প্রর্িিান NKDM Association 

খসড়া দিপত্র দর্লল প্রস্তুি কবি দার্খল কবিবে। ERMS Committee কতৃিক খসড়া দিপত্র দর্লল পিীক্ষা র্নিীক্ষা কবি মদখা 

হবে।  
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র্নর্বড় পর্িবীক্ষণ 

ঢো ো ম্যোস র েোনপি ট্রোিনজট কিখিলপখমন্ট প্রখজক্ট (লোইি-৬) ২০১২-২০২৪ মময়াবদ বাস্তবায়বনি জন্য গ্রহণ কিা হবলও Early 

Commissioning এি লক্ষযমাত্রা অজিবন র্নম িাণ কাজ পুবিাদবম এর্গবয় চলবে। এই লক্ষযমাত্রা অজিবন প্রকল্প এলাকাি সর্ন্নকবট 

প্রকল্প টিবমি অবস্থান ও র্নম িাণ কাজ যর্াযর্ভাবব পর্িবীক্ষবণি র্নর্মত্ত প্রধান কায িালবয়ি পাশাপার্শ উত্তিা, আগািগাঁও, ফাম িবগট 

ও গাবিলীবি অস্থায়ী কায িালয় স্থাপন কিা হবয়বে। মাননীয় মিী, সড়ক পর্িবহন ও মসতু মিণালয় প্রকবল্পি কাবজি বাস্তবায়ন 

অগ্রগর্ি র্নয়র্মি র্বির্িবি সবিজর্মবন প্রিযক্ষ কবি প্রবয়াজনীয় র্দকর্নবদ িশনা প্রদান কবি র্াবকন। সড়ক পর্িবহন ও মসতু 

মিণালবয়ি মাননীয় মিী জনাব ওবায়দ্যল কাবদি এমর্প গি ২৯ আগে ২০২১ িার্িখ এমআিটি লাইন-৬ এি উত্তিা র্িবপা এলাকা 

পর্িদশ িন মশবষ ভায়ািাবটি উপি মমইন লাইবন প্রর্ম মমবরা মরবনি চলাচল পিীক্ষবণি শুভ সূচনা কবিন।  

 

 

মাননীয় মিী, সড়ক পর্িবহন ও মসতু মিণালয় ভায়ািাবটি উপি মমইন লাইবন প্রর্ম মমবরা মরবনি চলাচল পিীক্ষবণি শুভ সূচনা 

কবিন 

 

জনাব জুবয়না আর্জজ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসর্ির্জ র্বষয়ক), প্রধানমিীি কায িালয় গি ২৯ জুন ২০২২ িার্িখ এমআিটি লাইন-৬ এি 

উত্তিা র্িবপা এলাকায় র্নম িাণাধীন স্থাপনাসমূহ মযমন-Workshop, Stabling Yard, Receiving Sub-Station এবং 

Auxiliary Sub-Station & Traction Sub-Station; মমবরা মরন, Metro Rail Exhibition & Information 

Center এবং উত্তিা উত্তি মমবরাবিল মেশন সিজর্মবন পর্িদশ িন  খরি। পর্িদশ িবনি সময় র্ির্ন র্িবপা এলাকায় একটি র্নম 

গাবেি চািা মিাপণ কবিন। পনরদর্ বখির পূখব ব তাঁখ  ঢো ো এমআরটি কিটও ো ব এবং এর বোস্তবো ি অগ্রগনত সম্পখ ব 

PowerPoint Presentation এি মাধ্যবম র্বস্তার্িিভাবব অবর্হি কিা হয়। 
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মুখ্য সমন্বয়ক (এসর্ির্জ র্বষয়ক), প্রধানমিীি কায িালয় বাংলাবদবশি প্রর্ম মমবরা মরবনি অভযন্তিভাগ সবিজর্মবন প্রিযক্ষ কবিন 

 

জনাব আবু মহনা মমািবশদ জামান, সর্চব, বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূোয়ন র্বভাগ এঁি মনতৃবত্ব একটি টিম গি ১৩ র্িবসম্বি ২০২১ 

িার্িখ এমআিটি লাইন-৬ এি উত্তিা র্িবপা এলাকা, Metro Rail Exhibition & Information Center (MEIC), 

র্নম িাণাধীন উত্তিা উত্তি মমবরাবিল মেশন পর্িদশ িন  খরি। এমআিটি লাইন-৬ এি উত্তিাস্থ সাইট অর্ফবস িাঁবক মমবরাবিল 

মনটওয়াকি র্নম িাণ কাবজি অগ্রগর্ি সম্পখ ব অবর্হি কিা হয়। এই পর্িদশ িন টিম পর্িদশ িন মশবষ গি ২৩ র্িবসম্বি ২০২১ িার্িখ 

সুপোনরর্/মতোমত সম্বনলত একটি পনরদর্ বি প্রনতখবদি কপ্ররণ  খর। প্রোপ্ত পনরদর্ বি প্রনতখবদখির সুপোনরর্/মতোমখতর উপর গৃিীত 

 োর্ বক্রম গি ১৮ জানুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগ মপ্রিণ কিা হয়। এোড়াও পনরবীক্ষণ ও মূল্যো ি 

কসক্টর-২, বোস্তবো ি পনরবীক্ষণ ও মূল্যো ি নবিোখগর এ টি টিম গি ১৬ জুন ২০২২ তোনরে ঢাকা ম্যাস ি যার্পি রানর্জট 

মিবভলপবমন্ট প্রবজট (লাইন-৬) এি র্নম িাণ কাজ সিজর্মবন পনরদর্ বি  খর গত ২৯ জুন ২০২২ িার্িখ সুপোনরর্/মতোমত সম্বনলত 

একটি পনরদর্ বি প্রনতখবদি কপ্ররণ  খরখছ। 

 

সর্চব, বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ ও মূোয়ন র্বভাগ কতৃিক বাস্তবায়নাধীন এমআিটি লাইন-৬ এি র্নম িাণ কাজ পর্িদশ িন  



পাতা 22 / 103 

আগািগাঁও মমবরাবিল মেশন সংলগ্ন এলাকায় Station Plaza র্নম িাবণি জন্য বাংলাবদশ র্বমান বার্হনীি এবং র্বর্ভন্ন সিকার্ি 

সংস্থাি ভূর্ম র্িএমটির্সএল এি অনুকূবল MRT Line-6 র্নম িাবণি র্নর্মত্ত হস্তান্তবিি জন্য গি ২৮ এর্প্রল ২০২২ িার্িখ সর্চব, 

সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সভাপর্িবত্ব একটি আন্তঃমিণালয় সভা অনুর্িি হয়। এিই ধািাবার্হকিায় গি ১৩ মম 

২০২২ িার্িখ প্রর্িিক্ষা মিণালয়, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ, বাংলাবদশ র্বমান বার্হনী, র্িএমটির্সএল এবং প্রকল্প 

কতৃিপবক্ষি সমন্বয় আগািগাঁও মমবরাবিল মেশন সংলগ্ন এলাকায় Station Plaza র্নম িাবণি জন্য র্চর্িি ভূর্ম হস্তান্তবিি র্বষবয় 

একটি সমন্বয় সভা অনুর্িি হয়। সভা মশবষ সবিজর্মবন প্রস্তার্বি স্থান পর্িদশ িন কিা হয়। সভা ও সবিজর্মবন পর্িদশ িন মশবষ 

বাংলাবদশ র্বমান বার্হনীি ১.৩৮৪ একি ভূর্ম আগািগাঁও মমবরাবিল মেশন সংলগ্ন এলাকায় Station Plaza র্নম িাবণি র্নর্মত্ত 

ব্যবহাবিি জন্য প্রর্িিক্ষা মিণালয় ও বাংলাবদশ র্বমান বার্হনী মম র্খক সম্মর্ি প্রদান কবি। 

 

সর্চব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ; র্সর্নয়ি সর্চব, প্রর্িিক্ষা মিণালয়; বাংলাবদশ র্বমান বার্হনী, র্িএমটির্সএল  

এবং প্রকল্প কতৃিপবক্ষি সমন্ববয় অনুর্িি সভা 

 

জনাব এ র্ব এম আর্মন উোহ নুিী, সর্চব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ গি ১২ জুন ২০২২ িার্িখ MRT Line-6 এি 

উত্তিা র্িবপা এলাকায় র্নম িাণাধীন স্থাপনাসমূহ, Metro Rail Exhibition & Information Center (MEIC), 

র্নম িাণাধীন উত্তিা উত্তি মমবরাবিল মেশন এবং উত্তিা মসন্টাি মমবরাবিল মেশন সংলগ্ন Transit Oriented Development 

(TOD) Hub এি জন্য র্নধ িার্িি স্থান পর্িদশ িন  খরি। পর্িদশ িবনি সময় র্ির্ন TOD Hub এি জন্য র্নধ িার্িি স্থাবন একটি 

উন্নি জাবিি আবমি চািা মিাপণ কবিন। পনরদর্ বখির পূখব ব তাঁখ  ঢো ো এমআরটি কিটও ো ব এবং এর বোস্তবো ি অগ্রগনত সম্পখ ব 

PowerPoint Presentation এি মাধ্যবম র্বস্তার্িিভাবব অবর্হি কিা হয়।  

 

সর্চব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ কতৃিক এমআিটি লাইন-৬ এি র্নম িাণ কাজ পর্িদশ িন 
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ব্যবস্থাপনা পর্িচালক, র্িএমটির্সএল MRT Line-6 এি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পয িাবলাচনার জন্য নি নমত সিো কবিন। সভা  

প্র খের চযাবলঞ্জসমূহ র্চর্িি কবি উত্তিবণি উপায় র্নধ িািণপূব ব  সমোর্োখির ব্যবস্থো গ্রিণ কিা হয়। নতনি র্নয়র্মি র্বির্িবি এবং 

আকর্স্মকভাবব যখন প্রবয়াজন িখন মমবরাবিবলি র্নম িাণ কাজ সবিজর্মবন পর্িদশ িন কবি র্াবকি। 

 

ব্যবস্থাপনা পর্িচালক কতৃিক ২৩ মাচ ি ২০২২ িার্িখ র্নম িানাধীন র্বজয় সির্ণ মমবরাবিল মেশবনি র্নম িাণ কাজ পর্িদশ িন 

 

প্রকল্প পর্িচালক প্রনত সপ্তাবহ প্যাবকজনিনত্ত  বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পয িাবলাচনা সভা কবি সবিজর্মবন বাস্তব অবস্থা পয িববক্ষণ 

কবিন। এবি বাস্তবায়বন উদ্ভূি মোট মোট চযাবলবঞ্জি িাৎক্ষর্ণক সমাধান মদয়া সম্ভব হয়। নতনি যখন প্রবয়াজন িখন MRT 

Line-6 এি র্নম িাণ কাজ সবিজর্মবন পর্িদশ িন কবি প্রবয়াজনীয় র্নবদ িশনা প্রদান কবি র্াবকি। 

 

প্রকল্প পর্িচালক, MRT Line-6 কতৃিক গি ২৬ জানুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ বাংলাবদশ সর্চবালয় মমবরাবিল মেশবনি র্নম িাণ কাজ পর্িদশ িন 
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গি ১৬ নবভম্বি ২০২১ িার্িখ জাপান দূিাবাস কতৃিক MRT Line-6 এি র্িবপা এলাকাি উন্নয়ন কাজ সিজর্মবন পর্িদশ িবনি 

জন্য একটি Press Tour এি আবয়াজন কিা হয়। এই Press Tour শুরুি পূবব ি সাংবার্দকবদি উবদ্দবে বিব্য িাবখন 

বাংলাবদবশ জাপাবনি িাষ্ট্রদূি জনাব ইবিা নাওর্ক, JICA Chief Representative জনাব ইহুও হাবয়কাওয়া এবং 

র্িএমটির্সএল এি ব্যবস্থাপনা পর্িচালক জনাব এম, এ, এন, র্ের্দ্দক। 

 

জাপান দূিাবাস কতৃিক MRT Line-6 এি র্িবপা এলাকায় আবয়ার্জি Press Tour  

একই র্দন বাংলাবদশ জািীয় র্ক্রবকট দবলি সাববক অর্ধনায়ক জনাব হার্ববুল বাশাি সুমন, সাববক র্ক্রবকটাি জনাব আব্দুি 

িাজ্জাক এবং অলিাউন্ডাি জনাব মমবহদী হাসান র্মিাজ MRT Line-6 এি র্িবপা এলাকা, Metro Rail Exhibition & 

Information Center এবং উত্তিা উত্তি মমবরাবিল মেশন পর্িদশ িন কবিন। 

 

বাংলাবদশ জািীয় র্ক্রবকট দবলি সাববক ও বিিমান র্ক্রবকটািবদি MRT Line-6 পর্িদশ িন 
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বাংলাবদবশি প্রর্ম মমবরাবিবল ব্যবহৃি ববদ্যযর্িক র্সবেম সবিজর্মবন প্রিযক্ষ কিাি জন্য  Mr. Saifur Rahman, 

President, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), USA এবং Professor Dr. 

Muhammad Fazli Ilahi, Vice Chancellor, Ahsanullah University of Science & Technology গি 

২৬ র্িবসম্বি ২০২১ িার্িখ MRT Line-6 এি র্িবপা এলাকা পর্িদশ িন কবিন। পর্িদশ িবনি সময় র্িবপাি অভযন্তবি অবর্স্থি 

Receiving Sub-station (RSS), Auxiliary Sub-station (ASS), Traction Sub-station (TSS), 

Workshop, Stabling Yard, Fire Fighting Backbone Line, Fire detection & Panel Gas Flooding 

System ইিযার্দ সবিজর্মবন পর্িদশ িন কবিন। র্িবপাি ভূর্ম উন্নয়ন কাবজি ব্যবহৃি জাপানীজ প্রযুর্ি Sand Compaction 

Pile (SCP) সম্পবকি জানবি আগ্রহ প্রকাশ কিায় টিমবক এই র্বষবয় র্বস্তার্িি অবর্হি কিা হয়।  

 
Mr. Saifur Rahman, President, Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA  

এবং Professor Dr. Muhammad Fazli Ilahi, Vice Chancellor of Ahsanullah University of Science 

& Technology কতৃিক MRT Line-6 এি র্িবপা এলাকাি ববদ্যযর্িক র্সবেম পর্িদশ িন 

Metro Rail Exhibition & Information Center (MEIC) 

অতযাধুতনে গণপর্িবহন র্হবসবব বাংলাবদবশ প্রর্ম বাবিি মি MRT বা মমবরাবিল র্নর্ম িি হবি যাবে। মমবরাবিল সম্পবকি 

জনসাধািণবক সম্যক ধািণা প্রদাবনি লবক্ষয MRT Line-6 এি উত্তিা র্িবপা এলাকায় Metro Rail Exhibition & 

Information Center (MEIC) বা মমবরাবিল প্রদশ িনী ও িথ্য মকবে র্নম িাণ কিা হবয়বে। মমবরাবিল প্রদশ িনী ও িথ্য মকবে 

মমবরা মরবনি Mock Up, স্বয়ংর্ক্রয়ভাবব চলাচবল সক্ষম ০২(দ্যই) মসট Mini মমবরা মরন, মমবরা মেশন মর্বক স্বয়ংর্ক্রয় ও 

ম্যানুয়াল পদ্ধর্িবি টিবকট সংগ্রবহি র্নর্মত্ত যর্াক্রবম Ticket Vending Machine ও Ticket Office Machine, মমবরা 

মেশবনি সবে সামঞ্জস্য মিবখ Smart Card Based স্বয়ংর্ক্রয় প্রববশ এবং বর্হিগমন মগইট স্থাপন কিা হবয়বে। মমবরাবিল 

প্রদশ িনী ও িথ্য মকবে র্ভর্িও প্রদশ িনী হবল MRT Line-6 এি উপি র্ভর্িও, মমবরাবিবলি অভযন্তবি ও মমবরাবিল মেশবন 

যাত্রীগবণি কিণীয় এবং বজিনীয় সম্পর্কিি এযার্নবমবটি কাটু িন এবং Ticket Vending Machine হতে স্বয়ংর্ক্রয়ভাবব 

টিবকট সংগ্রবহবি পদ্ধর্ি প্রদশ িন কিাি ব্যবস্থা িাখা হবয়বে। গি ০১ জুলাই ২০১৬ িার্িখ গুলশান হর্ল আটি িজান মিস্টুবিবন্ট এক 

অনাকার্িি র্টনায় মমবরাবিবল কম িিি অবস্থায় র্নহি ০৭(সাি) জন জাপানী নাগর্িবকি স্মিবণ মমবরাবিল প্রদশ িনী ও িথ্য মকবে 

Memorial Monument স্থাপন কিা হবয়বে। এই মকবেি প্রদশ িনী হবল প্রদশ িবনি জন্য মমবরাবিল মনটওয়াকি ম্যাপ, র্বর্ভন্ন 

লাইবনি রুট ম্যাপ, মমবরাবিবলি অভযন্তবি ও মমবরাবিল মেশবন যাত্রীগবণি কিণীয় এবং বজিনীয় র্বষয়সমূবহি সর্চত্র র্িসবপ্ল্ এবং 

MRT Line-6 এি বাস্তবায়ন কাবজি অগ্রগর্ি প্রদশ িন কিা হবয়বে। আশা েরা র্াণে মাননীয় সড়ে পতরবহন ও থসতু মন্ত্রী 

আগামী থসণেম্বর ২০২২ মাণস মমবরাবিল প্রদশ িনী ও িথ্য মকে উবিাধন কিববন। উবিাধবনি পিপিই মদশবাসী র্ববশষ কবি ঢাকা 

মহানগিবাসী দশ িনীি র্বর্নমবয় মমবরাবিল প্রদশ িনী ও িথ্য মকে পর্িদশ িন কিবি পািববন। িবব বীি মুর্িবযাদ্ধা, র্ববশষ শািীর্িক 

চার্হদা সম্পন্ন ব্যর্ি ও োত্র-োত্রীবদি র্শক্ষা প্রর্িিাবনি পর্িচয় পত্র প্রদশ িন সাবপবক্ষ প্রববশ মূে পর্িবশাধ কিবি হবব না 

(পর্ির্শষ্ট-ঙ)। পর্িদশ িবনি সময় দক্ষ গাইি দশ িনার্ীবদি প্রবিযকটি র্বষয় র্বস্তার্িিভাবব বুর্িবয় র্দববন।  
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মমবরাবিল প্রদশ িনী ও িথ্য মকে, র্দয়াবার্ড়, উত্তিা 

Memorial Monument 

গি ০১ জুলাই ২০১৬ িার্িখ ঢাকাি গুলশান হর্ল আটি িজান মিস্টুবিবন্ট এক অনাকার্িি র্টনায় ০৭(সাি) জন জাপানী নাগর্িক 

র্নহি হন। িন্মবধ্য ৫(পাঁচ) জন পুরুষ ও ২(দ্যই) জন মর্হলা। র্নহি জাপানী নাগর্িকগণ পিামশ িক র্হবসবব Preparatory 

Study of Dhaka Mass Rapid Transit Development Project এ বাংলাবদবশ কম িিি র্েবলন। র্নহি জাপানী 

নাগর্িকগণ হবলন: HASHIMOTO Hideki, KUROSAKI Nobuhiro, OGASAWARA Koyo, 

OKAMURA Makoto, SAKAI Yuko, SHIMODAIRA Rui এবং TANAKA Hiroshi. সিকাি র্নহি 

এই ০৭(সাি) জন জাপানী নাগর্িবকি স্মিবণ Memorial Monument স্থাপবনি র্সদ্ধান্ত গ্রহণ কবির্েল। এিই ধািাবার্হকিায় 

উত্তিা র্িবপা এলাকায় র্নর্ম িি Metro Rail Exhibition and Information Center-এ গি ১৫ জুন ২০২২ িার্িখ 

Memorial Monument স্থাপন কিা হবয়বে।  

 

Metro Rail Exhibition and Information Center-এ স্থার্পি Memorial Monument 
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Safety Managment System of MRT Line-6  

MTR Line-6 এি র্সবেম ও যাত্রীবদি Safety র্নর্িি কিাি লবক্ষয JICA এি সিাসর্ি অর্ িায়বন The Project on 

Technical Assistance for Mass Rapid Transit Safety Management System of MTR Line-6 

বাস্তবায়নাধীন আবে। এই প্রকবল্পি আওিায় চলমান ২০২১-২০২২ অর্ ি বেবি র্ননর্লর্খি প্রর্শক্ষণ কায িক্রম পর্িচালনা কিা 

হবয়বে:  

 

প্রর্শক্ষবণি ধিণ িার্িখ অংশগ্রহণকািী প্রর্শক্ষণ প্রদানকািী 

এমআিটি মসফটি ম্যাবনজবমন্ট 

র্সবেম - মম র্লক র্বষয়াবলী 

০২ - ০৩ জুলাই ২০২১ 

০৯ - ১০ জুলাই ২০২১ 

১৬ - ১৭ জুলাই ২০২১ 

০৩টি ব্যাবচ র্িএমটির্সএল এি  

মমাট ৫৫ জন কম িকিিা জাইকা এক্সপাট ি টিম 

এমআিটি মসফটি ম্যাবনজবমন্ট 

র্সবেম - এিভান্স র্বষয়াবলী 

০৮ - ০৯ অবটাবি ২০২১ 

২১ অবটাবি ২০২১ 

২৪ অবটাবি ২০২১ 

০৩টি ব্যাবচ র্িএমটির্সএল এি  

মমাট ৫৫ জন কম িকিিা জাইকা এক্সপাট ি টিম 

এমআিটি মসফটি ম্যাবনজবমন্ট 

র্সবেম - প্রার্টকযাল এসএমএস 

কাজসমূহ এবং ইমািবজর্ন্স র্িল 

১২ - ১৩ এর্প্রল ২০২২ 

১৮ - ১৯ এর্প্রল ২০২২ 

০২টি ব্যাবচ র্িএমটির্সএল, র্িএমর্প 

এবং ফায়াি সার্ভিস এি  

মমাট ৫৬ জন কম িকিিা 

জাইকা এক্সপাট ি টিম 

 

  র্িএমটির্সএল এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন MRT Line সমূবহি Safety Management System সংক্রান্ত Safety 

Policy প্রণয়ন ও Emergency Response র্বষবয় যর্াক্রবম গি ০৮ ও ১০ মফব্রুয়ার্ি ২০২১ এবং ০৭ ও ১১ অবটাবি 

২০২১ িার্িখ ২(দ্যই)টি পৃর্ক কম িশালাি আবয়াজন কিা হবয়বে। এই কম িশালায় সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি 

প্রর্ির্নর্ধ, প্রকবল্পি Joint Coordination Committee (JCC) এি সদস্যগণ, ঢাকা মমবরাপর্লটন পুর্লবশি প্রর্ির্নর্ধ, 

ফায়াি সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িবফন্স অর্ধদপ্তবিি প্রর্ির্নর্ধ এবং ঢাকা উত্তি ও দর্ক্ষণ র্সটি কিবপাবিশবনি প্রর্ির্নর্ধ এবং 

র্িএমটির্সএল ও এি আওিায়ব বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহ কম িিি কম িকিিগণ অংশগ্রহণ কবিন। 

 

 

Safety Management Training এি Emergency Drill 
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সড়বকি র্মর্িয়াবনি উভয় পাবর্শ্িি Hard Barrier প্রিযাহাি 

MRT Line-6 এি র্নম িাণ কাবজ র্নবয়ার্জি জনববলি ও পর্চািীবদি র্নিাপত্তা র্নর্িি কিবি রুট এোইনবমবন্ট অবর্স্থি 

সড়বকি র্মর্িয়াবনি উভয় পার্শ্ি র্মবল ১৩ র্মটাি সড়ক Hard Barrier র্দবয় Occupy কিা হবয়র্েল। র্নম িাণ কাজ মশষ 

পয িাবয় বাস্তবায়নাধীন র্াকায় পেবী মর্বক Centre on Integrated Rural Development for Asia and the 

Pacific (CIRDAP) পয িন্ত র্নিাপত্তাি জন্য প্রদত্ত Hard Barrier প্রিযাহাি কবি মনয়ায় র্বযমান সড়ক পর্িপূণ িভাবব 

ব্যবহাি কিা যাবে। সড়বকি মযসকল স্থান হবি Hard Barrier প্রিযাহাি কিা হবয়বে মসখাবন নতুন কবি র্মর্িয়ান বিিী কবি 

মদয়া হবয়বে। র্মর্িয়াবন মিার্পিব্য মস ন্দয ি বধ িন গাবেি স্থায়ীত্ব িক্ষাবর্ ি পর্ল মাটি িািা র্মর্িয়ান ভিাট কবি মদয়া হবয়বে।  

 

আগািগাঁও ও র্বজয় সির্ণ মমবরাবিল মেশবনি মধ্যবিী এলাকাি সড়বকি Hard Barrier প্রিযাহাি কবি নতুন কবি র্মর্িয়ান 

বিিী এবং পিীক্ষামূলক মস ন্দয ি বধ িন 

Panel of Experts  

বাংলাবদবশি প্রর্ম মমবরাবিল র্নম িাবণ উদ্ভূি বড় চযাবলঞ্জসমূহ উত্তিবণ প্রবয়াজনীয় কার্িগর্ি র্নবদ িশনা প্রদাবনি জন্য Panel of 

Experts (PoEs) রখ খছ। এমআিটি লাইন-৬ এি Panel of Experts (PoEs) এি বিিমান মচয়ািম্যান Dr. M. 

Shamim Z. Basunia, PEng Professor Emeritus, Department of Civil Engineering, University of 

Asia Pacific. PoEs এি বববদর্শক সদস্য র্হবসবব দার্য়ত্ব পালন কিবেন জাপাবনি Chuo University এি আন্তজিার্িক 

খ্যার্িসম্পন্ন Professor Kenji Ishihara. PoEs এি মদশী সদস্য র্হবসবব দার্য়বত্ব র্েবলন Professor Dr. A. M. M. 

Safiullah.  র্ির্ন গি ২৪ এর্প্রল ২০২১ িার্িখ ইবন্তকাল কবিবেন (ইন্না র্লোর্হ ওয়া ইন্না ইলাইর্হ িার্জউন)। নতুন মদশী সদস্য 

র্নবয়াবগি উবযাগ প্রর্ক্রয়াধীন আবে। প্রবয়াজন অনুযায়ী Panel of Experts সবিজর্মবন পর্িদশ িন ও যর্াযর্ পিীক্ষা-র্নিীক্ষা 

কবি পিামশ ি প্রদান কবি র্াবকন।  

অনিট আপনত্ত 

ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) এর আওতো  বোস্তবো িোর্ীি ঢো ো ম্যোস র েোনপি ট্রোিনজট কিখিলপখমন্ট 

প্রখজক্ট (লোইি-৬) এর  োর্ বক্রম পর্ বোখলোচিো  খর গত ৩০ জুি ২০১৭ তোনরে পর্ বন্ত কমোট ৩০টি অনিট আপনত্ত Foreign Aided 
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Project Audit Directorate (FAPAD) কতৃিক উত্থাপন কিা হয়। িন্মবধ্য ৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত ২৮টি অর্িট 

আপর্ত্ত সম্পূণ ি এবং ০২ টি অর্িট আপর্ত্ত আংর্শক র্নষ্পর্ত্ত কিা হবয়বে। অবর্শষ্ট ০২টি অর্িট আপর্ত্ত আংর্শক (পাট ি A ভুি 

০১টি  আংর্শক এবং পাট ি B ভুি ০১টি আংর্শক)  FAPAD-এ র্নষ্পর্ত্তি জন্য কায িক্রম প্রর্ক্রয়াধীন আবে (পর্ির্শষ্ট-চ)।  

 

Project Implementation Committee (PIC) সভা 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) বাস্তবায়বন উদ্ভূি চযাবলঞ্জসমূহ র্নিসবনি জন্য 

সিকার্ি খাবি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রর্ক্রয়াকিণ, অনুবমাদন ও সংবশাধন পদ্ধর্ি ২০১৬ অনুযায়ী Project Implementation 

Committee (PIC) এি সভা অনুর্িি হবয় র্াবক। ৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত মমাট ৭(সাি)টি Project 

Implementation Committee (PIC) এি সভা অনুর্িি হবয়বে। এিই ধািাবার্হকিায় গি ০১ র্িবসম্বি ২০২১ িার্িখ 

সব িবশষ ও ৭ম PIC সভা অনুর্িি হয়। উবেখ্য, প্রর্ম, র্িিীয়, তৃিীয়, চতুর্ ি, পঞ্চম ও ষি PIC সভা যর্াক্রবম গি ১৯ নবভম্বি 

২০১৪ িার্িখ, ২৭ র্িবসম্বি ২০১৬ িার্িখ, ২৯ মাচ ি ২০১৮ িার্িখ, ২৬ জুন ২০১৯ িার্িখ, ০৫ জানুয়ার্ি ২০২০ িার্িখ এবং ২১ 

মসবেম্বি ২০২০ িার্িখ অনুর্িি হবয়বে। 

 

২০২১-২০২২ অর্ িবেবিি সংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

ঢাকা ম্যাস র েোনপি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজট (লাইন-৬) এি ২০২১-২০২২ অে ববছখরর সংবশার্ধি বোনষ ব  উন্ন ি  ম বসূনচ 

(আিএনিনপ)-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত ৩০ জুি ২০২২ িার্িখ পর্ বন্ত আনে ব  অগ্রগনত ১০০.০৩%। উবেখ্য ময, ২০১৯-২০২০ 

অে ববছখরর আিএনিনপ-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত আনে ব  অগ্রগনত নছল ৮৭.৬৯% এবং ২০২০-২০২১ অে ববছখরর 

আিএনিনপ-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত আনে ব  অগ্রগনত নছল ৭৭.৩১%। ২০২১-২০২২ অে ববছখরর সংবশার্ধি বোনষ ব  উন্ন ি 

 ম বসূনচ (আিএনিনপ)-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত ৩০ জুি ২০২২ িার্িখ পর্ বন্ত বোস্তবো ি অগ্রগনত নিম্নরূপ: 

 ক োটি টো ো  

েোত এনিনপ বরোদ্দ ব্য  অগ্রগনত (%) 

নিনপএ ৩০০০.০০ ৩০০১.৯৬ ১০০.০৭% 

নজওনব ১০০৭.৭০ ১০০৭.০৮ ৯৯.৯৪% 

কমোট ৪০০৭.৭০ ৪০০৯.০৪ ১০০.০৩% 
 

MRT Line-6 এি ভূর্ম অর্ধগ্রহণ 

উত্তিা উত্তি, পেবী, নমরপুর-১১, নমরপুর-১০,  োজীপোড়ো এবং কর্ওড়োপোড়ো কমখট্রোখরল কের্খি র্োত্রীখদর র্লফট, এবস্কবলটি ও 

র্িঁর্ড়বি নিরোপখদ ও স্বোচ্ছ্েখিে উঠা-নামা এবং পর্চার্িবদি র্নর্ব িবে যািায়াবিি সুর্বধাবর্ ি ভূনম অনর্গ্রিণ 

 

 ) উত্তিা উত্তি মমবরাবিল মেশবনি ভূর্ম অর্ধগ্রহণ কায িক্রম 

এমআরটি লোইি-৬ এর উত্তরো উত্তর কমখট্রোখরল কের্ি সংলগ্ন নদ োবোনড় কমৌজোর ০.৩৫৪ এ র ব্যনি মোনল োিোর্ীি ভূনম জিস্বোখে ব 

অনর্গ্রিখণর লখক্ষে কজলো প্রর্োস , ঢো ো কতৃিক এলএ ক ইস িম্বর-০৩.১৫.০৯/২০১৯-২০২০ রুজু  রো ি । ইখতোমখে এই এলএ ক ইস এর 

নবপরীখত মজলা প্রশাসক, ঢাকাবক সমূদ  অে ব বোবদ দুই ন নস্তখত ১৭,৮৮,২৭,৫৯৪.৯২ টাকা পর্িবশাধ কিা হবয়বে। গি ১৯ র্িবসম্বি ২০২১ 

িার্িখ অর্ধগ্রহণকৃি ০.৩৫৪ একি ভূর্মি দখল গ্রহণ কিা হবয়বে। গি ২১ এর্প্রল ২০২২ িার্িখ ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি মগবজট প্রকার্শি হবয়বে। 

অর্ধগ্রহণকৃি ভূর্ম র্িএমটির্সএল-এি অনুকূবল নামজার্ি কিাি জন্য গি ১২ মম ২০২২ িার্িখ মজলা প্রশাসবকি কায িালয়, ঢাকা হবি সহকািী 

কর্মশনাি (ভূর্ম), র্মিপুি সাবকিল বিাবি পত্র মপ্রিণ কিা হবয়বে। নামজার্ি কায িক্রম প্রর্ক্রয়াধীন আবে। 

 

ে) পল্লবী মমবরাবিল মেশবনি ভূর্ম অর্ধগ্রহণ কায িক্রম  

পল্লবী মমবরাবিল কের্ি এলো ো  পেচোরীখদর র্োতো োখতর সুনবর্োখে ব ফুটপোত নিম বোখণর জন্য ভূনম অনর্গ্রিখণর লখক্ষে গত ২৪ মোচ ব 

২০২১ তোনরে প্রর্োসনি  অনুখমোদি পোও ো নগখ খছ। এরই র্োরোবোনি তো  র্েোর্ে  র্তবপখক্ষর মোেখম ভূনম মন্ত্রণোলখ র ক ন্দ্রী  

ভূনম বরোদ্দ  নমটির অনুখমোদখির নিনমত্ত প্রস্তোব গত ০২ মফব্রুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ ভূর্ম মিণালবয় মপ্রিণ কিা হবয়বে। ভূর্ম 

মিণালয় হবি প্রস্তাবটি সম্ভাব্যিা যাচাইবয়ি জন্য গি ২৭ মাচ ি ২০২২ িার্িখ মজলা প্রশাসক, ঢাকাি র্নকট মপ্রিণ কিা হবয়বে। 

গি ১৩ এর্প্রল ২০২২ িার্িখ সম্ভাব্যিা যাচাই কিা হবয়বে। সম্ভাব্যিা যাচাই কাবল মদখা যায় ময, প্রস্তার্বি নকশাি মবধ্য উত্তি 

মসনপাড়া পব িিা মম জাি ০.০৩৩৬৯ একি ভূর্মি মবধ্য ০.০১৮৭২ একি ভূর্ম ঢাকা উত্তি র্সটি কবপ িাবিশবনি মার্লকানাধীন, যা 

অববধ দখবল আবে। সবিজর্মবন পর্িমাপকাবল মদখা যায় ময, প্রকৃিপবক্ষ ০.০৩৩৬৯ একি ভূর্মি স্থবল ০.০১৪৯৭ একি ভূর্ম 

হবব। মমাট সংবশার্ধি ভূর্ম হবব চাকুলী মম জায় ০.০০৪০৩ একি এবং উত্তি মসনাপাড়া পব িিা মম জায় ০.০১৪৯৭ একি মমাট 
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০.০১৯০ একি। সংবশার্ধি ভূর্মি কাগজপত্র মজলা প্রশাসবকি কায িালবয় দার্খবলি জন্য গি ২৩ মম ২০২২ িার্িখ অনুবিাধ কিা 

হবল গি ২৬ মম ২০২২ িার্িখ সংবশার্ধি ভূর্মি প্রস্তাব প্রবয়াজনীয় কাগজপত্রসহ মজলা প্রশাসবকি কায িালয়, ঢাকায় মপ্রিণ কিা 

হবয়বে। গি ১৫ জুন ২০২২ িার্িখ অনুর্িি মকেীয় ভূর্ম বিাদ্দ কর্মটিি সভায় প্রস্তাবটি অনুবমার্দি হবয়বে।  

গ) নমরপুর-১০ মমবরাবিল মেশবনি ভূর্ম অর্ধগ্রহণ কায িক্রম  

িস্তোন্তখরর মোেখম ভূনম প্রোনপ্তর পরও নমরপুর-১০ মমবরাবিল কের্খি পেচোরীখদর র্োতো োখতর সুনবর্োখে ব ফুটপোত নিম বোখণর জন্য 

ঢাকা মমবরাপর্লটন এলাকাি র্মিপুি র্ানাধীন মসনপাড়া পব িিা মম জাি ০.০২৫৯৭ একি ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি র্নর্মত্ত গি ০৯ 

মফব্রুয়ার্ি ২০২১ িার্িখ প্রশাসর্নক অনুবমাদন পাওয়া র্গবয়বে। এিই ধািাবার্হকিায় গি ২২ র্িবসম্বি ২০২১ িার্িখ ভূর্ম 

মিণালবয়ি মকেীয় ভূর্ম বিাদ্দ কর্মটিি সভায় প্রস্তাবটি অনুবমাদন কিা হয়। এই মপ্রক্ষাপবট মজলা প্রশাসবকি কায িালয়, ঢাকা 

এলএ মকইস নম্বি: ০৩-১৫-০৮/২০২১-২০২২ রুজু কবিবে। গি ২৯ মাচ ি ২০২২ িার্িখ অর্ধগ্রহণাধীন ভূর্মি ময র্ িদন্ত কায িক্রম 

সম্পন্ন হবয়বে। ময র্ িদবন্ত প্রাপ্ত িথ্যার্দি আবলাবক র্ফল্ড বর্হ বির্িি কায িক্রম মশষ হবয়বে।  

 

র্)  োজীপোড়ো মমবরাবিল মেশবনি ভূর্ম অর্ধগ্রহণ কায িক্রম 

MRT Line-6 এর কাজীপাড়া মমবরাবিল মেশবন পর্চািীবদি যািায়াবিি সুর্বধাবর্ ি ফুটপাি র্নম িাবণি জন্য ঢাকা মমবরাপর্লটন 

এলাকাি র্মিপুি র্ানাধীন মসনপাড়া পব িিা মম জাি ০.১৬০৫৩ একি ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি লবক্ষয গি ০৯ মফব্রুয়ার্ি ২০২১ িার্িখ 

প্রশাসর্নক অনুবমাদন পাওয়া র্গবয়বে। এিই ধািাবার্হকিায় গি ২২ র্িবসম্বি ২০২১ িার্িখ ভূর্ম মিণালবয়ি মকেীয় ভূর্ম বিাদ্দ 

কর্মটিি সভায় প্রস্তাবটি অনুবমাদন কিা হয়। এই মপ্রক্ষাপবট মজলা প্রশাসবকি কায িালয়, ঢাকা এলএ মকইস নম্বি: ০৩-১৫-

০৮/২০২১-২০২২ রুজু কবিবে। গি ২৯ মাচ ি ২০২২ িার্িখ অর্ধগ্রহণাধীন ভূর্মি ময র্ িদন্ত কায িক্রম সম্পন্ন হবয়বে। ময র্ িদবন্ত 

প্রাপ্ত িথ্যার্দি আবলাবক র্ফল্ড বর্হ বির্িি কায িক্রম মশষ হবয়বে।  

 

ঙ) কর্ওড়োপোড়ো মমবরাবিল মেশবনি ভূর্ম অর্ধগ্রহণ কায িক্রম 

MRT Line-6 এর মশওড়াপাড়া মমবরাবিল মেশবন পর্চািীবদি যািায়াবিি সুর্বধাবর্ ি ফুটপাি র্নম িাবণি জন্য ঢাকা মমবরাপর্লটন 

এলাকাি র্মিপুি র্ানাধীন মসনপাড়া পব িিা মম জাি ০.১৮৫৪৯ একি ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি র্নর্মত্ত গি ০৯ মফব্রুয়ার্ি ২০২১ িার্িখ 

প্রশাসর্নক অনুবমাদন পাওয়া র্গবয়বে। এিই ধািাবার্হকিায় গি ২২ র্িবসম্বি ২০২১ িার্িখ ভূর্ম মিণালবয়ি মকেীয় ভূর্ম বিাদ্দ 

কর্মটিি সভায় প্রস্তাবটি অনুবমাদন কিা হয়। এই মপ্রক্ষাপবট মজলা প্রশাসবকি কায িালয়, ঢাকা এলএ মকইস নম্বি: ০৩-১৫-

০৮/২০২১-২০২২ রুজু কবিবে। গি ২৯ মাচ ি ২০২২ িার্িখ অর্ধগ্রহণাধীন ভূর্মি ময র্ িদন্ত কায িক্রম সম্পন্ন হবয়বে। ময র্ িদবন্ত 

প্রাপ্ত িথ্যার্দি আবলাবক র্ফল্ড বর্হ বির্িি কায িক্রম মশষ হবয়বে।  

 

মর্ির্িল মর্বক কমলাপুি পয িন্ত এমআিটি লাইন-৬ বর্ধ িিকিবণি জন্য ভূর্ম অর্ধগ্রহণ 

ঢাকা মমবরাপর্লটন এলাকাি মর্ির্িল র্ানাধীন উত্তি ব্রাহ্মণর্চিণ মম জাি ১.৬৮৯২ একি এবং মর্ির্িল মম জাি ০.১৮৬৭ একি 

সব িবমাট ১.৮৭৫৯০ একি ব্যর্ি মার্লকাধীন ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি লবক্ষয মজলা প্রশাসক, ঢাকা কতৃিক এলএ মকইস নম্বি: 

০৩.১৫.১৮/২০২১-২২ রুজু হয়। এিই ধািাবার্হকিায় গি ১০ মাচ ি ২০২২ িার্িখ ২৮১,৪০,৪৬,৭৬৩.৪৪ টাকাি চূড়ান্ত প্রাক্কলন 

পাওয়া র্গবয়বে এবং গি ২২ মাচ ি ২০২২ িার্িখ অর্গ্রম র্হবসবব প্রদত্ত টাকা হবি সমন্ববয়ি জন্য মজলা প্রশাসক, ঢাকা বিাবি পত্র 

মপ্রিণ কিা হবয়বে। স্থাবি সম্পর্ত্ত অর্ধগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন ২০১৭ এি আওিায় গি ১৪ মাচ ি ২০২২ িার্িখ ৮ ধািাি মনাটিশ 

ইসুয কিা হবয়বে এবং ক্ষর্িগ্রস্থ ভূর্ম মার্লক/প্রর্িিান ক্ষর্িপুিণ গ্রহণ কিবেন। গি ২৩ জুন ২০২২ িার্িখ প্রকল্প এলাকায় ৪৮ 

জন ক্ষর্িগ্রস্ত ব্যর্িি মাবি ক্ষর্িপূিবণি এলএ মচক র্বিিণ কিা হবয়বে।  

 

হস্তান্তবিি মাধ্যবম MRT Line-6 র্নম িাবণ ভূর্ম ব্যবহাবিি সম্মর্ি  

র্মিপুি-১১, র্মিপুি-১০ ও আগািগাঁও মমবরাবিল মেশবন যাত্রীবদি র্লফট, এবস্কবলটি ও র্িঁর্ড়বি র্নিাপবদ ও স্বােবন্দয উঠা-নামা 

এবং পর্চার্িবদি র্নর্ব িবে যািায়াবিি সুর্বধাবর্ ি ভূর্ম ব্যবহাবিি সম্মর্ি 

 ) র্মিপুি-১১ মমবরাবিল মেশবন হস্তান্তবিি মাধ্যবম ভূর্ম প্রার্প্তি কায িক্রবমি অগ্রগর্ি 

MRT Line-6 এি নমরপুর-১১ মমবরাবিল কের্ি এলো ো  পেচোরীখদর র্োতো োখতর সুনবর্োখে ব ফুটপোত নিম বোখণর জন্য গৃহায়ণ ও 

গণপূিি র্বভাবগি নাবম মিকি িভুি ০.০৪১২৭ একি ভূর্ম র্িএমটির্সএল এি অনুকূবল জনস্বাবর্ ি হস্তান্তবিি প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহবণি জন্য গি ০৮ মফব্রুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগ পত্র মপ্রিণ কিা হবয়বে। সড়ক পর্িবহন ও 

মহাসড়ক র্বভাগ হবি গি ২০ মাচ ি ২০২২ িার্িখ গৃহায়ন ও গণপূিি মিণালয় বিাবি পত্র মপ্রিণ কিা হবয়বে। হস্তান্তি প্রর্ক্রয়া দ্রুি 

সম্পন্ন কিাি লবক্ষয গি ২৮ এর্প্রল ২০২২ িার্িখ সর্চব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সভাপর্িবত্ব আন্তঃমিণালয় সভা 
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অনুর্িি হবয়বে। গৃহায়ন ও গণপূিি মিণালয় হবি গি ১০ মম ২০২২ িার্িখ গণপূিি অর্ধদপ্তি বিাবি পত্র মপ্রিণ কিা হবয়বে। 

র্বষয়টি বিিমাবন গণপূিি অর্ধদপ্তবি প্রর্ক্রয়াধীন িবয়বে। 

 

 

ে) র্মিপুি-১০ মমবরাবিল মেশবন হস্তান্তবিি মাধ্যবম ভূর্ম প্রার্প্তি কায িক্রবমি অগ্রগর্ি 

ভূনম অনর্গ্রিখণর পরও MRT Line-6 এি নমরপুর-১০ কমখট্রোখরল কের্খি র্োত্রীখদর র্লফট, এবস্কবলটি ও র্িঁর্ড়বি নিরোপখদ ও 

স্বোচ্ছ্খিে উঠা-নামা এবং পর্চার্িবদি র্নর্ব িবে যািায়াবিি সুর্বধাবর্ ি মমবরাবিল মেশবনি পূব ি পাবর্শ্ি ঢাকা উত্তি র্সটি কবপ িাবিশন 

এি মজান অর্ফস এলাকায় ফুটপাি সংলগ্ন ভূনম ব্যবিোখরর সম্মনত প্রদোখির নিনমত্ত গি ০৯ নবভম্বি ২০২১ িার্িখ প্রধান প্রবক শলী, 

ঢাকা উত্তি র্সটি কবপ িাবিশবনি সবে একটি সভা অনুর্িি হবয়বে। এিই ধািাবার্হকিায় র্বষয়টি র্নষ্পর্ত্তি লবক্ষয মময়ি, ঢাকা 

উত্তি র্সটি কবপ িাবিশন গি ২০ মফব্রুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ সাইট পর্িদশ িন কবিবেন। এই পর্িদশ িবনি পয িববক্ষবণি র্নর্িবখ ঢাকা 

উত্তি র্সটি কবপ িাবিশন বিাবি গি ১০ মাচ ি ২০২২ িার্িখ সংবশার্ধি প্রস্তাব মপ্রিণ কিা হবয়বে। হস্তান্তি প্রর্ক্রয়া দ্রুি সম্পন্ন কিাি 

লবক্ষয গি ২৮ এর্প্রল ২০২২ িার্িখ সর্চব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সভাপর্িবত্ব আন্তঃমিণালয় সভা অনুর্িি 

হবয়বে। আন্তঃমিণালয় সভাি র্সদ্ধান্ত অনুসিবণ কায িক্রম অব্যাহি আবে।  

 

গ) আগািগাঁও মমবরাবিল মেশবন হস্তান্তবিি মাধ্যবম ভূর্ম প্রার্প্তি কায িক্রবমি অগ্রগর্ি 

ভূনম অনর্গ্রিখণর পরও MRT Line-6 এি আগািগাঁও মমবরাবিল মেশন এলাকায় পর্চািীবদি যািায়াবিি সুর্বধাবর্ ি ফুটপার্ 

র্নম িাবণি জন্য ভূর্ম ব্যবহাবিি অনুমর্ি প্রদাবনি র্নর্মত্ত গৃহায়ন ও গণপূিি মিণালবয় প্রস্তাব মপ্রিবণি জন্য গি ২৮ র্িবসম্বি ২০২০ 

িার্িখ সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগ প্রস্তাব মপ্রিণ কিা হয়। সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ গি ১৩ জানুয়ার্ি ২০২১ 

িার্িখ এই প্রস্তাব গৃহায়ন ও গণপূিি মিণালয় বিাবি মপ্রিণ কবি। গি ০৭ মাচ ি ২০২১ িার্িখ গণপূিি অর্ধদপ্তি হবি গৃহায়ন ও 

গণপূিি মিণালবয় মিামি মপ্রিণ কিা হবয়বে। গি ৩১ মম ২০২১ িার্িখ প্রধান প্রবক শলী, গৃহায়ন ও গণপূিি মিণালবয়ি 

মিামিসহ পুনিায় প্রর্িববদন মপ্রিবণি জন্য অনুবিাধ কবি। হস্তান্তি প্রর্ক্রয়া দ্রুি সম্পন্ন কিাি লবক্ষয গি ২৮ এর্প্রল ২০২২ িার্িখ 

সর্চব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সভাপর্িবত্ব আন্তঃমিণালয় সভা অনুর্িি হবয়বে। আন্তঃমিণালয় সভাি র্সদ্ধান্ত 

অনুসিবণ কায িক্রম অব্যাহি আবে। 

 

র্) মর্ির্িল মর্বক কমলাপুি পয িন্ত এমআিটি লাইন-৬ বর্ধ িিকিবণি জন্য হস্তান্তবিি মাধ্যবম ভূর্ম প্রার্প্তি কায িক্রবমি অগ্রগর্ি 

অর্ধগ্রহবণি পিও প্রবয়াজনীয় ৪.০৫৮১৫ একি ভূর্ম সিকার্ি র্বর্ভন্ন সংস্থা মযমন: মজলা প্রশাসক, ঢাকা; বাংলাবদশ মিলওবয়; 

গণপূিি অর্ধদপ্তি এবং ঢাকা দর্ক্ষণ র্সটি কবপ িাবিশন এি মার্লকানাধীন হওয়ায় হস্তান্তবিি মাধ্যবম গ্রহবণি র্নর্মত্ত গি ১৮ জুলাই 

২০২১ তোনরে পৃে  ৪টি প্রস্তোব সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোখগ কপ্ররণ  রো িখ খছ এবং সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোগ 

িখত গত ১২ আগে ২০২১ তোনরে মজলা প্রশাসক, ঢাকা; মিলপর্ মিণালয়; গৃহায়ন ও গণপূিি মিণালয় এবং স্থানীয় সিকাি 

র্বভাগ বরোবর পত্র কপ্ররণ  রো িখ খছ। পত্রসমূখির পনরখপ্রনক্ষখত সংনিষ্ট সংস্থোসমূখির প্রনতনিনর্গণ ইখতোমখে প্রস্তোনবত ভূনম 

সখরজনমখি পনরদর্ বি  খরখছি। কজলো প্রর্োস , ঢো োর িোখম কর ি বভূি ০.৬২৭৬ এ র ভূনম প্রতী ী মূখল্য নিএমটিনসএল-এর 

অনুকূখল বরোদ্দ প্রস্তোখবর জন্য সি োরী  নমর্িোর (ভূনম) এর  োর্ বোল , মনতনিল সোখ বল-এ নমস িনে রুজু  রো িখ খছ। 

বোংলোখদর্ করলওখ র মোনল োিোর্ীি ২.৭৮১৪ এ র ভূনম প্রতী ী মূখল্য নিএমটিনসএল-এর অনুকূখল বরোখদ্দর লখক্ষে প্রর্োি ভূ-

সম্পনত্ত  ম ব তবো, বোংলোখদর্ করলওখ  পূব বোঞ্চল  োর্ বোলখ  ভূনমর মূল্য নির্ বোরণ  োর্ বক্রম চলমোি রখ খছ। গণপূতব অনর্দপ্তখরর িোখম 

কর ি বভূি ০.৫৩০৫০ এ র ভূনম জিস্বোখে ব ব্যবিোখরর অনুমনতর নবষখ  প্রর্োি প্রখ ৌর্লী, গণপূতব অনর্দপ্তখর  োর্ বক্রম চলমোি 

রখ খছ। ঢো ো দনক্ষণ নসটি  খপ বোখরর্খির িোখম কর ি বভূি ০.১১৮৬৫০ এ র ভূনমসি ২.৬২৭৮ এ র ভূনম ব্যবিোখরর র্বষবয় 

মোিিী  কম র, ঢো ো দনক্ষণ নসটি  খপ বোখরর্ি এঁর সখঙ্গ আলোখপর পনরখপ্রনক্ষখত ব্যবিোখরর কমৌনে  সম্মনত পোও ো নগখ খছ। 

চোনিত সর োনর নবনিন্ন সংস্থোর ভূনম িস্তোন্তখরর নবষখ  গত ২৮ এনপ্রল ২০২২ তোনরে সনচব, সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোগ 

এর সিোপনতখে এ টি আন্তঃমন্ত্রণোল  সিো অনুনষ্ঠত িখ খছ। এই সিো  গৃিীত নসদ্ধোখন্তর আখলোখ  সংনিষ্ট স খলর সখঙ্গ 

কর্োগোখর্োগ অব্যোিত রখ খছ। 

MRT Line-6 বা বাংলাবদবশি প্রর্ম উড়াল মমবরাবিবলি ভাড়া র্নধ িািণ 

কমখট্রোখরল আইি ২০১৫ এর ষষ্ঠ অেোখ র র্োরো-১৭, ১৮ ও ১৯ এবং কমখট্রোখরল নবনর্মোলো ২০১৬ এর ৪ে ব অেোখ র নবনর্-২১ ও ২২ 

কত কমখট্রোখরখলর িোড়ো নির্ বোরখণর নবষখ  নিখদ বর্িো রখ খছ। এরই র্োরোবোনি তো  সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোগ গত ০৯ 
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কসখেম্বর ২০২০ তোনরে এমআরটি লোইি-৬ এর িোড়ো নির্ বোরণ  নমটি গঠি  খর। গঠিত  নমটির প্রর্ম সিো গত ১০ জোনু োনর 

২০২১ তোনরে এবং র্িিীয় সভা গত ১৬ কিব্রু োনর ২০২২ তোনরে অনুু্নষ্ঠত ি । গত ১৯ এনপ্রল ২০২২ তোনরে র্ততী  সিো অনুনষ্ঠত 

ি । এই সিো  িোড়ো নির্ বোরণ চূড়োন্ত  খর  নমটির সুপোনরর্ সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোখগ দোনেল  রো িখ খছ। বতবমোখি 

নবষ টি সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোখগ প্রনক্র োর্ীি আখছ।  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1) 

৩১.২৪১ তেণলাতমটার দীর্ ি MRT Line-1 দ্যটি অংবশ র্বভি। অংশ দ্যটি হল: র্বমানবন্দি রুট (র্বমানবন্দি মর্বক কমলাপুি) 

এবং পূব িাচল রুট (নতুন বাজাি মর্বক র্পিলগঞ্জ র্িবপা)। র্বমানবন্দি রুবটি মমাট বদর্ িয ১৯.৮৭২ র্কবলার্মটাি এবং মমাট পািাল 

মেশন সংখ্যা ১২টি। র্বমানবন্দি রুবটই বাংলাবদবশ প্রর্ম পািাল বা Underground মমবরাবিল র্নর্ম িি হবি যাবে। পূব িাচল 

রুবটি মমাট বদর্ িয ১১.৩৬৯ র্কবলার্মটাি। সম্পূণ ি অংশ উড়াল এবং মমাট মেশন সংখ্যা ৯টি। িন্মবধ্য ৭টি মেশন হবব উড়াল। নদ্দা 

ও নতুন বাজাি মেশনিয় র্বমানবন্দি রুবটি অংশ র্হবসবব পািাবল র্নর্ম িি হবব। নদ্দা ও নতুন বাজাি মেশবনি আন্তঃরুট সংবযাগ 

র্াকবব। এই সংবযাগ ব্যবহাি কবি র্বমানবন্দি রুট মর্বক পূব িাচল রুবট এবং পূব িাচল রুট মর্বক র্বমানবন্দি রুবট যাওয়া যাবব। 

উভয় রুবটি সকল র্বস্তার্িি Study, Survey, Basic Design, Detailed Design ও র্নম িাণ কাবজি সকল প্যাবকবজি 

প্রাক-মযাগ্যিাি দর্লল প্রস্তুি সম্পন্ন হবয়বে। ঢো ো ম্যোস র েোনপি ট্রোিনজট কিখিলপখমন্ট প্রখজক্ট (লোইি-১) কসখেম্বর ২০১৯ কেখ  

নিখসম্বর ২০২৬ কম োখদ প্রায় ৫২ হাজাি ৫৬২ মকাটি টাকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় অনুবমার্দি হবয়বে। ২০২৬ সাবলি র্িবসম্বি মাবস 

MRT Line-1 চালু হবল এি উভয় রুবট বদর্নক ৮ লক্ষ যাত্রী যািায়াি কিবি পািববন। 

MRT Line-1 এি রুট এযালাইনবমন্ট 

কমলাপুি মর্বক র্বমানবন্দি পয িন্ত র্বমানবন্দি রুখটর এেোলোইিখমন্ট িল: র্বমানবন্দি - র্বমানবন্দি টার্ম িনাল ৩ - র্খলবক্ষি - নদ্দা 

- নতুন বাজাি - উত্তি বাড্ডা - বাড্ডা - আফিাব নগি - িামপুিা - মার্লবাগ - িাজািবাগ - কমলাপুি। 

নতুন বাজাি মর্বক র্পিলগঞ্জ র্িবপা পয িন্ত পূব িাচল রুখটর এেোলোইিখমন্ট িল: নতুন বাজাি - নদ্দা - মজায়াি সাহািা - মবায়ার্লয়া - 

মস্তুল - মশখ হার্সনা র্ক্রবকট মের্িয়াম - পূব িাচল মসন্টাি - পূব িাচল পূব ি - পূব িাচল টার্ম িনাল - র্পিলগঞ্জ র্িবপা  

 

 

MRT Line-1 এি উভয় রুবটি এযালাইনবমন্ট ও মেশন 
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MRT Line-1 এি সবে অন্যান্য MRT Lines-এি আন্তঃলাইন সংবযাগ  

এমআিটি লাইন-১ ও এমআিটি লাইন-৫: নদ িান ি রুট এি নতুন বাজাি মেশবন আন্তঃলাইন সংবযাগ র্াকবব। এমআিটি লাইন-১ ও 

এমআিটি লাইন-৫: সাউদান ি রুট এি আফিাব নগি মেশবন আন্তঃলাইন সংবযাগ র্াকবব। উপিন্তু কমলাপুি মেশবন এমআিটি 

লাইন-১, ২, ৪ এবং ৬ এি মবধ্য আন্তঃলাইন সংবযাগ র্াকবব।  

 

র্নম িাণ কাবজি অগ্রগর্ি 

• Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1) এি র্নম িাণ কাজ িত্ত্বাবধায়বনি জন্য পিামশ িক 

প্রর্িিান র্নবয়াগ একটি স্বিি প্যাবকবজি মাধ্যবম কিাি জন্য র্নধ িার্িি আবে। প্রকবল্পি র্নম িাণ কাজ মমাট ১২টি প্যাবকবজি 

মাধ্যবম বাস্তবায়ন কিা হবে।  

• প্রকবল্পি র্নম িাণ কাজ িত্ত্বাবধাবনি জন্য পিামশ িক প্রর্িিান র্নবয়াবগি র্নর্মত্ত গি ১৫ মফব্রুয়ার্ি ২০২১ িার্িখ Expression of 

Interest (EOI) আহ্বান কিা হয়। যর্াযর্ প্রর্ক্রয়ায় র্বর্ভন্ন ধাবপি কায িক্রম সম্পন্ন কবি সবব িাচ্চ মস্কািধািী প্রর্িিাবনি সবে 

গি ২২ জুন ২০২২ িার্িখ Negotiation সফলভাবব সম্পন্ন হবয়বে। Contract Negotiation মূোয়ন কর্মটিি আর্র্ িক 

প্রর্িববদন গি ২৭ জুন ২০২২ িার্িখ এবং খসড়া র্চর্িি দর্লল ৩০ জুন ২০২২ িার্িখ JICA'র সম্মনতর জন্য কপ্ররণ   রো 

িখ খছ। 

• প্যাণেজ-০১ এর আওিায় র্পিলগঞ্জ তিণপার ভূতম উন্নয়ন োজ শুরু েরার তনতমত্ত গি ১০ জুন ২০২১ িার্িখ দিপত্র আহ্বান কিা 

হয়। র্বর্ধ মমািাববক যর্াযর্ প্রর্ক্রয়া অনুসিণপূব িক   খরসম্পন্ন  Negotiation Contract সখঙ্গখির প্রনতষ্ঠো তোনিম্ন দরদোসব ব

।খ খছকপ্ররণ  রো ি ন্যসম্মনতর জ র'JICAে তোনর ২০২২ ি২৬ জু গত েসড়ো চুনির দনলল  

• প্যাবকজ-০২ এি আওিায় র্িবপাি অবকাঠাবমা র্নম িাণ কাজ শুরু কিাি র্নর্মত্ত গি ২৭ জুন ২০২২ িার্িখ প্রাক-মযাগ্যিাি 

দর্ললার্দ প্রস্তুি কিা হবয়বে। প্যাণেজ-০১ এর ঠিকাদািী প্রর্িিান র্নবয়াবগি পি Expression of Interest (EOI) আহ্বান 

কিা হবব। 

• প্যাবকজ-০৩ এর আওিায় কমলাপুি মর্বক িামপুিা পয িন্ত পািাল লাইন ও ৪টি মমবরাবিল মেশন (কমলাপুি, িাজািবাগ, 

মার্লবাগ ও িামপুিা) র্নম িাবণি র্নর্মত্ত গি ২৪ এর্প্রল ২০২২ িার্িখ প্রাক-মযাগ্যিাি আববদন আহ্বান কিা হবয়বে। আগামী ২৪ 

জুলাই ২০২২ িার্িখ প্রাক-মযাগ্যিাি আববদন উন্মুি কিাি জন্য র্নধ িার্িি আবে।  

• প্যাবকজ-০৪ এর আওিায় িামপুিা মর্বক নতুন বাজাি পয িন্ত পািাল লাইন ও ৪টি মমবরাবিল মেশন (আফিাব নগি, বাড্ডা, উত্তি 

বাড্ডা, নতুন বাজাি) র্নম িাবণি র্নর্মত্ত গি ০৩ মাচ ি ২০২২ িার্িখ প্রাক-মযাগ্যিাি আববদন আহ্বান কিা হবয়বে। গি ০১ জুন 

২০২২ িার্িখ আববদনসমূহ উন্মুি কিা হয়। দার্খলকৃি আববদনসমূহ মূোয়নপূব িক মূোয়ন প্রর্িববদন গি ২৬ জুি ২০২২ 

িখ খছ।  রোরণ  কপ্রজন্যর ম্মনতর স'JICAতোনরে  

• প্যাণেজ-০৫ এর আওিায় নতুন বাজাি মর্বক পূব িাচল রুবটি উড়াল অংবশি শুরু পয িন্ত পািাল লাইন ও ১টি মমবরাবিল মেশন 

(নদ্দা) র্নম িাবণি র্নর্মত্ত গি ০৯ মফব্রুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ প্রাক-মযাগ্যিাি আববদন আহ্বান কিা হবয়বে। গি ১১ মম ২০২২ িার্িখ 

আববদনসমূহ উন্মুি কিা হয়। দার্খলকৃি আববদনসমূহ মূোয়নপূব িক মূোয়ন প্রর্িববদন গি র 'AJIC১৯ জুি ২০২২ তোনরে 

।খ খছি সম্মনতর জন্য কপ্ররণ  রো  

• প্যাবকজ-০৬ এর আওিায় নদ্দা মর্বক র্বমানবন্দি পয িন্ত পািাল লাইন ও ৩টি মমবরাবিল মেশন (র্খলবক্ষি, র্বমানবন্দি 

টার্ম িনাল-৩ ও র্বমানবন্দি) র্নম িাবণি র্নর্মত্ত গি ০৯ মফব্রুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ প্রাক-মযাগ্যিাি আববদন আহ্বান কিা হবয়বে। গি 

১১ মম ২০২২ িার্িখ আববদনসমূহ উন্মুি কিা হয়। দার্খলকৃি আববদনসমূহ মূোয়নপূব িক মূোয়ন প্রর্িববদন গি ১৯ জুন ২০২২ 

িার্িখ JICA'ি সম্মর্িি জন্য মপ্রিণ কিা হবয়বে। 

• প্যাবকজ-০৭ এি আওিায় পূব িাচল রুবটি উড়াল অংবশি শুরু হবি মশখ হার্সনা র্ক্রবকট মের্িয়াম পয িন্ত উড়াল লাইন ও ৩টি 

মমবরাবিল মেশন (মজায়াি সাহািা, মবায়ার্লয়া ও মস্তুল) র্নম িাবণি র্নর্মত্ত প্রাক-মযাগ্যিাি দর্ললার্দ প্রস্তুিপূব িক গি ২১     ল এনপ্র

িখ খছ।  রোণ রকপ্রন্য র সম্মনতর জ'JICA ২০২২ তোনরে  

• প্যাণেজ-০৮ এি আওিায় মশখ হার্সনা র্ক্রবকট মের্িয়াম মর্বক র্পিলগঞ্জ র্িবপা পয িন্ত উড়াল লাইন ও ৪টি মমবরাবিল মেশন 

(মশখ হার্সনা র্ক্রবকট মের্িয়াম, পূব িাচল মসন্টাি, পূব িাচল পূব ি ও পূব িাচল টার্ম িনাল) র্নম িাবণি র্নর্মত্ত প্রাক-মযাগ্যিাি দর্ললার্দ 

প্রস্তুিপূব িক গি ২১   িখ খছ। রণ  রোন্য কপ্রনতর জর সম্ম'ICAJএনপ্রল ২০২২ তোনরে  
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• প্যাবকজ-০৯ এর আওিায় Track Works & Electrical Facilities কাবজি প্রাক-মযাগ্যিাি দর্ললার্দ প্রস্তুিপূব িক গি ২৩ 

মোচ ব ২০২২ তোনরে  JICA'র সম্মনতর  জন্য কপ্ররণ  রো ি । প্রো -কর্োগ্যতোর দনললোনদর উপর গত ১৫ জুি ২০২২ তোনরে  JICA  

িখত পর্ বখবক্ষণ  প্রদোি  রো ি । তৎখপ্রনক্ষখত JICA 'র পর্ বখবক্ষখণর উপর সংখর্োনর্ত প্রাক-মযাগ্যিাি দর্ললার্দ প্রস্তুবিি  োর্ বক্রম 

চলখছ।  

• প্যাণেজ-১০ এর আওিায় Signal System, Telecommunication System, Enterprise Resource 

Management System and Platform Screen Doors সংগ্রহ ও স্থাপবনি র্নর্মত্ত প্রাক-মযাগ্যিাি দর্ললার্দ 

প্রস্তুিপূব িক গি ২৩ মোচ ব ২০২২ তোনরে JICA'র সম্মনতর জন্য কপ্ররণ  রো িখ খছ। 

• প্যাণেজ-১১ এর আওিায় Automatic Fare Collection System (AFC) সংগ্রহ ও স্থাপবনি র্নর্মত্ত প্রাক-মযাগ্যিাি 

দর্ললার্দ প্রস্তুিপূব িক গি ২৩ মোচ ব ২০২২ তোনরে  JICA'র সম্মনতর  জন্য কপ্ররণ  রো ি । প্রো -কর্োগ্যতোর দনললোনদর উপর গত 

১৫ জুি ২০২২ তোনরে  JICA  িখত পর্ বখবক্ষণ  প্রদোি  রো ি । তৎখপ্রনক্ষখত JICA'র পর্ বখবক্ষখণর উপর সংখর্োনর্ত প্রাক-

মযাগ্যিাি দর্ললার্দ প্রস্তুবিি  োর্ বক্রম চলখছ। 

• প্যাবকজ-১২ এর আওিায় Rolling Stock and Depot Equipment সংগ্রবহি র্নর্মত্ত প্রাক-মযাগ্যিাি দর্ললার্দ 

প্রস্তুিপূব িক গি ১২ মসবেম্বি  ২০২১ তোনরে  JICA'র সম্মনতর  জন্য কপ্ররণ  রো ি । প্রো -কর্োগ্যতোর দনললোনদর উপর গত ০৯ 

কিব্রু োনর ২০২২ তোনরে  JICA  িখত পয িববক্ষণ  প্রদোি  রো ি । তৎখপ্রনক্ষখত JICA'র পর্ বখবক্ষখণর উপর সংখর্োনর্ত প্রাক-

মযাগ্যিাি দর্ললার্দ গি ২৮ এনপ্রল ২০২২ তোনরে পুিরো  JICA'র সম্মনতর জন্য কপ্ররণ  রো িখ খছ।  
 

 

MRT Line-1 এি ভূর্ম অর্ধগ্রহণ 

• MRT Line-1 এি র্িবপা ও র্িবপা এবক্সস কর্িবিাি র্নম িাবণি জন্য নািায়ণগঞ্জ মজলাি রূপগঞ্জ উপবজলাি র্পিলগঞ্জ ও 

ব্রাহ্মণখালী মম জাি ৯২.৯৭২৫ একি ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি র্নর্মত্ত নািায়ণগঞ্জ মজলাি এলএ মকইস নম্বি ১০/১৯-২০ রুজু কিা হয়। 

এিই ধািাবার্হকিায় স্থাবি সম্পর্ত্ত অর্ধগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭ অনুযায়ী র্বর্ভন্ন ধাপ অর্িক্রম কবি গি ০৭ এর্প্রল ২০২২ 

িার্িখ ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি মগবজট র্বজ্ঞর্প্ত প্রকার্শি হবয়বে। স্বেিা র্নর্িিকবল্প ও মধ্যসত্ত্ববভাগীগবণি প্রভাব র্বস্তাি মিাবধ ভূর্ম 

অর্ধগ্রহবণ ক্ষর্িগ্রস্ত ব্যর্িবদি ক্ষর্িপূিণ প্রকল্প এলাকায় মযবয় র্বিিণ কিা হবে। মজলা প্রশাসবকি কায িালয়, নািায়ণগঞ্জ হবি প্রাপ্ত 

িথ্য মবি এই পয িন্ত ৩৯৩ জন ক্ষর্িগ্রস্থবদি মাবি ৫১৪ মকাটি ৭০ লক্ষ টাকাি ক্ষর্িপূিবণি মচক র্বিিণ কিা হবয়বে। 

• MRT Line-1 এি র্ির্সর্ভং সাব মেশন-২ র্নম িাবণি র্নর্মত্ত ঢাকা মজলাি গুলশান র্ানাি মিজগাঁও সাবকিবলি আওিাধীন বাড্ডা 

মম জায় ০.০৬৮২ একি ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি জন্য মজলা প্রশাসবকি কায িালয়, ঢাকা কতৃিক এলএ মকইস নম্বি-০৩.১৫.১৪/২০২১-

২০২২ রুজু কিা হয়। সম্ভাব্য প্রাক্কলবনি র্ভর্ত্তবি ১৮ মকাটি ৪৮ লক্ষ টাকা অর্গ্রম পর্িবশাধ কিা হবয়বে।  

 

MRT Line-1 এি র্িবপা ও র্িবপা এবক্সস কর্িবিাি র্নম িাবণি জন্য নািায়ণগঞ্জ মজলাি রূপগঞ্জ উপবজলাি র্পিলগঞ্জ ও 

ব্রাহ্মণখালী মম জাি ভূর্মি দখল হস্তান্তি অনুিান 
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MRT Line-1 এি ভূর্ম হস্তান্তি 

MRT Line-1 এি র্িবপা এবক্সস কর্িবিাি এি বর্ধ িিাংশ র্নম িাবণি জন্য ১.৩২৫০ একি ভূর্ম র্বভাগীয়ভাবব হস্তান্তবিি প্রস্তাব 

গি ৩১ আগে ২০২১ িার্িখ সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগ মপ্রিণ কিা হয়। সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ গি ০৫ 

অবটাবি ২০২১ িার্িখ এই প্রস্তাব ভূর্ম মিণালবয় অগ্রায়ণ কবিবে। ভূর্ম মিণালয় গি ২৫ অবটাবি ২০২১ িার্িখ র্বভাগীয় 

হস্তান্তি প্রস্তাববি উপি মিামি প্রদাবনি জন্য সুিক্ষা মসবা র্বভাগ; গৃহায়ণ ও গণপূিি মিণালয় এবং মজলা প্রশাসক, নািায়ণগঞ্জ 

বিাবি পত্র মপ্রিণ কবিবে। িদপ্রর্ক্ষবি গি ১৪ র্িবসম্বি ২০২১ িার্িখ ফায়াি সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িবফন্স এি র্নয়িণকািী সুিক্ষা 

মসবা র্বভাগ হবি র্িএমটির্সএল এি অনুকূবল অনাপর্ত্ত পাওয়া র্গবয়বে। মজলা প্রশাসক, নািায়ণগঞ্জ কতৃিক গি ২৩ নবভম্বি ২০২১ 

িার্িখ ভূর্ম মিণালবয় মিামি মপ্রিণ কিা হয়। র্কন্তু িাজধানী উন্নয়ন কতৃিপক্ষ (িাজউক) র্নবয়ার্জি কনসালবটন্ট ফাম ি িযাবটক্স 

জানায় ময, র্বববচনাধীন ভূর্মি মশ্রর্ণ পর্িবিিবন মহামান্য হাইবকাবট িি র্নবষধাজ্ঞা িবয়বে। এই পর্ির্স্থর্িবি িাজউক এি উবযাবগ 

মহামান্য হাইবকাবট িি অনুবমাদন গ্রহণ কবি র্বববচনাধীন ভূর্মি মশ্রর্ণ পর্িবিিন কিবি হবব।  এই মপ্রক্ষাপবট গি ২৪ মফব্রুয়ার্ি 

২০২২ িার্িখ িাজউক-এ র্িবপা এবক্সস কর্িবিাবিি বর্ধ িিাংশ র্নম িাবণি জন্য ভূর্ম র্বভাগীয় হস্তান্তবিি র্বষবয় একটি সভা 

অনুর্িি হয়। সভায় মহামান্য হাইবকাবট িি অনুবমাদন গ্রহণ কবি র্বববচনাধীন ভূর্মি মশ্রর্ণ পর্িবিিন কবি র্িএমটির্সএল এি 

অনুকূবল অনাপর্ত্ত প্রদাবন সম্মর্ি জানাবনা হয়। গি ২৮ এর্প্রল ২০২২ িার্িখ মচয়ািম্যান, িাজউক মশ্রর্ণ পর্িবিিবনি র্বষবয় 

মহামান্য হাইবকাবট িি র্নবষধাজ্ঞা সংবশাধবনি জন্য সর্চব, গৃহায়ন ও গণপূিি মিণালয় বিাবি পত্র মপ্রিণ কবিবেন। গৃহায়ন ও 

গণপূিি মিণালয় হবি গি ৩০ মম ২০২২ িার্িখ মহামান্য হাইবকাবট িি অনুবমাদন গ্রহণ কবি র্বববচনাধীন ভূর্মি মশ্রর্ণ পর্িবিিবনি 

জন্য র্বজ্ঞ সর্লর্সটি বিাবি পত্র মপ্রিণ কিা হয় এবং র্বজ্ঞ এযাটনী মজনাবিল-এি সবে এমআিটি লাইন-১ এি ভূর্ম অর্ধগ্রহণ 

সংর্েষ্ট কমিকিিা এবং পিামশিকগণ সাক্ষাি কবি র্বষয়টি র্বজ্ঞ আদালি কতৃিক র্নষ্পর্ত্তি লবক্ষয প্রবয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহবণি জন্য 

অনুবিাধ জানান। র্বজ্ঞ এযাটনী মজনাবিল অর্ভমবি ববলন ময, এই মামলায় িাজউক মূল র্ববাদী র্বধায় সিাসর্ি িাজউক হবি র্বজ্ঞ 

সর্লর্সটি বিাবি পত্র মপ্রিণ কিবি হবব। িদবপ্রর্ক্ষবি গি ০৩ জুলাই ২০২২ িার্িখ িাজউক হবি র্বজ্ঞ এযাটনী মজনাবিল বিাবি 

পত্র মপ্রিণ কিা হবয়বে। পিবিী কায িক্রম প্রর্ক্রয়াধীন আবে। 

• MRT Line-1 এি র্ির্সর্ভং সাব মেশন-২ র্নম িাবণি র্নর্মত্ত ঢাকা মজলাি গুলশান র্ানাি মিজগাঁও সাবকিবলি আওিাধীন বাড্ডা 

মম জায় ০.০৬৮২ একি ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি পিও অবর্শষ্ট ০.৬০৬৮ একি ভূর্ম র্বভাগীয় হস্তান্তবিি মাধ্যবম প্রার্প্তি প্রবয়াজন হবব। 

এই র্বষয়টি প্রর্ক্রয়াকিবণি জন্য গি ০৮ জুন ২০২২ িার্িখ ভূর্ম মিণালবয় প্রস্তাব মপ্রিণ কিা হয়।  

 

MRT Line-1 এি লাইবসন্স হস্তান্তি 

MRT Line-1 র্নম িাণ, িক্ষণাববক্ষণ, পর্িচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং MRT Line-1 এি রুট এযালাইনবমবন্ট Station Plaza 

ও Transit Oriented Development (TOD) Hub র্নম িাণ ও পর্িচালনাি র্নর্মত্ত সিকাি গি ২৬ নবভম্বি ২০২০ 

িার্িখ র্িএমটির্সএল এি অনুকূবল মমবরাবিল লাইবসন্স নম্বি-০২/২০২০ ইসুয কবিবে। গত ১৫ জুি ২০২২ তোনরে সর্চব, সড়ক 

পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ আনুিার্নকভাবব MRT Line-1 এি লাইবসন্স র্িএমটির্সএল এি র্নকট হস্তান্তি কবিন।  

 
সর্চব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ কতৃিক MRT Line-1 এি লাইবসন্স র্িএমটির্সএল এি র্নকট হস্তান্তি 
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MRT Line-1 এি সংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 
 

ঢাকা ম্যাস র েোনপি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজট (লাইন-১) এি ২০২১-২০২২ অর্ িবেবিি সংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চ 

(আিএনিনপ)-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত ৩০ জুি ২০২২ িার্িখ পর্ বন্ত আনে ব  অগ্রগনত ৯৯.৯৭%। উবেখ্য ময, ২০১৯-২০২০ 

অে ব বছখরর আিএনিনপ-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত আর্র্ িক অগ্রগর্ি র্েল ৪১.০০% এবং ২০২০-২০২১ অে ব বছখরর 

আিএনিনপ-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত আর্র্ িক অগ্রগর্ি র্েল ৯৯.৯৮%। ২০২১-২০২২ অে ববছখরর সংবশার্ধি বোনষ ব  উন্ন ি 

 ম বসূনচ (আিএনিনপ)-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত ৩০ জুি ২০২২ িার্িখ পর্ বন্ত বোস্তবো ি অগ্রগনত নিম্নরূপ: 

 

ক োটি টো ো  

েোত আিএনিনপ বরোদ্দ ব্য  অগ্রগনত % 

নিনপএ ০০.০১ ০.০০ ০.০০ 

নজওনব ৪৫৬.০১ ৪৫৭.৮৭ ৯৯.৯৭ 

কমোট ৪৫৮.০২ ৪৫৭.৮৭ ৯৯.৯৭ 

 

MRT Line-1 [E/S] এি সংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চি অগ্রগর্ি  

ঢাকা ম্যাস র েোনপি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজট (লাইন-১) [ই/এস] এি ২০২১-২০২২ অর্ িবেবিি সংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন 

কম িসূর্চ (আিএনিনপ)-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত ৩০ জুি ২০২২ িার্িখ পর্ বন্ত আনে ব  অগ্রগনত ৯৯.১৭%। উবেখ্য ময, ২০১৯-

২০২০ অে ব বছখরর আিএনিনপ-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত আর্র্ িক অগ্রগর্ি র্েল ৭৪.৩৭% এবং ২০২০-২০২১ অে ব বছখরর 

আিএনিনপ-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত আর্র্ িক অগ্রগর্ি র্েল ৯৯.৮২%। ২০২১-২০২২ অে ববছখরর সংবশার্ধি বোনষ ব  উন্ন ি 

 ম বসূনচখত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত ৩০ জুি ২০২২ িার্িখ পর্ বন্ত বোস্তবো ি অগ্রগনত নিম্নরূপ: 

ক োটি টো ো  

খাি আিএনিনপ বিাদ্দ ব্যয় অগ্রগর্ি % 

র্ির্পএ ৭০.০০ ৬৯.৭৩ ৯৯.৬১ 

র্জওর্ব ৩২.৪০ ৩১.৮২ ৯৮.২১ 

মমাট ১০২.৪০ ১০১.৫৫ ৯৯.১৭ 

 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route 

২০২৮ সাবলি মবধ্য মহমাবয়িপুি হবি ভাটািা পয িন্ত পািাল ও উড়াল সমন্ববয় ২০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি (পািাল ১৩.৫০ র্কবলার্মটাি 

এবং উড়াল ৬.৫০ র্কবলার্মটাি) ও ১৪টি মেশন (পািাল ৯টি এবং উড়াল ৫টি) র্বর্শষ্ট মমবরাবিল র্নম িাবণি র্নর্মত্ত Dhaka 

Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route ০১ জুলাই ২০১৯ হবি ৩১ র্িবসম্বি 

২০২৮ কম োখদ প্রায় ৪১ হাজাি ২৩৯ মকাটি টাকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় অনুবমার্দি হবয়বে। ২০২৮ সাবলি র্িবসম্বি মাবস MRT 

Line-5: Northern Route চালু হবল এই মমবরাবিল লাইবন বদর্নক প্রায় ১০ লক্ষ যাত্রী যািায়াি কিবি পািববন। ইবিামবধ্য 

MRT Line-5: Northern Route এি Feasibility Study ও Basic Design সম্পন্ন হবয়বে। র্বর্ভন্ন সাবভি ও 

Detailed Design এি কাজ চলবে। ৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত Detailed Design এি অগ্রগর্ি ৫২.৫০%। এটিই হণব 

ঢাো মহানগরীর প্রেম পূব ি-পর্িম MRT Corridor.  

 

MRT Line-5: Northern Route-এি রুট এেোলোইিখমন্ট িল: মহমাবয়িপুি - বর্লয়ািপুি - র্বলামার্লয়া - আর্মনবাজাি 

- গাবিলী - দারুস সালাম - র্মিপুি ১ - র্মিপুি ১০ - র্মিপুি ১৪ - কর্চবক্ষি - বনানী - গুলশান ২ - নতুন বাজাি - ভাটািা। 
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MRT Line-5: Northarn Route এি রুট এযালাইনবমন্ট ও মেশন 

MRT Line-5: Northern Route এি সবে অন্যান্য MRT Lines-এি আন্তঃলাইন সংবযাগ  

এমআিটি লাইন-৫: নদ িান ি রুবটি গাবিলী মেশবন এমআিটি লাইন-৫: সাউদান ি রুট এবং এমআিটি লাইন-২ এি সবে আন্তঃলোইি 

সংখর্োগ র্াকবব। এমআিটি লাইন-৫: নদ িান ি রুবটি র্মিপুি-১০ ও নতুন বাজাি মেশবন র্েোক্রখম এমআিটি লাইন-৬ এবং 

এমআিটি লাইন-১ এি আন্তঃলোইি সংখর্োগ র্াকবব। 

 

র্নম িাণ কাবজি অগ্রগর্ি 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route এি র্নম িাণ কাজ মমাট ১০টি 

প্যাবকবজি মাধ্যবম বাস্তবায়ন কিা হবে। িন্মবধ্য প্যাণেজ-০১ এর আওিায় মহমাবয়িপুি র্িবপা ও র্িবপা এবক্সস কর্িবিাি 

এলাকাি ভূর্ম উন্নয়ন োজ শুরু েরার তনতমত্ত গি ২৭ জুন ২০২২ িার্িখ আন্তজিার্িক দিপত্র আহ্বান কিা হবয়বে। আগামী ১২ 

অবটাবি ২০২২ িার্িখ দিপত্র গ্রহবণি সব িবশষ িার্িখ র্নধ িার্িি আবে। অবর্শষ্ট প্যাবকজসমূবহি Datiled Design এবং দিপত্র 

দর্লল প্রণয়বনি কাজ চলমান আবে।  
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MRT Line-5: Northern Route-এি গুলশান-২ মমবরাবিল মেশবনি উঠা-নামাি র্িঁর্ড় ও জরুর্ি বর্হগ িমন র্িঁর্ড় র্নম িাণ এবং 

Lift ও Mechanical Shaft র্নম িাণ ও স্থাপবনি প্রস্তার্বি স্থান সবিজর্মবন পর্িদশ িন 

 

MRT Line-5: Northern Route-এি ভূর্ম অর্ধগ্রহণ 

MRT Line-5: Northern Route-এি মহমাবয়িপুি র্িবপা ও র্িবপা এবক্সস কর্িবিাি র্নম িাবণি জন্য ঢাকা মজলাি সাভাি 

উপবজলাি র্বলামার্লয়া ও মকান্ডা মম জায় ১ম পয িাবয় মমাট ৯৯.২৫ একি ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি র্নর্মত্ত মজলা প্রশাসবকি কায িালয়, 

ঢাকা কতৃিক এলএ মকইস নম্বি-০৩.১৫.১৭/২০২০-২০২১ রুজু কিা হয়। এিই ধািাবার্হকিায় ধাপর্ভর্ত্তক পদবক্ষপ গ্রহণ কবি গি 

২৬ জুন ২০২২ িার্িখ মজলা প্রশাসবকি কায িালয়, ঢাকা হবি অর্ধগ্রহণকৃি সম্পর্ত্তি চূড়ান্ত প্রাক্কলন পাওয়া র্গবয়বে। গি ২৬ জুন 

২০২২ িার্িখ প্রাক্কর্লি সমুদয় অর্ ি বাবদ প্রায় ৯৩৪.৮৪ মকাটি টাকা মজলা প্রশাসক, ঢাকা এঁি অনুকূবল পর্িবশাধ কিা হবয়বে।  

 

MRT Line-5: Northern Route-এি মহমাবয়িপুি র্িবপাি জন্য প্রস্তার্বি ভূর্ম প্রবজট টিম কতৃিক সবিজর্মন পর্িদশ িন 
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মহমাবয়িপুি হবি বর্লয়ািপুি পয িন্ত উড়াল অংশ র্নম িাবণি জন্য ২য় পয িাবয় ঢাকা মজলাি সাভাি উপবজলাি র্বলামার্লয়া মম জায় 

১.৪৬৬৯ একি, চান্দুর্লয়া মম জায় ১.০২৮১ একি, কার্ন্দ বর্লয়ািপুি মম জায় ১.৬৪৫৬ একি ও র্িবপাি মিইবনজ লাইন র্নম িাবণি 

জন্য মকান্ডা মম জায় ১.১০৯১ একি মমাট ৫.২৪৯৭ একি ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি র্নর্মত্ত মকেীয় ভূর্ম বিাদ্দ কর্মটিি অনুবমাদবনি জন্য 

প্রস্তাব গি ২৬ জুন ২০২২ িার্িখ সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগ মপ্রিণ কিা হবয়বে।  

 

এমআিটি লাইন-৫: নদ িান ি রুট এি সংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

ঢাকা ম্যাস র েোনপি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজট (লাইন-৫): নদ িান ি রুট এি ২০২১-২০২২ অর্ িবেবিি সংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন 

কম িসূর্চ (আিএনিনপ)-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত ৩০ জুি ২০২২ িার্িখ পর্ বন্ত আনে ব  অগ্রগনত ৯৯.৭২%। উবেখ্য ময, ২০১৯-

২০২০ অে ব বছখরর আিএনিনপ-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত আর্র্ িক অগ্রগর্ি র্েল ৫১.৩০% এবং ২০২০-২০২১ অে ব বছখরর 

আিএনিনপ-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত আর্র্ িক অগ্রগর্ি র্েল ৯৬.৪৬%। ২০২১-২০২২ অে ববছখরর সংবশার্ধি বোনষ ব  উন্ন ি 

 ম বসূনচ (আিএনিনপ)-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত ৩০ জুি ২০২২ িার্িখ পর্ বন্ত বোস্তবো ি অগ্রগনত নিম্নরূপ: 

ক োটি টো ো  

েোত আিএনিনপ বরোদ্দ ব্য  অগ্রগনত % 

নিনপএ ১১৫.০০ ১১৪.৮৯ ৯৯.৯০ 

নজওনব ৬৭.৫০ ৬৭.১0 ৯৯.৪1 

কমোট ১৮২.৫০ ১৮1.99 ৯৯.৭2 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route 

২০৩০ সাবলি মবধ্য গাবিলী মর্বক আফিাব নগি পর্িম পয িন্ত ১২.৮০ র্কবলার্মটাি পািাল এবং আফিাব নগি মসন্টাি মর্বক 

দাবশিকার্ন্দ পয িন্ত ৪.৬০ র্কবলার্মটাি উড়াল মমাট ১৭.৪০ র্কবলার্মটাি দীর্ ি MRT Line-5: Southern Route র্নম িাবণি 

র্নর্মত্ত প্রায় ৪০৮.৪৩ মকাটি টাকা প্রাক্কর্লি ব্যবয় জানুয়ার্ি ২০২০ হবি জুন ২০২৩ মময়াবদ Project Readiness 

Financing (PRF) কিাি র্নর্মত্ত TAPP অনুবমার্দি হয়। এই TAPP এি আওিায় ইবিামবধ্য Pre-feasibility ও 

Feasibility Study সম্পন্ন কিা হবয়বে। ৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত Engineering Design-এি অগ্রগর্ি ৬৫.০০%। 

Feasibility Study এি র্ভর্ত্তবি র্বর্নবয়াগ প্রকবল্পি র্ির্পর্প প্রণয়বনি কাজ চলবে। নবনিখ োগ প্র খের সম্ভোব্য ব্য  িখত পোখর 

প্রো  ৫৩ িোজোর ক োটি টো ো। ২০৩০ সোখলর নিখসম্বর মোখস MRT Line-5: Southern Route চোলু িখল দদনি  প্রায় ৯ লক্ষ 

২৪ িোজোর ৫০০ র্োত্রী র্োতো োত  রখত পোরখবি। এটি হণব ঢাো মহানগরীর তিতীয় পূব ি-পর্িম MRT Corridor. 

 

MRT Line-5: Southern Route এি আফিাব নগি এলাকাি মমবরাবিল মেশনসমূবহি প্রস্তার্বি স্থান ১৫ মফব্রুয়ার্ি ২০২২ 

িার্িখ টিম র্িএমটির্সএল, প্রকল্প কতৃিপক্ষ এবং পিামশ িক প্রর্িিান কতৃিক সর্ম্মর্লিভাবব পর্িদশ িন 
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MRT Line-5: Southern Route-এি রুট এেোলোইিখমন্ট িল: গাবিলী - মটকর্নকযাল - কোণপুি - োমলী - কবলজ 

মগইট - আসাদ মগইট - িাবসল স্কয়াি - কািওয়ান বাজাি - হার্িির্িল - মিজগাঁও - আফিাব নগি - আফিাব নগি মসন্টাি - 

আফিাব নগি পূব ি - নার্েিাবাদ - দাবশিকার্ন্দ।  

 

MRT Line-5: Southern Route এি এযালাইনবমন্ট ও মেশন 

 

 

MRT Line-5: Southern Route এি সবে অন্যান্য MRT Lines-এি আন্তঃলাইন সংবযাগ  

এমআিটি লাইন-৫: সাউদান ি রুট কািওয়ান বোজোর মমবরাবিল কের্খি এমআিটি লাইন-৬ এি সবে, আফিাব নগি মমবরাবিল 

কের্খি এমআিটি লাইন-১ এি সবে এবং গাবিলী মমবরাবিল কের্খি এমআিটি লাইন-৫: নদ িান ি রুট এবং এমআিটি লাইন-২ এি 

সবে আন্তঃলাইন সংবযাগ র্াকবব।  

 

এমআিটি লাইন-৫: সাউদান ি রুট-এি ভূর্ম অর্ধগ্রহণ 

এমআরটি লোইি-৫: সোউদোি ব রুট-এি Depot, Depot Access Corridor, Route Alignment, Water Retention 

Area, Transit Oriented Development (TOD) Hub, Multi-Purpose Park, Green Area এবং আফিাব 

নগি মর্বক দাবশিকার্ন্দ পয িন্ত উড়াল অংবশি 05টি মমবরাবিল মেশবনি Entry-Exit র্নম িাবণি জন্য স্থাবি সম্পর্ত্ত অর্ধগ্রহণ ও 

হুকুম দখল আইন ২০১৭ এি ধািা-৪ এি উপধািা-১২ অনুসিবণ ঢাকা মজলাি ০৫টি মম জায় ৩23.2466 একি ভূর্মি ক্রয়-র্বক্রয় 

ও ভূর্মবি নতুন অবকাঠাবমা বির্িি উপি র্নয়িণ আবিাপ কিাি জন্য মজলা প্রশাসক, ঢাকাি র্নকট প্রস্তাব মপ্রিবণি র্নর্মত্ত সড়ক 

পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগবক অনুবিাধ পত্র মপ্রিণ প্রর্ক্রয়াধীন আবে। এই লবক্ষয ইবিামবধ্য এই সকল স্থান টিম র্িএমটির্সএল, 

প্রকল্প কতৃিপক্ষ এবং পিামশ িক প্রর্িিান কতৃিক সর্ম্মর্লিভাবব পর্িদশ িন কবিবে। 
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MRT Line-5: Southern Route এি দাবশিকার্ন্দ র্িবপা এলাকা ও িৎসংলগ্ন Multi-Purpose Park এবং Water 

Retention Facility এি জন্য প্রস্তার্বি ভূর্ম সিজর্মবন পর্িদশ িন 

 

এমআিটি লাইন-৫: সাউদান ি রুট এি সংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্চি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

ঢাকা ম্যাস র েোনপি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজট (লাইন-৫): সাউদান ি রুট এি ২০২১-২০২২ অর্ িবেবিি সংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন 

কম িসূর্চ (আিএনিনপ)-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত ৩০ জুি ২০২২ িার্িখ পর্ বন্ত আনে ব  অগ্রগনত ৯৯.৪৪%। উবেখ্য ময, ২০১৯-

২০২০ অে ব বছখরর আিএনিনপ-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত আর্র্ িক অগ্রগর্ি র্েল ৭৬.০০% এবং ২০২০-২০২১ অে ব বছখরর 

আিএনিনপ-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত আর্র্ িক অগ্রগর্ি র্েল ৫২.০৮%। ২০২১-২০২২ অে ববছখরর সংবশার্ধি বোনষ ব  উন্ন ি 

 ম বসূনচ (আিএনিনপ)-কত বরোদ্দকৃত অখে বর নবপরীখত ৩০ জুি ২০২২ িার্িখ পর্ বন্ত বোস্তবো ি অগ্রগনত অপি পৃিায় মদয়া হল: 

 

 

ক োটি টো ো  

েোত আিএনিনপ বরোদ্দ ব্য  অগ্রগনত % 

নিনপএ ৫৫.০০ ৫৪.৭৩ ৯৯.৫১ 

নজওনব 22.16 ২২.০০ ৯৯.২৮ 

কমোট 77.16 ৭৬.৭৩ ৯৯.৪৪ 

 

MRT Line-2 

G2G নিনত্তখত PPP পদ্ধর্িবি ২০৩০ সোখলর মখে MRT Line-2 বাস্তবায়বনি র্নর্মত্ত PPP Research ও 

Preliminary Study কিা হয়। এই Research ও Study পয িাবলাচনা কবি প্রকল্পটি G2G নিনত্তখত PPP পদ্ধর্িবি 

বোস্তবো খির তোনল ো িখত অবমুি  খর উন্নয়ন সহবযাগী সংস্থাি আর্র্ িক ও কার্িগর্ি সহায়িায় র্িএমটির্সএল এি আওিায় 

সিকার্ি উবযাবগ বাস্তবায়ন কিাি জন্য গি ২৩ জুন ২০২২ িার্িখ প্রধানমিীি কায িালবয় অনুর্িি PPP প্রকল্পসমূবহি বাস্তবায়ন 

ও অগ্রগর্ি পয িাবলাচনা সভায় র্পর্পর্প িার্লকা হবি প্রকল্পটি প্রিযাহাবিি র্সদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হয়। এই র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়বনি 

প্রবয়াজনীয় উবযাগ প্রর্ক্রয়াধীন আবে।  



পাতা 42 / 103 

MRT Line-2 এি সম্ভাব্য রুট এযালাইবমন্ট  

মমইন লাইন: গাবিলী - ঢাকা উযান - মমাহাম্মদপুি বাস েযান্ড - র্িগািলা - সাইন্স োববিটর্ি - র্নউমাবকিট - আর্জমপুি -

পলাশী - ঢাকা মমর্িবকল কবলজ - গুর্লস্থান - মর্ির্িল -  মলোপুর কের্ি - মান্ডা - দর্ক্ষণগাঁও - দামর্ড়পাড়া - সাইনববাি ি - 

ভূইর্ি - জালকুর্ড় - নািায়ণগঞ্জ  

ব্রাঞ্চ লাইন: মগালাপ শাহ মাজাি - নয়া বাজাি - সদির্াট।  

 

 

MRT Line-2 এি রুট এযালাইনবমন্ট  

 

MRT Line-2 এি সবে অন্যান্য MRT Lines-এি আন্তঃলাইন সংবযাগ  

এমআিটি লাইন-২ এি গাবিলী মমবরাবিল কের্খি এমআিটি লাইন-৫: নদ িান ি রুট ও এমআিটি লাইন-৫: সাউদান ি রুট এি সবে, 

কমলাপুি মমবরাবিল মেশবন এমআিটি লাইন-৬, এমআিটি লাইন-১ ও এমআিটি লাইন-৪ এি সবে এবং সাইনববাি ি মমবরাবিল 

কের্খি এমআিটি লাইন-৪ এি সবে আন্তঃলাইন সংবযাগ র্াকবব।  

 

এমআিটি লাইন-২ এি ভূর্ম অর্ধগ্রহণ 

MRT Line-2 এি র্িবপা ও র্িবপা এবক্সস কর্িবিাি এবং কন্সস্ট্রাকশন ইয়াি ি র্নম িাবণি জন্য ঢাকা মজলাি মিমিা এলাকায় 

মাতুয়াইল ও দামর্ড়পাড়া মম জায় গ্রীন মবিল টাউন এবং আমুর্লয়া মবিল টাউন এি মধ্যবিী স্থাবন মমাট ৬৫ (পঁয়ষর্ি) মহটি 

ভূর্ম িাজধানী উন্নয়ন কতৃিপক্ষ (িাজউক) এি Detailed Area Plan (DAP) 2016-2035 এ অন্তভু িি কিাি প্রস্তাব সড়ক 

পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি মাধ্যবম িাজধানী উন্নয়ন কতৃিপক্ষ (িাজউক) এি র্নকট মপ্রিণ কিা হবয়বে।  

 

MRT Line-4 

২০৩০ সাবলি মবধ্য কমলাপুি মর্বক নািায়ণগঞ্জ মজলাি মদনপুি পয িন্ত মমবরাবিল র্হবসবব MRT Line-4 র্নম িাবণি র্নর্মত্ত 

উন্নয়ন সহবযাগী সংস্থা অনুসন্ধান কিা হবে।  
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MRT Line-4 এি সম্ভাব্য রুট এযালাইবমন্ট  

কমলাপুি - সাবয়দাবাদ - যাত্রাবাড়ী - শর্নি আখড়া - সাইনববাি ি - চিগ্রাম মিাি - কাঁচপুি - মদনপুি 

 

MRT Line-4 এি রুট এযালাইনবমন্ট  

 

MRT Line-4 এি সবে অন্যান্য MRT Lines-এি আন্তঃলাইন সংবযাগ  

এমআিটি লাইন-৪ এি কমলাপুি মমবরাবিল কের্খি এমআিটি লাইন-৬, এমআিটি লাইন-১ ও এমআিটি লাইন-২ এবং 

সাইনববাি ি মমবরাবিল কের্খি এমআিটি লাইন-২ এি সবে আন্তঃলাইন সংবযাগ র্াকবব।  
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বঙ্গবন্ধু  ি বোর 

উত্তরো নিখপো এলো ো  িবনিনম বত প্রর্োসনি  িবখির িীচ তলো  বঙ্গবন্ধু  ি বোর স্থোপখির নিনমত্ত Interior Design প্রস্তুি কিা 

হবয়বে। প্রস্তুিকৃি Interior Design অনুযায়ী সহসাই বঙ্গবন্ধু  ি বোর স্থোপখির  োজ সম্পন্ন  রো িখব।  

 

বঙ্গবন্ধু  ি বোর এি Layout Plan 

িথ্য প্রযুর্িি উন্নয়ন ও ব্যবহাি  

Interactive Website 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল)-এি একটি সমৃদ্ধ ওবয়বসাইট (www.dmtcl.gov.bd) িবয়বে। 

র্িএমটির্সএল-এি কায িক্রবম জনসম্পৃিিা, স্বেিা ও জবাবর্দর্হিা র্নর্িি কিাি জন্য Website-এি মসবা বক্সসমূহ, 

Frequently Asked Question (FAQ) এবং জনস্বার্ ি সংর্েষ্ট সকল িথ্য-উপাত্ত র্নয়র্মি হালনাগাদ কিা হয়। ময মকাবনা 

স্থান হবি ময মকাবনা সময় র্িএমটির্সএল’ি কায িক্রম সম্পবকি সকবল জানবি পাবিন এবং মিামি, অর্ভবযাগ ও পিামশ ি প্রদান 

কিবি পাবিন। এই Website-এি Facebook Page, Image Gallery ও Video Gallery মি র্িএমটির্সএল সম্পর্কিি 

কায িক্রম, ের্ব ও র্ভর্িও র্নয়র্মি আপবলাি কিা হবয় র্াবক। Video Gallery মি YouTube Channel-এি র্লংক সংযুি 

আবে। র্িএমটির্সএল সম্পর্কিি গুরুত্বপূণ ি র্বষয়ার্দ িাৎক্ষর্ণক গ্রুপর্ভর্ত্তক কম িকিিাবদি অবর্হি কিাি র্নর্মত্ত DMTCL-

SMC, DMTCL, DMTCL-Grade 10 এবং DMTCL-Grade 16 র্শবিানাবম চািটি Messenger Group 

িবয়বে। র্িএমটির্সএল সংর্েষ্ট সকল আইন, র্বর্ধমালা, নীর্িমালা, গাইিলাইনস্, র্বর্ভন্ন প্রকাশনা ইিযার্দও ওবয়বসাইবট সর্ন্নববশ 

কিা আবে। দ্রুি জনবসবা প্রদান ও প্রার্প্ত র্নর্িি কিাি লবক্ষয ওবয়বসাইবট মটাল র্ি নাম্বািসমূহ সংবযাজন কিা হবয়বে। 

http://www.dmtcl.gov.bd/


পাতা 45 / 103 

র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কায িালয়সমূহ ও প্রকল্পসমূবহি আওিাধীন সাইট অর্ফসসমূহ এবং উন্নয়ন 

সহবযাগী সংস্থাি সবে মযাগাবযাবগি মক্ষবত্র র্নয়র্মি ই-মমইল ব্যবহাি কিা হবয় র্াবক। সিকার্ি webmail-এ র্িএমটির্সএল 

এি কম িকিিাগবণি অনুকূবল @dmtcl.gov.bd মিাবমইবনি অধীবন ই-মমইল address বিাদ্দ আবে। র্িএমটির্সএল এবং এি 

আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি িাজস্ব খাি সংর্েষ্ট ক্রয় কায িক্রম ই-র্জর্প এি মাধ্যবম সম্পন্ন কিা হবে। নবভল কবিানা 

(COVID-19) মহামািী পর্ির্স্থর্িবি ভার্চিয়াল সভাি সংখ্যা ব্যাপকভাবব বৃর্দ্ধ পাওয়ায় সাধািণ Video Conference এি 

পাশাপার্শ Zoom Video Conference এি মাধ্যবম র্নয়র্মি র্বর্ভন্ন সভা, প্রর্শক্ষণ, কম িশালা, উবিাধনী অনুিান ইিযার্দ 

আবয়াজন কিা হবয়বে। র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কায িালয়সমূবহ র্নয়র্মি ই-নর্র্ ব্যবহাি কিা হবয় 

র্াবক। কর্ম্পউটাি ভাইিাস সংক্রমণ মিাবধ ও কাগবজি ব্যবহাি হ্রাবস র্িএমটির্সএল ও এি আওিাধীন প্রকল্প কায িালয়সমূহবক 

LAN ও WAN-এি আওিায় আনা হবয়বে। নিএমটিনসএল এবং এর আওতো  বোস্তবোয়িোর্ীি প্র েসমূখির স ল িকুখমন্ট ও 

তথ্য-উপোত্ত সংরক্ষখণর নিনমত্ত র্িএমটির্সএল র্ির্জটাল আকিাইভ র্ীষ ব  উদ্ভোবিী র্োরণো গ্রিণ  খর বোস্তবো ি  রো িখ খছ।  

Electronic Document Management System (EDMS) 

র্িএমটির্সএল, প্রকল্প কতৃিপক্ষ, পিামশ িক প্রর্িিান এবং ঠিকাদািী প্রর্িিানসমূবহি মবধ্য দ্রুি Project Documents আদান 

প্রদাবনি লবক্ষয Cloud Based ACONEX সফটওয়যাি ব্যবহাি কবি র্িএমটির্সএলবক Electronic Document 

Management System (EDMS) এি আওিায় আনা হবয়বে। এই সফটওয়াবিি মাধ্যবম িথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদাবনি 

মক্ষবত্র ব্যবহািকািী ও কায িক্রম র্নর্দ িষ্ট কবি মদয়া যায়। প্রববশার্ধকাি প্রাপ্ত ব্যবহািকািীগণ এই প্ল্যাটফম ি ব্যবহাি কবি র্নবজবদি 

র্ভিবি িথ্য আদান-প্রদাবনি মাধ্যবম চূড়ান্ত র্সদ্ধান্ত গ্রহণ কিবি পাবিন। এটি Cloud Based সুির্ক্ষি Construction 

Project Management সফটওয়াি হওয়ায় র্বর্ভন্ন মদবশ মমবরাবিল র্নম িাবণি সময় এই সফটওয়াি সফলভাবব ব্যবহাি কিা 

হবয়বে। প্রববশার্ধকাি প্রাপ্ত িত্ত্বাবধায়নকািী কম িকিিাগণ স্বয়ংর্ক্রয়ভাবব Document এি সাইজ র্নর্ব িবশবষ Document 

সিাসর্ি মদখবি পাবিন র্বধায় পর্িবীক্ষণ ও সমন্বয় কায িক্রম সহবজ কিা যায়। 

 

Communication Based Train Control System (CBTC) 

বাংলাবদবশি প্রর্ম উড়াল মমবরাবিল স্বয়ংর্ক্রয়ভাবব পর্িচালনাি জন্য Communication Based Train Control 

System (CBTC) চালুি র্নর্মত্ত Automatic Train Operation (ATO), Automatic Train Protection 

(ATP), Automatic Train Supervision (ATS) ও Moving Block System (MBS) স্থাপন কবি মটর্েং এি 

কাজ চলবে। এিই অংশ র্হবসবব Public Information System (PIS) এি আওিায় Automatic Next Station 

Display and Announcement Inside Coach এবং Automatic Display and Announcement of Train 

Arrival Time in Station সংগ্রহ কবি স্থাপবনি কাজ চলবে। মমবরাবিবল যািায়ািকািী যাত্রীবদি র্নিাপত্তাি র্নর্মত্ত 

Synchronized Platform Screen Door (PSD) and Train Door এবং Internet Protocol (IP) Camera 

System সংগ্রহ মশবষ স্থাপবনি কাজ চলবে। যাত্রীবদি র্নিবর্েন্ন ও স্বােবন্দয যািায়াবিি সুর্বধাবর্ ি Smart Card Based 

MRT Pass এবং Automatic Fare Collection (AFC) System সংগ্রহ কবি স্থাপবনি কাজ চলবে। 

Management Information System (MIS) ও Metro Rail Citizen Apps (MRCA) প্রবিিবনি উবযাগ 

প্রর্ক্রয়াধীন িবয়বে। 

 

মমবরাবিবলি র্নয়িণ, র্নিাপত্তা ও যাত্রী মসবায় িথ্য প্রযুর্িি ব্যবহাি 
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ইবলকরর্নক গভন িবমন্ট প্রর্কউিবমন্ট (ই-র্জর্প) মপাট িাল 

র্িএমটির্সএল এবং এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি িাজস্ব খাি সংর্েষ্ট ক্রয় প্রর্ক্রয়া ই-র্জর্প এি মাধ্যবম সম্পন্ন কিাি 

র্নর্মত্ত ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল)-মক গি ০৫ নবভম্বি ২০১৯ িার্িখ ইবলকরর্নক গভন িবমন্ট 

প্রর্কউিবমন্ট (ই-র্জর্প) মপাট িাবল অন্তভু িি কিা হবয়বে। কায িকিভাবব ই-র্জর্প ব্যবহাি কিাি র্নর্মত্ত র্িএমটির্সএল ও এি 

আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহ কম িিি কম িকিিাবদি পাবর্লক প্রর্কউিবমন্ট আইন ২০০৬; পাবর্লক প্রর্কউিবমন্ট র্বর্ধমালা 

২০০৮ এবং Bangladesh e-Government Procurement (e-GP) Guidelines 2011 এি উপি র্নয়র্মি প্রর্শক্ষণ 

প্রদান কিা হবয় র্াবক। বিিমাবন র্িএমটির্সএল এবং এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি িাজস্ব খাি সংর্েষ্ট ক্রয় প্রর্ক্রয়া 

ই-র্জর্প এি মাধ্যবম সম্পন্ন কিা হবে। 

Video Conference 

সময় বাঁচাবনা, অর্ ি সাশ্রয় ও যািায়াি র্বড়ম্বনা পর্িহাবিি লবক্ষয র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প 

কায িালয়সমূহ Video Conference কবি র্াবক। নবভল কবিানা ভাইিাস (COVID-19) ববর্র্শ্ক মহামািী পর্ির্স্থর্িবি 

ভার্চিয়াল সভাি সংখ্যা ব্যাপকভাবব বৃর্দ্ধ পাওয়ায় সাধািণ Video Conference এি পাশাপার্শ Zoom Video Conference 

এি মাধ্যবম র্নয়র্মি র্বর্ভন্ন সভা, প্রর্শক্ষণ, কম িশালা, উবিাধনী অনুিান, র্চর্ি স্বাক্ষি ইিযার্দ আবয়াজন কিা হবয়বে।  

MRT Pass 
মমবরাবিবল যািায়ািকািী যাত্রীগণ একই MRT Pass ব্যবহাি কবি মমবরাবিবলি সকল লাইবন স্বােবন্দয যািায়াি কিবি 

পািববন। Mobile Apps এবং Web Application ব্যবহাি কবি MRT Pass সহবজই র্িচাজি কিা যাবব। মমবরাবিবলি 

প্রর্িটি মেশবন Ticket Office Machine (TOM) এবং Ticket Vending Machine (TVM) র্াকবব। উভয় 

Machine ব্যবহাি কবি MRT Pass র্িচাজি কিা যাবব। MRT Pass ব্যবহাি কবি যাত্রীগণ মমবরাবিল োড়াও র্বর্ভন্ন 

পর্িবহন মাধ্যম মযমন-বাস ি যার্পি রানর্জট, বাংলাবদশ মিলওবয়, র্বআিটির্স’ি বাস, র্বআইির্িউটির্স’ি মন -যান ও র্চর্িবদ্ধ 

মবসিকার্ি বাবস স্বােবন্দয ও র্নিবর্েন্নভাবব যািায়াি কিবি পািববন। MRT Pass-মক Rapid Pass Compatible কিা 

হবয়বে র্বধায় Rapid Pass ব্যবহাি কবিও মমবরাবিবল যািায়াি কিা যাবব। ময সকল স্থাবন MRT Pass র্িচাজি কিা কিা 

যাবব মসই সকল স্থাবন Rapid Pass র্িচাজি কিা যাবব এবং ময সকল স্থাবন Rapid Pass র্িচাজি কিা কিা যাবব মসই সকল 

স্থাবন MRT Pass র্িচাজি কিা যাবব। 

 

 

MRT Pass  
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ই-নর্র্ 

র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহ র্নয়র্মি কম িকিিা মযাগদান কিবেন। মযাগদানকৃি সকল কম িকিিাবক ই-

নর্র্ি আওিায় আনা হবে। ই-নর্র্বি অন্তভু ির্িি লবক্ষয প্রবয়াজনীয় িথ্য সংগ্রবহি র্নর্মত্ত র্নধ িার্িি ফম ি প্রস্তুি কবি র্িএমটির্সএল 

ওবয়বসাইবট আপবলাি কিা হবয়বে। নববযাগদানকৃি এবং যাঁিা এখবনা ই-নর্র্ কায িকবমি আওিাভুি হনর্ন িাঁবদিবক ফিম 

পূিণ কবি ই-নর্র্ কায িক্রবমি আওিাভুি হবি হয়। জুন ২০২২ মাবস র্িএমটির্সএল কতৃিক ই-নর্র্বি মমাট ৩২৩টি নর্র্ র্নষ্পর্ত্ত 

কিা হবয়বে। একই সমবয় ই-নর্র্বি ৩৪৯টি পত্র জার্ি কিা হবয়বে। 

 

মমবরাবিল লাইবসন্স 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন MRT Line-6 বা বাংলাবদবশি প্রর্ম 

উড়াল মমবরাবিল র্নম িাণ, পর্িচালনা ও ব্যবস্থাপনাি র্নর্মত্ত সিকাি গি ০৩ জুু্ন ২০১৯ িার্িখ র্িএমটির্সএল এি অনুকূবল 

মমবরাবিল লাইবসন্স নম্বি-০১/২০১৯ ইসুয কবিবে। MRT Line-1 র্নম িাণ, িক্ষণাববক্ষণ, পর্িচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং  MRT 

Line-1 এি রুট এযালাইনবমবন্ট Station Plaza ও Transit Oriented Development (TOD) Hub র্নম িাণ ও 

পর্িচালনাি র্নর্মত্ত সিকাি গি ২৬ নবভম্বি ২০২০ িার্িখ র্িএমটির্সএল এি অনুকূবল মমবরাবিল লাইবসন্স নম্বি-০২/২০২০ ইসুয 

কবিবে। MRT Line-5: Northern Route এি র্বপিীবি র্িএমটির্সএল এি অনুকূবল লাইবসন্স ইসুযি র্নর্মত্ত গি ০৯ 

র্িবসম্বি ২০২০ িার্িখ আববদন দার্খল কিা হবয়বে। র্বষয়টি এখনও ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কতৃিপক্ষ (র্িটির্সএ) এি র্নকট 

প্রর্ক্রয়াধীন আবে। MRT Line-5: Southern Route এি র্বপিীবি র্িএমটির্সএল এি অনুকূবল লাইবসন্স ইসুযি র্নর্মত্ত গি 

০৭ মফব্রুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ আববদন দার্খল কিা হবয়বে। র্বষয়টি বিিমাবন ঢাকা পর্িবহন সমন্বয় কতৃিপক্ষ (র্িটির্সএ) এি র্নকট 

প্রর্ক্রয়াধীন আবে। 

 

স্বিি র্ববশষার্য়ি MRT Police Force গঠন 

গি ১৬ মসবেম্বি ২০১৯ িার্িখ গণপ্রজািিী বাংলাবদশ সিকাবিি মাননীয় প্রধানমিীি সভাপর্িবত্ব গণভববন সময়াবদ্ধ 

কম িপর্িকল্পনা ২০৩০ এবং এি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পয িাবলাচনা সভা অনুর্িি হয়। এই সভায় মাননীয় প্রধানমিী সময়াবদ্ধ 

কম িপর্িকল্পনা ২০৩০-এ অন্তভু িি MRT Network-এি র্নিাপত্তা র্নর্িি কিাি র্নর্মত্ত স্বিি র্ববশষার্য়ি MRT Police 

Force দ্রুি গঠন কিবি অনুশাসন প্রদান কবিন। এই অনুশাসবনি ধািাবার্হকিায় ৩৫৭টি পদ সৃজন এবং ২১টি যানবাহন 

টিওএন্ডই-মি অন্তভু িিকিবণি প্রস্তাব জনর্নিাপত্তা র্বভাগ হবি প্রশাসর্নক উন্নয়ন সংক্রান্ত সর্চব কর্মটিি সভায় উত্থাপবনি জন্য 

পুনিায় মর্িপর্িষদ র্বভাবগ মপ্রিণ কিা হবয়বে। প্রস্তাবটি বিিমাবন মর্িপর্িষদ র্বভাবগ প্রর্ক্রয়াধীন আবে। MRT Line-1 এি 

র্পিলগঞ্জ র্িবপা এলাকায় স্বিি র্ববশষার্য়ি MRT Police Force এি প্রধান কায িালয় র্নম িাবণি জন্য ভূর্ম র্চর্িি কবি িাখা 

হবয়বে।  

 

Transit Oriented Development (TOD) Hub  
Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) প্রর্িটি এমআিটি লাইবনি রুট এযালাইনবমবন্ট নূযনিম একটি 

কবি TOD Hub র্নম িাবণি পর্িকল্পনা গ্রহণ কবিবে। এিই ধািাবার্হকিায় MRT Line-6 এি উত্তিা মসন্টাি মমবরাবিল 

মেশন সংলগ্ন ভূর্মবি TOD Hub র্নম িাবণি র্নর্মত্ত রোজর্োিী উন্ন ি  র্তবপক্ষ (রোজউ ) এর নি ট কেখ  ২৮.৬১৭ এ র ভূনম 

বরোদ্দ গ্রিণ  রো িখ খছ। বিাদ্দ প্রাপ্ত ভূর্মি মূে বাবদ প্রায় ৮৬৫ মকাটি ৬৯ লক্ষ টাকা িাজউক-মক পর্িবশাধ কিা হবয়বে। বিাদ্দ 

প্রাপ্ত ভূর্মি মির্জবস্ট্রশন কায িক্রম প্রর্ক্রয়াধীন আবে। 

িাজধানী উন্নয়ন কতৃিপক্ষ কতৃিক বাস্তবায়নাধীন Project for Development of Policy and Guidelines for 

Transit Oriented Development along Mass Transit Corridors প্রকবল্পি পিামশ িক, িাজধানী উন্নয়ন কতৃিপক্ষ 

এবং টিম র্িএমটির্সএল এি সমন্ববয় গি ০১ মাচ ি ২০২২ িার্িখ একটি আন্তঃসংস্থা সভা অনুর্িি হয়। সভায় এমআিটি লাইন-৬ 

এি উত্তিা মসন্টাি মমবরাবিল মেশন সংলগ্ন এলাকায় TOD র্নম িাবণি জন্য র্নধ িার্িি ভূর্মবক Green Field এবং এমআিটি 

লাইন-৫: নদ িান ি রুট এি গাবিলী মমবরাবিল মেশন সংলগ্ন এলো ো  TOD র্নম িাবণি জন্য র্নধ িার্িি ভূর্মবক Brown Field 

র্হবসবব র্চর্িি কবি TOD র্নম িাবণি জন্য স্থান চূড়ান্ত কিা হবয়বে। বিিমাবন এই প্রকবল্পি আওিায় MRT Line-6 এি উত্তিা 

মসন্টাি মমবরাবিল মেশন সংলগ্ন এলাকায় TOD র্নম িাবণি জন্য Master Plan প্রস্তুবিি কায িক্রম চলবে। এই Master Plan-
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এ ৪(চাি)টি major development parcels িবয়বে। এইগুবলা হল: North, Centre, South ও DMTCL parcels. 

িাজধানী উন্নয়ন কতৃিপক্ষ North, Centre ও South parcels-এি উন্নয়ন কিবব এবং DMTCL parcel এি উন্নয়ন 

কিবব DMTCL. এটিই হবব বাংলাবদবশি প্রর্ম TOD Hub. MRT Line-1 এি রুট এযালাইনবমন্ট সংলগ্ন এলাকায় 

১(এক)টি TOD র্নম িাবণি র্নর্মত্ত চািটি স্থান প্রার্র্মকভাবব র্চর্িি কিা হবয়বে।  

 

উত্তিা মসন্টাি মমবরাবিল মেশন সংলগ্ন এলাকায় TOD Hub র্নম িাবণি খসড়া Master Plan  

 

Commercial Space 

র্বর্ভন্ন মদবশি মমবরাবিল পর্িচালনাি অর্ভজ্ঞিা মর্বক মদখা যায় ময, শুধুমাত্র ভাড়াি আয় হবি লাভজনকভাবব মমবরাবিল 

পর্িচালনা কিা যায় না। এই মপ্রক্ষাপবট Non-fare Business র্হবসবব মমবরাবিল পর্িচালনাকািী মকাম্পার্নগুবলা মমবরাবিল 

পর্িচালনাি পাশাপার্শ মমবরাবিল মেশনসমূবহি Concourse Level-এ Commercial Space িাবখ। এই মপ্রক্ষাপবট 

MRT Line-6 এি প্রর্িটি উড়াল মেশবন Commercial Space িাখা হবয়বে। র্িএমটির্সএল এি Commercial Space 

ভাড়া প্রদাবনি র্নর্মত্ত নীর্িমালা প্রস্তুবিি কায িক্রম চলবে। MRT Line-1 এি উড়াল মেশবনি Concourse সম্পূণ ি মূল সড়ক 

ব্যাপী র্নম িাণ কবি প্রবিযকটি মেশবনি Concourse ব্যবহাি কবি বার্ণর্জযক Space সৃর্ষ্টি পর্িকল্পনা গ্রহণ কিা হবয়বে। এিই 

ধািাবার্হকিায় MRT Line-1, MRT Line-5: Northern Route ও MRT Line-5: Southern Route  এি 

পািাল মমবরাবিল মেশনসমূবহ এবং MRT Line-5: Northern Route ও MRT Line-5: Southern Route  এি 

উড়াল মমবরাবিল মেশনসমূবহ Commercial Space িাখাি পর্িকল্পনা গ্রহণ কিা হবয়বে। 

 

Station Plaza 

Dhaka MRT Network-এি প্রর্িটি লাইবনি প্রধান প্রধান মমবরাবিল মেশন এলাকায় সুর্বধাজনক স্থাবন নূযনিম ৪টি কবি 

Station Plaza গবড় মিালাি উবযাগ গ্রহণ কিা হবয়বে। এিই ধািাবার্হকিায় MRT Line-6 এি উত্তিা উত্তি, আগািগাঁও, 

ফাম িবগট ও কমলাপুি মমবরাবিল মেশন সংলগ্ন এলাকায় Station Plaza র্নম িাবণি জন্য ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি কায িক্রম এবং র্বর্ভন্ন 
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সংস্থাি ভূর্ম হস্তান্তবিি মাধ্যবম প্রার্প্তি কায িক্রম চলমান আবে। ইবিামবধ্য Station Plaza সমূবহি Layout Plan প্রস্তুি কিা 

হবয়বে। MRT Line-6 এি উত্তিা উত্তি ও কমলাপুি মমবরাবিল টার্ম িনাল মেশনিবয় দীর্ ি মময়াবদ গার্ড় পার্কিং এি ব্যবস্থা 

র্াকবব।  

 

উত্তিা উত্তি মমবরাবিল মেশন সংলগ্ন এলাকায় Station Plaza এি Layout Plan 

MRT Line-1, MRT Line-5: Northern Route এবং MRT Line-5: Southern Route এি সুর্বধাজনক স্থাবন 

নূযনিম ৪টি কবি Station Plaza গবড় মিালাি র্নর্মত্ত ভূর্ম অনুসন্ধাবনি কায িক্রম প্রর্ক্রয়াধীন আবে। ইবিামবধ্য MRT Line-

1 এি রুট এযালাইনবমন্ট সংলগ্ন এলাকায় ৪(চাি)টি Station Plaza র্নম িাবণি র্নর্মত্ত স্থান প্রার্র্মকভাবব র্চর্িি কিা হবয়বে।  

 মমবরাবিল আইন ২০১৫ সংবশাধন 

মমবরাবিল আইন ২০১৫ মি Underground বা পািাল মমবরাবিল র্নম িাণ, পর্িচালনা ও ব্যবস্থাপনাি র্বষবয় র্বস্তার্িি উবেখ 

মনই। ইবিামবধ্য বাংলাবদবশি প্রর্ম পািাল মমবরাবিল র্নম িাবণি র্নর্মত্ত Detailed Design পয িন্ত সকল কাজ সম্পন্ন হবয়বে। 

র্িবপা ও র্িবপা এবক্সস কর্িবিাবিি ভূর্ম অর্ধগ্রহবণি কাজ মশষ পয িাবয় িবয়বে। র্িবপাি ভূর্ম উন্নয়বনি জন্য দিপত্রও আহ্বান কিা 

হবয়বে। এই মপ্রক্ষাপবট মমবরাবিল আইন ২০১৫ সংবশাধন কিা প্রবয়াজন। এই লবক্ষয ঢাকা ম্যাস র েোনপি রানর্জট মিবভলপবমন্ট 

প্রবজট (লাইন-১) [ই/এস]-এি আওিায় মমবরাবিল আইন ২০১৫ সংবশাধবনি র্নর্মত্ত Individual Consultant র্নবয়াগ কিা 

হবয়বে। র্নবয়ার্জি Individual Consultant মমবরাবিল আইন ২০১৫ সংবশাধবনি খসড়া দার্খল কবিবে। প্রাপ্ত খসড়া পিীক্ষা 

র্নিীক্ষা কবি মদখা হবে। 

র্িএমটির্সএল-এি কম িচািী চাকর্ি র্বর্ধমালা 

বিিমাবন ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল)-এি চাকর্ি র্বর্ধমালা মনই। এই মপ্রক্ষাপবট ঢাকা ম্যাস র েোনপি 

রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজট (লাইন-১) [ই/এস]-এি আওিায় ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল)-এি 

কম িচািী চাকর্ি র্বর্ধমালা ২০২১ প্রণয়বনি র্নর্মত্ত Individual Consultant র্নবয়াগ কিা হবয়বে। ইবিামবধ্য র্নবয়ার্জি 

Individual Consultant র্িএমটির্সএল এি কম িচািী চাকর্ি র্বর্ধমালা ২০২১ এি খসড়া প্রস্তুি কবি দার্খল কবিবে। র্সর্নয়ি 

ম্যাবনজবমন্ট গ্রুপ এই খসড়াি উপি মিামি প্রদান কবিবে। বিিমাবন র্বর্ধমালাি সবে সংযুি িফর্সবলি সঠিকিা যাচাই কবি 

মদখা হবে।  
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ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি জনবল 

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)-এি অনুবমার্দি জনববলি সংখ্যা ১৯২০। বাংলাবদবশি প্রর্ম 

উড়াল মমবরাবিল সুিুভাবব পর্িচালনা ও িক্ষণাববক্ষবণি র্নর্মত্ত ৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত ২১৪ জন জনবল সিসার্ি র্নবয়াগ, 

র্চর্ির্ভর্ত্তক র্নবয়াগ এবং MRT Line-6 (মগ্রি-৯ ও মগ্রি-১০) হবি র্নবয়াগ প্রদান কিা হবয়বে। িন্মবধ্য মগ্রি-৯ ও িদ্যদ্ধি মগবিি 

জনববলি সংখ্যা ২৮ জন। এই র্নবয়াগ প্রদাবনি জন্য ৮টি র্নবয়াগ র্বজ্ঞর্প্ত এবং ২টি র্ববশষ র্নবয়াগ র্বজ্ঞর্প্ত প্রদান কিবি হবয়বে। 

২০২১-২০২২ অর্ িবেবি র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহ মকাম্পার্ন মগ্রি-৯ ও িদ্যদ্ধি পয িাবয় যাঁিা দার্য়ত্ব 

পালন কবিবেন িাঁবদি িার্লকা পর্ির্শষ্ট-ে মি মদয়া হবয়বে। 

 

বার্ষ িক কম িসম্পাদন র্চর্ি 

 

মনন্ত্রপনরষদ নবিোগ এবং সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোখগর মখে সম্পোনদত APA (নিএমটিনসএল অংর্) 

 

২০২১-২০২২ অে ব বছখর সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোগ এবং মনন্ত্রপনরষদ নবিোখগর মখে সম্পোনদত APA অনুর্ো ী ঢো ো 

ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) অংখর্র ৯টি সূচ  িবয়বে। ৩০ জুি ২০২২ তোনরে পর্ বন্ত বোস্তবো ি অগ্রগনত 

পর্ বোখলোচিো  কদেো র্ো  কর্, ৯টি সূচখ র মখে ৬টি সূচখ র লক্ষেমোত্রো র্তিোগ অনজবত িখ খছ। অবর্শষ্ট ৩টি সূচবকি মবধ্য সূচক-

৩.১.১ এি র্নধ িার্িি লক্ষযমাত্রা ৯০% এি র্বপিীবি অজিন ৮১.১৯%, সূচক-৩.২.২ এি র্নধ িার্িি লক্ষযমাত্রাি র্বপিীবি অজিন 

৯৫% এবং সূচক-৩.২.৩ এি র্নধ িার্িি লক্ষযমাত্রাি র্বপিীবি অজিন ৯৫%। 

 

সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোগ এবং নিএমটিনসএল এর মখে সম্পোনদত বার্ষ িক কম িসম্পাদন র্চর্ি 

২০২১-২০২২ অে ব বছখর সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোগ এবং ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) এর 

মখে সম্পোনদত APA অনুর্ো ী ২০টি সূচ  িবয়বে। ৩০ জুি ২০২২ তোনরে পর্ বন্ত বোস্তবো ি অগ্রগনত পর্ বোখলোচিো  কদেো র্ো  কর্, 

২০টি সূচখ র মখে ১৬টি সূচখ র লক্ষেমোত্রো র্তিোগ অনজবত িখ খছ। অবনর্ষ্ট ৪টি সূচখ ি মবধ্য সূচক-১.১.২ এি র্নধ িার্িি 

লক্ষযমাত্রাি র্বপিীবি অজিন ৮২%, সূচক-১.৩.১ এি র্নধ িার্িি লক্ষযমাত্রাি র্বপিীবি অজিন ৯৫%, সূচক-১.৩.২ এি র্নধ িার্িি 

লক্ষযমাত্রাি র্বপিীবি অজিন ৮০% এবং সূচক-১.৩.৩ এি র্নধ িার্িি লক্ষযমাত্রাি র্বপিীবি অজিন ৯৫%। 

 

APA অনুযায়ী র্িএমটির্সএল এি জািীয় শুদ্ধাচাি মক শল কম িপর্িকল্পনা 
 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল)-এি জািীয় শুদ্ধাচাি মক শল কম িপর্িকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 

পর্িবীক্ষণ কাঠাবমা ২০২১-২০২২ এ মমাট ১৭টি সূচক িবয়বে। িন্মবধ্য চতুর্ ি মকায়াট িাি (এর্প্রল-জুন ২০২২)-এ ১৪টি সূচক 

র্নধ িার্িি র্েল। ৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত অগ্রগর্ি পয িাবলাচনা কবি মদখা যায়, চতুর্ ি মকায়াট িাি (এর্প্রল-জুন ২০২২)-এ র্নধ িার্িি 

১৪টি সূচবকিই লক্ষযমাত্রা শিভাগ অর্জিি হবয়বে। উবেখ্য ময, ৪র্ ি মকায়াট িাবিি লক্ষযমাত্রা শিভাগ অজিবনি মাধ্যবম জািীয় 

শুদ্ধাচাি মক শল কম িপর্িকল্পনাি প্রর্িটি মকায়াট িাবিি শিভাগ লক্ষযমাত্রা অর্জিি হবয়বে। উবেখ্য ময, র্িএমটির্সএল ২০১৮-২০১৯, 

২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্ ি বেবি জািীয় শুদ্ধাচাি মক শল কম িপর্িকল্পনাি শিভাগ লক্ষযমাত্রা অজিন কবির্েল।  

 

APA অনুযায়ী র্িএমটির্সএল এি অর্ভবযাগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত কম িপর্িকল্পনা 

২০২১-২০২২ অে ব বছখর সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোগ এবং ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) এর 

মখে সম্পোনদত APA অনুর্ো ী অর্ভবযাগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন কম ি-পর্িকল্পনা অংবশ ৫টি সূচক িবয়বে। ৩০ জুন ২০২২ 

তোনরে পর্ বন্ত র্নধ িার্িি ৫টি সূচবকিই লক্ষযমাত্রা শিভাগ অর্জিি হবয়বে। 

 

APA অনুযায়ী র্িএমটির্সএল এি মসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়ন কম িপর্িকল্পনা 

২০২১-২০২২ অে ববছখর সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোগ এবং ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) এর 

মখে সম্পোনদত APA অনুর্ো ী মসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়ন কম ি-পর্িকল্পনা অংবশ ৪টি সূচক িবয়বে। ৩০ জুন ২০২২ তোনরে 

পর্ বন্ত র্নধ িার্িি ৪টি সূচবকিই লক্ষযমাত্রা শিভাগ অর্জিি হবয়বে। 
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APA অনুযায়ী র্িএমটির্সএল এি িথ্য অর্ধকাি র্বষয়ক বার্ষ িক কম িপর্িকল্পনা 

২০২১-২০২২ অে ব বছখর সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোগ এবং ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) এর 

মখে সম্পোনদত APA অনুর্ো ী িথ্য অর্ধকাি র্বষবয় ২০২১-২২ অর্ িবেবিি বার্ষ িক কম িপর্িকল্পনা অংবশ ৬টি সূচক িবয়বে। ৩০ 

জুন ২০২২ তোনরে পর্ বন্ত র্নধ িার্িি ৬টি সূচবকিই লক্ষযমাত্রা শিভাগ অর্জিি হবয়বে। 

 

APA অনুযায়ী র্িএমটির্সএল এি মাস র্ভর্ত্তক সমর্ন্বি প্রকৃি অজিন 

২০২১-২০২২ অে ব বছখর সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোগ এবং ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) এর 

মখে সম্পোনদত APA অনুর্ো ী আবর্েক অংবশ ৫টি সূচক র্েল। ৩০ জুন ২০২২ তোনরে পর্ বন্ত র্নধ িার্িি ৫টি সূচবকি মবধ্য ৪টি 

সূচবকি লক্ষযমাত্রা শিভাগ অর্জিি হবয়বে। অবর্শষ্ট একটি সূচক-১.২.১: ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন কম িপর্িকল্পনা বাস্তবার্য়ি বিিমান 

অর্ িবেবি র্িএমটির্সএল এি জন্য প্রবযাজয র্েল না। 

 

APA অনুযায়ী র্িএমটির্সএল এি প্রর্শক্ষণ/কম িশালা/অবর্হিকিণ সভাি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি  

২০২১-২০২২ অে ব বছখর সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোগ এবং ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) এর 

মখে সম্পোনদত APA অনুর্ো ী কমোট ২১টি প্রনর্ক্ষণ/ ম বর্োলো/অবনিত রণ সিো আখ োজখির জন্য নির্ বোনরত নছল। িন্মবধ্য প্রর্ম 

মকায়াট িাি (জুলাই-মসবেম্বি ২০২১)-এ র্নধ িার্িি ৪টি প্রর্শক্ষণ, র্িিীয় মকায়াট িাি (অবটাবি-র্িবসম্বি ২০২১)-এ র্নধ িার্িি ৫টি 

প্রর্শক্ষণ/কম িশালা, তৃিীয় মকায়াট িাি (জানুয়ার্ি-মাচ ি ২০২২)-এ ৭টি প্রর্শক্ষণ/কম িশালা এবং চতুর্ ি মকায়াট িাি (এর্প্রল-জুন ২০২২)-এ 

র্নধ িার্িি ৫টি প্রর্শক্ষণ/অবর্হিকিণ সভা সব িবমাট ২১টি প্রনর্ক্ষণ/ ম বর্োলো/অবনিত রণ সিো নির্ বোনরত লক্ষেমোত্রো অনুর্ো ী 

সফলভাবব সম্পন্ন হবয়বে (পর্ির্শষ্ট-জ)।  

 

২০২২-২০২৩ অর্ ি বেবিি বার্ষ িক কম িসম্পাদন র্চর্ি স্বাক্ষি 

গি ২৭ জুন ২০২২ িার্িখ র্িএমটির্সএল এবং এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি মবধ্য ২০২২-২০২৩ অর্ ি বেবিি বার্ষ িক 

কম িসম্পাদন র্চর্ি স্বাক্ষি সম্পন্ন কিা হয়।  

 

গি ২৭ জুন ২০২২ িার্িখ র্িএমটির্সএল এবং প্রকল্প কায িালয়সমূবহি মবধ্য ২০২২-২০২৩ অর্ ি বেবিি APA স্বাক্ষি 

 

এিই ধািাবার্হকিায় গি ২৮ জুন ২০২২ িার্িখ সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ এবং র্িএমটির্সএল এি মবধ্য ২০২২-২০২৩ 

অর্ ি বেবিি বার্ষ িক কম িসম্পাদন র্চর্ি স্বাক্ষি সম্পন্ন কিা হয়।  
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সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ এবং র্িএমটির্সএল এি মবধ্য ২০২২-২০২৩ অর্ ি বেবিি বার্ষ িক কম িসম্পাদন র্চর্ি স্বাক্ষি 

 

মার্সক সমন্বয় সভা 

ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) ও এর আওতো  বোস্তবো িোর্ীি প্র েসমূখির প্রর্োসনি  ও প্র ে 

বোস্তবো ি সংনিষ্ট  োর্ বক্রম সুষ্ঠুিোখব সম্পোদখির নিনমত্ত ব্যবস্থোপিো পনরচোল , নিএমটিনসএল এর সিোপনতখে মোনস  সমন্ব  সিো 

নি নমত অনুনষ্ঠত ি । প্রনতমোখসর প্রেম বুর্বোর মোনস  সমন্ব  সিোর জন্য নির্ বোরণ  রো আখছ। নবভল কবিানা ভাইিাস 

(COVID-19) ববর্র্শ্ক মহামািী পর্ির্স্থর্িবি স্বাস্থযর্বর্ধ মমবন ও শািীর্িক দূিত্ব বজায় মিবখ প্রধান কায িালবয় ঊর্ধ্িিন 

কম িকিিাগবণি অংশগ্রহবণ এবং Zoom Apps-এি মাধ্যবম র্বর্ভন্ন প্রকল্প অর্ফস ও সাইট অর্ফস মর্বক অন্যান্য কম িকিিাবদি 

অংশগ্রহবণ ২০২১-২০২২ অর্ ি বেবিি প্রর্িমাবস মার্সক সমন্বয় সভা অনুর্িি হবয়বে। সভায় চযাবলঞ্জসমূহ র্চর্হৃি কবি উত্তিবণি 

উপায় র্নধ িািণ কিা হয় ও িদর্ভর্ত্তবি চযাবলঞ্জসমূহবক opportunity-মি রূপান্তি কিা হয়। সভায় কম িকিিাগবণি 

জবাবর্দর্হিাও র্নর্িি কিা হয়।  

 

গি ০৮ জুন ২০২২ িার্িখ অনুর্িি মার্সক সমন্বয় সভা 
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সমসামর্য়ক র্বষবয় লার্ন িং মসশবন 

ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) ও এর আওতো  বোস্তবো িোর্ীি প্র েসমূখির বোস্তবো ি সংনিষ্ট  োর্ বক্রম 

সুষ্ঠুিোখব সম্পোদখির নিনমত্ত ব্যবস্থোপিো পনরচোল , নিএমটিনসএল এর সিোপনতখে প্রনতমোখস সমসামর্য়ক র্বষবয় লার্ন িং মসশবনি 

আবয়াজন কিা হয়। ২০২১-২০২২ অর্ ি বেবি র্িএমটির্সএল সমসামর্য়ক র্বষবয় ১০(দশ)টি লার্ন িং মসশবনি আবয়াজন কবি 

(পর্ির্শষ্ট-ি-১)। এই সকল লার্ন িং মসশবন নিএমটিনসএল ও এর আওতো  বোস্তবো িোর্ীি প্র েসমূখির  ম ব তবোগখণর নবখদর্ 

সিখরর উপর অনজবত জ্ঞোি, অনিজ্ঞতো ও বাংলাবদবশি মপ্রক্ষপবট নর্ক্ষণী  নবষ  PowerPoint Presentation এি মাধ্যবম 

অন্যান্য সহকমীগণবক অবর্হি কিা হয়। প্রর্িটি লার্ন িং মসশবনই প্রশ্নবত্তাি পব ি র্াবক। একজন সঞ্চালক লার্ন িং মসশন সমন্বয় কবি 

র্াবকন। নবভল কবিানা ভাইিাস (COVID-19) ববর্র্শ্ক মহামািী পর্ির্স্থর্িবি স্বাস্থযর্বর্ধ মমবন ও শািীর্িক দূিত্ব বজায় মিবখ 

ঊর্ধ্িিন কম িকিিাগণ প্রধান কায িালবয় এবং অন্যান্য কম িকিিাগণ Zoom Apps-এি মাধ্যবম র্বর্ভন্ন প্রকল্প অর্ফস ও সাইট অর্ফস 

মর্বক লার্ন িং মসশবন অংশগ্রহণ কবিন।  

 

গি ১১ মম ২০২২ িার্িখ অনুর্িি সমসামর্য়ক র্বষবয় লার্ন িং মসশবন 

র্সটিবজন চাট িাি 

ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) এর নসটিখজি চোট বোর ওখ বসোইখট আপখলোি  রো আখছ। প্রনত বছর 

কসবোর পনরনর্ বৃনদ্ধ বো পনরবতবখির সখঙ্গ সোমঞ্জস্য করখে নসটিখজি চোট বোর িোলিোগোদ  রো ি । ২০২১-২০২২ অর্ িবেবিি নসটিখজি 

চোট বোর িোলিোগোদ  খর নিএমটিনসএল এর ওখ বসোইখট আপখলোি  রো আখছ। নসটিখজি চোট বোর অনুর্ো ী কসবো গ্রিীতোগণ র্োখত 

কসবো গ্রিণ  রখত পোখরি কস জন্য নিএমটিনসএল সদো সখচষ্ট রখ খছ। ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) 

মহাত্মা গান্ধী প্রণীি র্নবনাি র্সটিবজন চাট িাি অনুসিণ ও পর্িপালবন র্বর্শ্াসী: 

 

Citizen’s Charter 

A Customer is the most important visitor on our premises. 

He is not dependent on us, 

We are dependent on him. 

He is not an interruption of our work, 

He is the purpose of it. 

He is not an outsider to our business, 

He is a part of it. 

We are not doing him a favour by serving him, 

He is doing us a favour by giving us an opportunity to do so. 
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যাত্রী সাধািবণি চলাচবলি সুর্বধাবর্ ি র্বআিটির্স এি সবে MoU স্বাক্ষি ও বাস্তবায়ন 

MRT Line-6 বা বাংলাবদবশি প্রর্ম মমবরাবিল আগামী র্িবসম্বি ২০২২ মাবস সিকাি উত্তিা উত্তি মর্বক আগািগাঁও পয িন্ত 

বার্ণর্জযকভাবব চালুি পর্িকল্পনা গ্রহণ কবিবে। এই পর্িকল্পনা সুিুভাবব বাস্তবায়বনি র্নর্মত্ত উত্তিা উত্তি এবং আগািগাঁও 

মমবরাবিল মেশন হবি ঢাকা মহানগিীি র্বর্ভন্ন রুবট র্নিাপবদ, স্বােবন্দ এবং সাশ্রয়ী মূবে মমবরাবিবলি যাত্রী পর্িবহবনি র্নর্মত্ত 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এবং বাংলাবদশ সড়ক পর্িবহন কবপ িাবিশন (র্বআিটির্স) একটি সম্মি 

সমবিািা স্মািক চূড়ান্ত কবিবে। সমবিািা স্মািকটি আনুিার্নকভাবব স্বাক্ষবিি জন্য সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগ মপ্রিণ 

কিা হবয়বে।  

 

মানব সম্পদ উন্নয়ন 

র্িএমটির্সএল-এ র্চর্িবি ও মপ্রষবণ র্নযুি কম িকিিাগবণি ওর্িবয়বন্টশন মপ্রাগ্রাম 

মমবরাবিল সুিুভাবব পর্িচালনাি জন্য র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহ র্চর্িবি ও মপ্রষবণ র্নযুি 

কম িকিিাগবণি জন্য র্নয়র্মি র্বির্িবি ওর্িবয়বন্টশন মপ্রাগ্রাবমি আবয়াজন কিা হবয় র্াবক। এিই ধািাবার্হকিায় গি ২৪ এর্প্রল 

২০২২ িার্িখ পয িন্ত র্চর্িবি ও মপ্রষবণ মযাদানকৃি কম িকিিাগবণি ০৫(পাঁচ) র্দনব্যাপী ওর্িবয়বন্টশন মপ্রাগ্রাবমি আবয়াজন কিা হয়। 

এই মপ্রাগ্রাবম অংশগ্রহণকািী কম িকিিাগণবক এমআিটি মনটওয়াকি, বাস্তবায়নাধীন মনটওয়াবকিি বাস্তবায়ন অগগ্রর্ি, এমআিটি 

র্সবেম ইিযার্দ সম্পবকি সম্যক ধািণা প্রদান কিা হয়। এই ওর্িবয়বন্টশন মপ্রাগ্রাবম র্বর্ভন্ন লাইবনি রুট এযালানবমন্ট, এমআিটি 

লাইন-৬ এি র্িবপা এলাকা এবং এমআিটি লাইন-৬ এি মমবরাবিল মেশনসমূহ সিজর্মবন পর্িদশ িনও অন্তভু িি র্েল। 

 

 

গি ২৪ এর্প্রল ২০২২ িার্িখ র্চর্িবি ও মপ্রষবণ র্নযুি কম িকিিাগবণি ওর্িবয়বন্টশন মপ্রাগ্রাম 

 

ইি-িোউজ প্রনর্ক্ষণ 

স ল পর্ বোখ র  ম বচোরীখদর দিনত তো, দক্ষতো ও সক্ষমতো বৃনদ্ধর লখক্ষে ২০২১-২২ অে ববছখর ২০টি প্রনর্ক্ষণ  ম বসূচীর মোেখম ৪০৩ 

জিখ  কেণী খক্ষ ও িোচুব োল পদ্ধনতখত বনর্িকিা, সুশাসন ও জািীয় শুদ্ধাচাি মক শল; মসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়ন কম ি-

পর্িকল্পনা; িথ্য অর্ধকাি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ; অর্ভবযাগ প্রর্িকাি ব্যবস্থো এবং র্জআিএস সফটওয়যাি র্বষয়ক প্রনর্ক্ষণ; 

Advance Knowledge on Safety Management System; e-GP System; মসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি; নর্র্ 

ব্যবস্থাপনা; উদ্ভাবন ও মসবা সহর্জকিণ র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ ইিযার্দ র্বষবয় ইন-হাউজ প্রনর্ক্ষণ প্রদোি  রো িখ খছ। ইন-হাউজ 

প্রনর্ক্ষণসমূখির সোর-সংখক্ষপ পনরনর্ষ্ট-ি-কত কদ ো িল।  
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অর্ভবযাগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা এবং র্জআিএস সফটওয়যাি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ 

 

নবর্নযুি জনববলি মম র্লক প্রর্শক্ষণ 

মমবরাবিল সুিুভাবব পর্িচালনাি জন্য মাননীয় প্রধানমিী এঁি অনুশাসন অনুসিবণ র্িএমটির্সএল-এ নবর্নযুি জনবলবক প্রনর্ক্ষণ 

প্রদান অব্যাহি আবে। নবর্নযুি জনবলবক এমআিটি ওর্িবয়বন্টশন, বুর্নয়ার্দ প্রর্শক্ষণ এবং র্বদ্যযৎ, মিলওবয় ও মটর্লকর্মউর্নবকশন 

ইিযার্দ র্বষয়ক মম র্লক প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হবয় র্াবক। নবভল কবিানা ভাইিাস (COVID-19) পর্ির্স্থর্িবিও ২০২১-২২ 

অর্ িবেবি নবর্নযুি জনববলি মবধ্য ৬৯(ঊনসত্তি) জনবক মিলওবয় র্বষয়ক মম র্লক প্রর্শক্ষণ এবং ১১(এগাি) জনবক র্বদ্যযৎ র্বষয়ক 

মম র্লক প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হবয়বে।  

 
র্বদ্যযৎ র্বষয়ক মম র্লক প্রর্শক্ষবণ অংশগ্রহণকািী কমিকিিাগণ মকার্ায় কর্বি স্যাি 

 

র্ববশষার্য়ি বববদর্শক প্রর্শক্ষণ 

২০২১-২০২২ অর্ িবেবিি ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি 

মমাট ১১৮ (একশি আঠাি) জন কম িকিিা মমাট ১৩(মিি)টি বববদর্শক প্রর্শক্ষবণ অংশগ্রহণ কবিন। িন্মবধ্য ৩(র্িন)টি প্রর্শক্ষণ 

ভার্চিয়াল পদ্ধর্িবি এবং ১০(দশ)টি প্রর্শক্ষণ সিাসর্ি অনুর্িি হয়। প্রর্শক্ষবণি র্বস্তার্িি পর্ির্শষ্ট-ঞ। কমখট্রোখরল পনরচোলিো ও 

রক্ষণোখবক্ষণ  োখজ সম্পৃি জনবলবক র্িিীয় পয িাবয় মরন পনরচোলিো ও রক্ষণোখবক্ষণ র্বষয়ক র্ববশষার্য়ি বববদর্শক প্রনর্ক্ষণ প্রদান 
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কিা হবে। এই লবক্ষয ঢাকা ম্যাস ি যার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজট (লাইন-৬) এি পিামশ িক প্রর্িিান NKDM 

Association এবং Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) এি মবধ্য একটি  র্চর্ি স্বাক্ষর্িি হবয়বে। এই র্চর্িি 

আওিায় ২০২১-২০২২ অর্ িবেবি সব িবমাট ৯৬ (র্েয়ান্ই) জনবক প্রর্শক্ষণ গ্রহবণি জন্য ভািবিি DMRC এি Delhi Metro 

Rail Academy-মি মপ্রিণ কিা হবয়বে। িন্মবধ্য ৩৭ (সাঁইর্ত্রশ) জন Operations ও Rolling Stock শীষ িক কার্িগর্ি 

প্রর্শক্ষণ সাফবেি সবে সমাপ্ত কবি কম িস্থবল মযাগদান কবিবেন। অবর্শষ্ট ৫৯ (ঊনষাট) জন র্িনটি গ্রুবপ যর্াক্রবম 

Operations, Electrical এবং Signaling and Telecommunications শীষ িক কার্িগর্ি র্বষবয় এখনও Delhi 

Metro Rail Academy-মি প্রর্শক্ষণ গ্রহণ কিবেন।  

 

Operations র্বষবয় Delhi Metro Rail Academy-মি বববদর্শক প্রর্শক্ষণ গ্রহণকািী কম িকিিাগণ 

 

র্নর্বড় ব্যবহার্িক প্রর্শক্ষণ 

র্িএমটির্সএল-এি জনবলবক তৃিীয় পয িাবয় মমবরাবিল পর্িচালনা ও িক্ষণাববক্ষণ সম্পর্কিি হাবি কলবম প্রর্শক্ষণ প্রদাবনি জন্য  

এমআিটি লাইন-৬ এি আওিায় চলমান র্বর্ভন্ন কন্ট্রাট প্যাবকজসমূবহি অধীবন ইবিামবধ্য ১৬৬(একশি মেষর্ি)জনবক র্নর্বড় 

ব্যবহার্িক প্রর্শক্ষবণি ব্যবস্থা কিা হবয়বে। িন্মবধ্য ৪৬(মেঁচর্েশ)জন প্রর্শক্ষণ সম্পন্ন কবিবেন। অবর্শষ্ট ১২০(একশি র্বশ) জবনি 

প্রর্শক্ষণ চলমান িবয়বে। প্রর্শক্ষবণি এই ধািা অব্যাহি র্াকবব।  
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কন্ট্রাট প্যাবকজ র্সর্প-০৮ এি আওিায় র্িএমটির্সএল-এি জনবলবক মিার্লং েক র্বষয়ক র্নর্বড় প্রর্শক্ষণ  

মাঠ প্রর্শক্ষণ 

মোঠ প্রনর্ক্ষখণর অংর্ নিখসখব সর োনর  ম বচোরী ও সর োনর-কবসর োনর প্রখ ৌর্ল নবশ্বনবদ্যোলখ র ছোত্র-ছোত্রীগণ নি নমত 

মমবরাবিবলি উন্নয়ন কম িকান্ড পর্িদশ িন কবি র্াবকন। এই সমবয় প্রর্শক্ষণার্ীগণবক মমবরাবিল মনটওয়াকি, বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি, 

বাস্তবায়ন চযাবলঞ্জসমূহ ও উত্তিণ সম্পবকি সম্যক ধািণা মদয়া হয়। নবভল কবিানা ভাইিাস (COVID-19) মহামািী 

পর্ির্স্থর্িবি ২০২১-২০২২ অর্ ি বেবি মাঠ প্রর্শক্ষণ কায িক্রম বাস্তবিাি র্নর্িবখ সীর্মি িাখা হয়। িদসবত্বও দ্যইটি মাঠ প্রর্শক্ষবণি 

আবয়াজন কিা হবয়র্েল। এই  প্রর্শক্ষবণ National Academy for Planning and Development (NAPD) এি 

Project Planning and Management Course এি ১০ম ব্যাবচি প্রর্শক্ষণার্ীগণ এবং Bangladesh Public 

Administration Training Centre এি ১০০ িম ব্যাবচি Senior Staff Course এি প্রর্শক্ষণার্ীগণ অংশগ্রহণ 

কবিন।  
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100th Senior Staff Course এ অংশগ্রহণকািী প্রর্শক্ষণার্ীগণ 

 

DMTCL Training Academy এি মাধ্যবম প্রর্শক্ষণ  

DMTCL Training Academy এবং Dormitory Building এি র্নম িাণ কাজ সম্পন্ন হবয়বে। পর্িকল্পনা অনুযায়ী 

DMTCL Training Academy-মক Center of Excellence র্হবসবব গবড় মিালাি পর্িকল্পনা িবয়বে। এই মপ্রক্ষাপবট 

র্বকল্প ব্যবস্থায় DMTCL বর্হঃপ্রর্শক্ষণ প্রদাবনি উবযাগ গ্রহণ কবিবে। এিই ধািাবার্হকিায় মদশী-র্ববদশী র্বর্ভন্ন 

র্বর্শ্র্বযালবয়ি র্শক্ষার্ীগণ Mass Rapid Transit (MRT) এি উপি প্রর্শক্ষণ গ্রহণ কবিন এবং Internship কবি 

র্াবকন। এই সময় প্রর্শক্ষণার্ীগণবক মমবরাবিল মনটওয়াকি, বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি, বাস্তবায়ন চযাবলঞ্জসমূহ ও উত্তিণ সম্পবকি সম্যক 

ধািণা মদয়া হয়। সফলিাি সবে Internship সমাপ্ত কিবল র্শক্ষার্ীবদি অনুকূবল Internship Certificate প্রদান কিা হয়। 

নবভল কবিানা ভাইিাস (COVID-19) মহামািী পর্ির্স্থর্িবি ২০২১-২০২২ অর্ ি বেবি DMTCL Training Academy 

এি আওিায় World University of Bangladesh এি Civil Engineering Program এি োত্র Mr. Md. 

Borhanuddin উত্তিাস্থ র্িবপা এলাকাি র্নম িাণাধীন পূিি কাজ র্বষয়ক ০৩(র্িন) মাসব্যাপী Internship কবিন। দার্খলকৃি 

Internship Report পয িাবলাচনা কবি র্শক্ষার্ীি অনুকূবল গি ১৮ জানুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ Internship Certificate ইসুয 

কিা হয়। Monash University, Melbourne, Australia এি Civil Engineering এি োত্র Mr. Rafid 

Ahmed Choudhury উত্তিাস্থ র্িবপা এলাকাি র্নম িাণাধীন পূিি কাবজি উপি গি ০২ জানুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ মর্বক ১২ 

জানুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ পয িন্ত ১০(দশ) র্দনব্যাপী Internship কবিন। দার্খলকৃি Internship Report পয িাবলাচনা কবি 

র্শক্ষার্ীি অনুকূবল গি ১৮ জানুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ Internship Certificate ইসুয কিা হয়। 

মমবরাবিবলি প্রভাব 

যানজট র্নিসবন মমবরাবিল 

সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনা ২০৩০ অনুযায়ী ০৬টি এমআিটি লাইন বা মমবরাবিল র্নম িাণ সম্পন্ন হবল ২০৩০ সাবল বদর্নক প্রায় ৫০ 

লক্ষ ৫০ হাজাি জন যাত্রী মমবরাবিল ব্যবহাি কবি যািায়াি কিবি পািববন। মমবরাবিবল অে সমখ  অনর্  সংখ্যো  র্োত্রী 

পনরবিি  রো সম্ভব িখব। ঢাকা মহানগিীি যািায়াি ব্যবস্থায় র্ভন্ন মাত্রা ও গর্ি মযাগ হবব। মহানগিবাসীি কম ির্ন্টা সাশ্রয় হবব। 

যানজট বহুলাংবশ হ্রাস পাবব। র্োিজট এবং এর িলশ্রুত প্রিোখব কর্ ক্ষনত িখচ্ছ্ তো সোে  িখব। এ  সমীক্ষো  কদেো নগখ খছ কর্, 

MRT Line-6 চোলু িও োর পর কমখট্রোখরল পনরচোলিো োখল দদনি  Travel Time Cost বাবদ প্রায় ৮ মকাটি ৩৮ লক্ষ টাকা 

এবং Vehicle Operation Cost বাবদ প্রায় ১ মকাটি ১৮ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবব। মদবশি আর্ ি-সামার্জক উন্নয়বন সাশ্রয়কৃি 

অর্ ি ও কম ির্ন্টা ব্যবহাি কিা যাবব।  

 

মমবরাবিবলি অর্ িবনর্িক প্রভাব 

গণপ্রজোতন্ত্রী বোংলোখদখর্র রোজর্োিী ঢাকা কদখর্র সোমোনজ , অে বনিনত  ও রোজনিনত   ম ব োখন্ডর ক ন্দ্রনবন্দু। কদখর্র সম্পূণ ব 

নজনিনপখত ঢো োর অবদোি প্রো  ৩৬ র্তোংর্। ঢাকাি জনসংখ্যাি র্নত্ব প্রর্ি বগ ি র্কবলার্মটাবি প্রায় ৫০ হাজাি। জনসংখ্যা বৃর্দ্ধি 

সবে সবে ২০১০ সাবল র্নবর্ন্ধি যানবাহবনি সংখ্যা ৫,৯৩,০৭৭টি মর্বক বৃর্দ্ধ মপবয় ৩০ জুন ২০২২ িার্িখ ১৮,৭৭,৪৭৪ টিবি 

উন্নীি হবয়বে। ঢাকা মহানগিীি সড়ক র্নত্ব প্রর্ি বগ ি র্কবলার্মটাবি ৬.১২ র্কবলার্মটাি। এবি মহানগিীি যানজট িীব্র আকাি 

ধািণ কবিবে এবং ক্রমাবনর্ি হবে। এই র্োিজট এবং এর িলশ্রুত প্রিোখব বোনষ ব  প্রো  ৩.৮ নবনল ি মোন বি িলোর ক্ষনত িখচ্ছ্ 

বখল নবখর্ষজ্ঞগণ অনিমত ব্যি  রখছি। কমখট্রোখরল চোলু িখল র্োিজট এবং এর িলশ্রুত প্রিোখব কর্ ক্ষনত িখচ্ছ্ তো সোে  িখব। 

এই সোে কৃত অে ব ঢো ো মিোিগরী তেো কদখর্র অে বনিনত  উন্ন খি ইনতবোচ  ভূনম ো রোেখব। ঢো ো মিোিগরী ও সোনব ব িোখব 

কদখর্র GDP Growth Rate বৃর্দ্ধ পাবব। 

মমবরাবিবলি পর্িববশগি প্রভাব 

মমবরাবিল সম্পূণ ি র্বদ্যযৎ চার্লি র্বধায় মকাবনা ধিবণি জীবাশ্ম ও িিল জ্বালানী ব্যবহৃি হবব না। ফবল বায়ু দূষণ হওয়াি মকাবনা 

সুবযাগ মনই। কমখট্রোখরল অে সমখ  অনর্  সংখ্যো  র্োত্রী পনরবিি  রখব নবর্ো  কছোট কছোট র্োিবোিখির ব্যবিোর বহুল সংখ্যায় হ্রোস 

কপখ  জীবাশ্ম ও িিল জ্বালানীি ব্যবহাি হ্রাস পাবব। এক সমীক্ষায় মদখা র্গবয়বে ময, শুধু এমআিটি লাইন-৬ চালু হবল এই রুবট 

যানবাহবনি সংখ্যা কমাি মাধ্যবম বেবি ২,০২,৭৬২ টন কাব িন র্নঃসিণ হ্রাস পাবব। বোয়ু দুষণ হ্রোখস ব্যোপ  ভূনম ো রোেখব। 

মমবরাবিবলি Railway Track এি র্নবচ Mass Spring System (MSS) র্াকবব। Continuous Welded Rail 
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(CWR) ব্যবহাি কিা হবব। উড়াল মমবরাবিবলি ভায়ািাবটি উভয় পাবর্শ্ি শব্দ প্রর্িবন্ধক মদয়াল র্াকবব এবং পািাল 

মমবরাবিবলি টাবনল সংলগ্ন মাটি শব্দ প্রর্িবিাধক র্হবসবব কাজ কিবব। ফলশ্রুর্িবি মমবরাবিবল শব্দ ও কম্পন দূষণ মাত্রা মানদন্ড 

সীমাি অবনক র্নবচ র্াকবব। সার্ব িকভাবব পর্িববশ দূষবণ মনর্িবাচক প্রভাব মফলবব না বিং পর্িববশ উন্নয়বন ব্যাপক ভূর্মকা 

িাখবব।  

ঢাকা মমবরাবিল: িরুণ প্রবক শলীবদি সম্ভাবনাি নতুন দ্যয়াি 

অিযাধুর্নক নগি পর্িবহন র্হবসবব মমবরাবিল র্বর্ভন্ন প্রবক শল র্বভাবগি একটি সমর্ন্বি কায িক্রম। ঢাকা মমবরাবিল মনটওয়াকি 

র্নম িাবণি র্নর্মত্ত সিকাবিি সময়াবদ্ধ কম িপর্িকল্পনা ২০৩০ বাস্তবার্য়ি হওয়াি পি শুধু র্িএমটির্সএল এি অধীবন নতুন ১২ হাজাি 

গ্রযাজুবয়ট প্রবক শলী ও মাঠ প্রবক শলীবদি চাকুিীি সংস্থান হবব। এিই ধািাবার্হকিায় Forward ও Backward Linkage 

র্শল্প স্থাপন ও মসবা কায িক্রবমি মাধ্যবম আিও র্িনগুণ নতুন কম িসংস্থান সৃর্ষ্টি সম্ভাবনা িবয়বে। ফলশ্রুর্িবি মমবরাবিল মনটওয়াকি 

র্নম িাণ, িক্ষণাববক্ষণ ও পর্িচালনাি জন্য মদবশি অভযন্তবি দক্ষ জনশর্ি বিিী হবব। এই দক্ষ জনশর্ি মদবশি চার্হদা পূিণ কবিও 

র্ববর্শ্ি র্বর্ভন্ন মদবশি সম্প্রসািমান মমবরাবিবল কাজ কিবি পািববন। এবি বাংলাবদবশি Remittance প্রবাবহ ইর্িবাচক প্রভাব 

পড়বব।  

 

 

 

সবাি জন্য মমবরাবিল 

মমবরাবিবল র্ববশষ শািীর্িক চার্হদাসম্পন্ন ব্যর্িবদি জন্য সুর্বধার্দ 

ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) এর আওতো  বোস্তবো িোর্ীি ঢাকা মমবরাবিবল র্ববশষ শািীর্িক 

চার্হদাসম্পন্ন ব্যর্িবদি (Physically Challenged Persons) জন্য উন্নি র্ববর্শ্ি ন্যায় প্রখ োজিী  সুনবর্োনদ অন্তর্ভ বি  রো 

িখ খছ। হুইল কচ োর ব্যবিোর োরীখদর জন্য নিম্নতর উচ্চতো  টিখ টিং বুে, অবপক্ষাকৃি প্রশস্ত স্বয়ংর্ক্রয় ভাড়া সংগ্রহ মগইট, হুইল 

মচয়াি ব্যবহাবি সামঞ্জস্যপূণ ি ওয়াশ রুম, মমবরা মরবনি উভয় প্রাবন্তি মকাবচি অভযন্তবি হুইল মচয়াবিি জন্য র্নধ িার্িি স্থান, হুইল 

মচয়াি ব্যবহাি বান্ধব র্লফ ট ইিযার্দ। দৃর্ষ্ট প্রর্িবন্ধী ব্যর্িবদি জন্য মেশন এলাকা, র্লফ ট এবং মরবনি অভযন্তবি অর্িও 

ইনফিবমশন র্সবেম; িাইন্ড র্েক িািা সহবজ অনুধাবনবযাগ্য Tactile টাইলস্  িািা র্নর্ম িি আলাদা িংবয়ি চলাি পর্; 

র্লফ বটি অভযন্তবি মব্রইল (Braille) বাটন ইিযার্দ। বাক ও শ্রবণ প্রর্িবন্ধী ব্যর্িবদি জন্য র্ভজুয়াল র্িসবপ্ল্/মর্নটবি মসবা ও 

চলাচবলি র্দকর্নবদ িশনা ইিযার্দ। সুর্বধার্দি ের্ব সম্বর্লি বণ িনা পর্ির্শষ্ট-ট মি মদয়া হবয়বে। 

 

মমবরাবিবল মর্হলা, র্শশু ও বয়স্ক যাত্রীবদি জন্য সুর্বধার্দ 

ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) এর আওতো  বোস্তবো িোর্ীি বোংলোখদখর্র প্রেম উড়োল কমখট্রোখরখল 

মমবরাবিবল মর্হলা যাত্রীগবণি র্নিাপদ ও স্বােন্দয যািায়াি র্নর্িি কিাি জন্য প্রর্ি মমবরা মরবন একটি স্বিি মর্হলা মকাচ 

র্াকবব। মমবরা মেশনগুবলাবি মর্হলা যাত্রীবদি জন্য পৃর্ক বার্রুবমি সংস্থান আবে এবং িাবি র্শশুবদি িায়াপাি পর্িবিিবনি 

সুর্বধাবর্ ি ব্যবস্থা সংবযার্জি আবে। বয়স্ক যাত্রীগবণি জন্য মমবরা মরবনি মকাবচি অভযন্তবি আসন সংির্ক্ষি র্াকবব। 
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কমখট্রোখরল কের্খি নর্শুখদর িো োপোর পনরবতবখির ব্যবস্থো 

Disaster Management for Dhaka Metro Rail Network 

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন অিযাধুর্নক গণপর্িবহন ব্যবস্থা 

র্হবসবব Metro Rail ব্যবস্থা দ্রুিগামী, র্নিাপদ, র্নভিিবযাগ্য, শীিািপ র্নয়র্িি, সময় সাশ্রয়ী, র্বদ্যযৎচার্লি, পর্িববশবান্ধব ও 

দূির্নয়র্িি। এই অিযাধুর্নক Metro Rail ব্যবস্থা প্রধানিঃ উন্নি নকশা, অিযাধুর্নক সিঞ্জাবমি ব্যবহাি এবং যর্াপযুি 

পর্িচালনা ও িক্ষণাববক্ষবণি উপি র্নভিিশীল। Metro Rail-এ একটি প্রর্া প্রচর্লি আবে ময- "মশষ মরন োড়াি পি কাজ শুরু 

হয়"। এি প্রকৃি অর্ ি হল- (১) িক্ষণাববক্ষণ পর্িচালনাি মচবয় মবর্শ গুরুত্বপূণ ি (২) পর্িচালনাি মচবয় িক্ষণাববক্ষণ মবর্শ চেোখলনঞ্জং 

(৩) যর্াযর্ িক্ষণাববক্ষণ ব্যািীি Metro Rail র্সবেবমি র্নিাপত্তা র্নর্িি কিা যায় না। এই লক্ষযবক সামবন মিবখ MRT 

Line-6 এি পিামশ িক প্রর্িিান কতৃিক The Accident, Incidents & Disaster Manual for Dhaka Metro 

Rail প্রণয়ন কিা হবয়বে। এিই ধািাবার্হকিায় জুন ২০২১ মাবস ৩টি ব্যাবচ ৫৫ জন কম িকিিাবক Mass Rapid Transit 

Safety Management System এি উপি প্রর্শক্ষণ প্রদান কিা হবয়বে। এই প্রর্শক্ষণ অব্যাহি র্াকবব।  
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Fire Detection and Suppression System of MRT Network  

র্িএমটির্সএল এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন ৬টি মমবরাবিবলি িং  

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল)-এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন MRT Line-6 এি পিামশ িক প্রর্িিান 

কতৃিক Dhaka Metro Rail Network এি ৬টি মমবরাবিবলি িং ও িং এি মকাি র্নবনািভাবব র্নধ িািণ কিা হবয়বে: 

এমআিটি লাইন লাইবনি িং 

বাংলা 

English 

কালাি মকাি 

Hex 3M RGB CYMK Pantone রং এর 

নমুনা 

এমআিটি লাইন-৬ সবুজ 

Green 

#006747 3630-6372 R0 G103 B71 C93 M10 Y75 K43 342 C 

 

এমআিটি লাইন-১ লাল 

Red 

#DA291C 3630-143 R218 G41 B28 C0 M95 Y100 K0 485 C 

 

এমআিটি লাইন-৫:  

নদ িান ি রুট 

আসমানী 

Sky Blue 

#00B5E2 3630-7413 R0 G181 B226 C75 M0 Y5 K0 306 C 

 
এমআিটি লাইন-৫:  

সাউদান ি রুট 

কমলা 

Orange 

#FF8200 3630-74 R255 G130 B0 C0 M60 Y100 K0 151 C 

 

এমআিটি লাইন-২ মবগুনী 

Purple 

#8031A7 VT22753 R128 G49 B167 C69 M99 Y0 K0 527 C 

 

এমআিটি লাইন-৪ নীল 

Blue 

#003DA5 3630-187 R0 G61 B165 C100 M69   Y0 K4 293 C 

 

র্িএমটির্সএল এি অনিট আপনত্ত 
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পর্িবহন অর্িট অর্ধদপ্তি কতৃিক গি ১২ মসবেম্বি ২০২১ হবি ২৭ মসবেম্বি ২০২১ িার্িখ পয িন্ত ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন 

র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি 2013-2014 হণত 2020-2021 অে ববছখর  োর্ বক্রম Audit কিা হবয়বে। গি ১৯ জানুয়ার্ি 

২০২২ িার্িখ নিরীক্ষো প্রনতখবদি (Audit Inspection Report) পাওয়া র্গবয়বে। ৩০ জুন ২০২২ তোনরে পর্ যন্ত র্িএমটির্সএল 

এি অর্িট আপর্ত্ত অগ্রগর্িি সািসংবক্ষপ র্ননরূপ: 

আপতত্তর ধরে আপতত্তর সংখ্যা প্রততণবেনাধীন মাস পর্ যন্ত তনষ্পতত্তকৃত  অতনষ্পন্ন আপতত্তর সংখ্যা মন্তব্য 

অতগ্রম 01 - 01 
* 

সাধারে 04 ০১ 0৩ 

থমাট 05 ০১ 0৪  

 

* অতগ্রম আপতত্তর (অনুণেে-1) এর জবাব সড়ে পতরবহন ও মহাসড়ে তবভ্াগ হণত গত 16 মাচ য 2022 তাতরখ তনষ্পতত্তর 

সুপাতরশসহ পতরবহন অতিট অতধেপ্তর বরাবর থপ্ররে েরা হণয়ণে। সাধারে আপতত্তসমূণহর জবাব গত 15 মাচ য 2022 তাতরখ 

তিএমটিতসএল হণত পতরবহন অতিট অতধেপ্তণর সরাসতর থপ্ররে েরা হণল গত ০৪ এতপ্রল ২০২২ তাতরখ অনুণেে-০৩ তনষ্পতত্ত েণর 

পতরবহন অতিট অতধেপ্তর পত্র জারী েণর। পতরবহন অতিট অতধেপ্তর ের্তযে অনুণেে-০২, অনুণেে-০৪ ও অনুণেে-০৫ এর 

পুনঃজবাব পুনরায় মপ্রিবণি জন্য অনুণরাধ েরা হণয়ণে। পতরবহন অতিট অতধেপ্তণরর পর্ যণবক্ষে অনুর্ায়ী অনুণেে-০২, অনুণেে-

০৪ ও অনুণেে-০৫ তনষ্পতত্তর লণক্ষয পুনঃজবাব পতরবহন অতিট অতধেপ্তর বরাবর থপ্ররণের জন্য োর্ যক্রম চলমান আণে।  

মসর্মনাি 

The Progress & Prospect of MRT Line-6 এর উপর গত ১৫ জুি ২০২২ তোনরে Bangabandhu 

International Conference Center (BICC)-এ ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) এর উখদ্যোখগ 

এ টি মসর্মনাি অনুনষ্ঠত ি । এই মসর্মনাবি সম্মানীি অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্েবলন ঢাকা দর্ক্ষণ র্সটি কবপ িাবিশবনি মাননীয় 

মময়ি ব্যার্িোি মশখ ফজবল নূি িাপস; ঢাকা উত্তি র্সটি কবপ িাবিশবনি মাননীয় মময়ি জনাব মমাঃ আর্িকুল ইসলাম এবং সড়ক 

পর্িবহন ও মসতু মিণালয় র্বষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কর্মটিি সভাপর্ি র্মস িওশন আিা মান্নান, এমর্প। মসর্মনাবি সভাপর্িত্ব 

কবিন সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সর্চব জনাব এ র্ব এম আর্মন উোহ নূিী। মসর্মনাবি MRT Line-6 এর 

বোস্তবো ি অগ্রগনত এবং মমবরাবিবলি আর্ ি-সামার্জক ও পর্িববশগি সম্ভাব্য প্রভাব PowerPoint Presentation-এি মাধ্যবম 

তুবল ধবিন র্িএমটির্সএল এি ব্যবস্থাপনা পর্িচালক জনাব এম, এ, এন, র্ের্দ্দক। উবেখ্য ময, সড়ক পর্িবহন ও মসতু মিণালবয়ি 

মাননীয় মিী জনাব ওবায়দ্যল কাবদি এমটি র্ববশষ কাবজ ব্যাস্ত হবয় পড়ায় অনুিাবন উপর্স্থি হবি পাবিনর্ন।  

  

Seminar on the Progress & Prospect of MRT Line-6 

ওয়াকিশপ 

ঢাকা ম্যাস ি যার্পি রানর্জট  মিবভলপবমন্ট প্রকল্প (লাইন-৫): সাউদান ি রুট এি সবে সংর্েষ্ট এবং উপকািবভাগীবদি সমন্ববয় গি 

০৮ নবভম্বি ২০২১ িার্িখ ি যার্িসন ব্লু ওয়াটাি গাবি িন মহাবটবল এক Stakeholders’ Workshop অনুর্িি হয়। এই 

ওয়াকিশবপ ঢাকা এমআিটি লাইন-৫: সাউদান ি রুট এি সবে সংর্েষ্ট র্বর্ভন্ন মিণালয়, র্বভাগ ও সংস্থাি প্রর্ির্নর্ধ; উপকািবভাগী, 

সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি কম িকিিাগণ এবং র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি কম িকিিাগণ 

উপর্স্থি র্েবলন। এই ওয়াকিশবপ প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্েবলন সর্চব, সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাগ। 

Workshop-এ এমআিটি লাইন-৫: সাউদান ি রুট এি রুট এযালাইনবমন্ট, মেশবনি অবস্থান, র্নম িাণ মক শল ও বিিমান অগ্রগর্ি 

র্নবয়ার্জি পিামশ িক প্রর্িিান Egis Rail, SMEC International and Oriental Consultants Global (ESO) 
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Consortium কতৃিক PowerPoint Presentation-এি মাধ্যবম তুবল ধিা হয়। উপর্স্থি কম িকিিাগবণি উত্থার্পি প্রবশ্নি 

উত্তি প্রকল্প কতৃিপক্ষ ও র্নবয়ার্জি পিামশ িক প্রর্িিান র্বস্তার্িিভাবব প্রদান কবিন।  

  

ঢাকা ম্যাস ি যার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রকল্প (লাইন-৫): সাউদান ি রুট এি Stakeholders’ Workshop 

 

গি ২২ মাচ ি ২০২২ িার্িখ ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল)-এি সবম্মলন কবক্ষ ৪র্ ি র্শল্প র্বপ্ল্ববি 

চযাবলঞ্জ ও চযাবলঞ্জ মমাকাববলায় কিণীয় র্বষয়ক একটি কম িশালা অনুর্িি হয়। এই কম িশালায় বাংলাবদবশ ৪র্ ি র্শল্প র্বপ্ল্ববি 

সম্ভাবনা এবং চযাবলঞ্জ সম্পবকি র্বস্তার্িি তুবল ধিা হয়। একই সবে র্িএমটির্সএল-এি সবে ৪র্ ি র্শল্প র্বপ্ল্ববি সম্পৃিিা, 

সম্ভাবনা এবং চযাবলঞ্জ সম্পবকি র্বস্তার্িি আবলাকপাি কিা হয়। 

  

র্িএমটির্সএল এি সবম্মলন কবক্ষ অনুর্িি ৪র্ ি র্শল্প র্বপ্ল্ববি চযাবলঞ্জ ও চযাবলঞ্জ মমাকাববলায় কিণীয় র্বষয়ক কম িশালা 

 

অংশীজন সভা 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণে MRT Line-6 মতততিল থেণে েমলাপুর পর্ যন্ত ১.১৬ তেণলাতমটার বতধ যত েরার 

তনতমত্ত গি ২৫ এর্প্রল ২০২২ িার্িখ মর্ির্িল এর্জর্ব কবলানী কর্মউর্নটি মসন্টাবি এই বর্ধ িিাংবশি অংশীজবনি সমন্ববয় একটি 

অংশীজন সভা অনুর্িি হয়। এই সভায় উপর্স্থি অংশীজন র্নজ র্নজ অর্ভমি তুবল ধবি বর্ধ িিাংবশি ভূর্ম অর্ধগ্রহবণ সার্ব িক 

সহবযার্গিাি আর্শ্াস প্রদান কবিন।  

 

 

এমআিটি লাইন-৬ মর্ির্িল মর্বক কমলাপুি পয িন্ত বর্ধ িিকিণ র্বষয়ক অংশীজন সভা 
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ঢাকা ম্যাস ি যার্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজট (লাইন-৫): নদ িান ি রুট এি র্িবপা ও র্িবপা এবক্সস কর্িবিাি এি ভূর্ম অর্ধগ্রহণ 

ও পুনব িাসন সম্পর্কিি র্বলামার্লয়া মম জা অংবশি অংশীজবনি সমন্ববয় মমাঃ আবনায়াি মহাবসন কর্ম্পউটাি মরর্নং মসন্টাি, 

র্বলামার্লয়া, মহমাবয়িপুি, সাভাবি একটি অংশীজন সভা অনুর্িি হয়। এই সভায় উপর্স্থি অংশীজন স্ব স্ব অর্ভমি তুবল ধবি 

মমবরাবিল র্নম িাবণ র্বলামার্লয়া মম জাি ভূর্ম অর্ধগ্রহবণ সার্ব িক সহবযার্গিাি আর্শ্াস প্রদান কবিন। 

 

 
 

এমআিটি লাইন-৫: নদ িান ি রুট এি র্িবপা ও র্িবপা এবক্সস কর্িবিাি এি ভূর্ম অর্ধগ্রহণ ও পুনব িাসন সম্পর্কিি অংশীজন সভা 

 

সপ্তাহ, মমলা ও র্দবস  

শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস ২০২১  

উদ্য িবক পার্কস্তাবনি একমাত্র িাষ্ট্র ভাষা কিাি জন্য মুসর্লম লীবগি চক্রাবন্তি র্বরুবদ্ধ জািীি র্পিা বেবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহমান এঁি 

প্রস্তাবব ০২ মাচ ি ১৯৪৮ িার্িখ সবব িাদলীয় িাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পর্িষদ গঠন কিা হয়। ১১ মাচ ি ১৯৪৮ িার্িখ বাংলা ভাষা দার্ব 

র্দবস পালন কি হয়। মজবল বর্ন্দ অবস্থাবিই বেবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহমান ১৯৫২ সাবলি িাষ্ট্র ভাষা আবন্দালবন র্নবজবক 

সর্ক্রয়ভাবব জর্ড়বয় মিবখর্েবলন এবং আবন্দালনবক সফল কিাি জন্য মজল মর্বকই পাঠাবিন গুরুত্বপূণ ি র্নবদ িশনা। ১৬ মফব্রুয়ার্ি 

১৯৫২ িার্িখ মর্বক বেবন্ধু মজবলি র্ভিবিই টানা ১১ র্দন ধবি আমিণ অনশন কবিন। একুবশ মফব্রুয়ার্ি বাংলাবদবশি জনগবণি 

ভাষা আবন্দালবনি মম িন্তুদ ও মগ িববাজ্জ্বল স্মৃর্ির্বজর্ড়ি একটি র্দন। ১৯৫২ সাবলি এই র্দবন (৮ ফাল্গুন 

১৩৫৮) বাংলাবক িাষ্ট্রভাষা কিাি দার্ববি আবন্দালনিি োত্রবদি উপি পুর্লবশি গুর্লবষ িবণ ির্ফক, জ্াি, শর্ফউল, সালাম, 

বিকি ও আিও অবনবক শহীদ হন। ২০১০ সাবল জার্িসংর্ একুবশ মফব্রুয়ার্িবক আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস র্হবসবব মর্াষণা 

কবি। িখন মর্বকই বাংলাবদশসহ র্ববর্শ্ি র্বর্ভন্ন মদবশ একুবশ মফব্রুয়ার্ি আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস র্হবসবব র্নয়র্মি উদ যার্পি 

হবয় আসবে। নবভল কবিানা ভাইিাস (COVID-19) ববর্র্শ্ক মহামািী পর্ির্স্থর্িবি স্বাস্থযর্বর্ধ মমবন ও শািীর্িক দূিত্ব বজায় 

মিবখ গি ২১ মফব্রুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এবং এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন 

প্রকল্পসমূবহি স্বল্প সংখ্যক কম িচািীগবণি উপর্স্থর্িবি একুবশ মফব্রুয়ার্ি ভাষা শহীদবদি প্রর্ি সম্মান জানাবি ি যালী মযাবগ মকেীয় 

শহীদ র্মনাবি উপর্স্থি হবয় যর্াযর্ ময িাদায় শ্রদ্ধাঞ্জর্ল অপ িণ কিা হয়।  

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98
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শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস ২০২২ উপলবক্ষয মকেীয় শহীদ র্মনাবি টিম র্িএমটির্সএল এি শ্রদ্ধাঞ্জর্ল  

 
 

উৎসব ও উদযাপন 

ঈদ শুবভো র্বর্নময় ২০২২  

নবভল কবিানা ভাইিাস (COVID-19) ববর্র্শ্ক মহামািী পর্ির্স্থর্িবি গি ০৮ মম ২০২২ িার্িখ স্বাস্থযর্বর্ধ মমবন ও শািীর্িক 

দ্যিত্ব বজায় মিবখ ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এবং এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি 

কম িকিিাগণ পিস্প্ি ঈদ শুবভো র্বর্নময় কবিন।  

 

 

 

র্িএমটির্সএল এবং এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি কম িকিিাগণ পিস্প্ি ঈদ শুবভো র্বর্নময় কবিন 
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English New Year 2021 

গি ০২ জানুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এবং এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন 

প্রকল্পসমূবহি কম িচািীগণ এক অনাড়ম্বি র্কন্তু আনন্দর্ন পর্িবববশ English New Year 2022-মক স্বাগিম জানায় এবং 

ইংবির্জ নতুন বেবিি শুবভো র্বর্নময় কবিন।  

 

অনাড়ম্বি র্কন্তু আনন্দর্ন পর্িবববশ English New Year 2022 উদ যাপন 

মুর্জব জন্মশিবার্ষ িকীি মলাবগা এবং স্বাধীনিাি সুবণ িজয়ন্তী মলাবগা ব্যবহাি কবি র্িএমটির্সএল র্িষ্টীয় বষ িপঞ্জী ২০২২ প্রকাশ 

কবি। গি ০২ জানুয়ার্ি ২০২২ িার্িখ র্িষ্টীয় বষ িপঞ্জী ২০২২ এি মমাড়ক উবন্মাচন কিা হয়।  

 

র্িএমটির্সএল এি র্িষ্টীয় বষ িপঞ্জী ২০২২ এি মমাড়ক উবন্মাচন 

 

উন্নয়ন সহবযাগী সংস্থাি সবে ঋণ র্চর্ি স্বাক্ষি  

৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি আওিায় বাস্তবায়নধীন MRT Line-

6 র্নম িাবণি র্নর্মত্ত ০৫(পাঁচ)টি, MRT Line-1 র্নম িাবণি র্নর্মত্ত ০৩(র্িন)টি এবং MRT Line-5: Northern Route 

র্নম িাবণি র্নর্মত্ত ০৩(র্িন)টি মমাট ১১(এগাি)টি ঋণ র্চর্ি বাংলাবদশ সিকাি উন্নয়ন সহবযাগী সংস্থা Japan International 
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Cooperation Agency (JICA) এি সবে স্বাক্ষি কবিবে। MRT Line-5: Southern Route র্নম িাবণি র্নর্মত্ত 

উন্নয়ন সহবযাগী সংস্থা Asian Development Bank (ADB) এি সবে ১(এক)টি ঋণ র্চর্ি স্বাক্ষি কবিবে। ঋণ র্চর্িি 

র্ববিণ  পর্ির্শষ্ট-ঠ মি মদয়া হবয়বে। 

 

র্িএমটির্সএল এি ভূ-সম্পর্ত্ত 

৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি ভূ-সম্পর্ত্তি পর্িমান সব িবমাট 

১৮৪.৮০৭৭৪ একি। িন্মবধ্য MRT Line-6 এি উত্তিা র্িবপা এলাকায় ৫৮.৯০ একি; উত্তিা মসন্টাি মমবরা মেশন সংলগ্ন 

Transit Oriented Development (TOD) Hub ও Station Plaza এি জন্য ২৮.৬১৭ একি; মর্ির্িলস্থ ববদ্যযর্িক 

র্ির্সর্ভং সাববেশন এি জন্য ০.৩৩ একি; উত্তিা উত্তি, উত্তিা মসন্টাি, উত্তিা দর্ক্ষণ মেশন সমূবহি আনুসার্েক স্থাপনার্দ 

র্নম িাবণি জন্য ৩.৯৮৮২৪ একি এবং MRT Line-1 এি র্িবপা এবং র্িবপা এবক্সস কর্িবিাি এি জন্য ৯২.৯৭২৫ একি।  

র্বস্তার্িি পর্ির্শষ্ট-ি মি মদয়া হবয়বে। র্িএমটির্সএল ভূ-সম্পর্ত্তি ভূর্ম উন্নয়ন কি র্নয়র্মি পর্িবশাধ কবি যাবে। 

 

চলমান নবভল কবিানা ভাইিাস (Covid-19) ববর্র্শ্ক মহামািী 

চলমান নবভল কবিানা ভাইিাস (COVID-19) ববর্র্শ্ক মহামািী পর্ির্স্থর্িবি র্নবয়ার্জি জনববলি পর্িপূণ ি Screening 

ব্যবস্থা চালু আবে। মমবরাবিবলি কায িক্রম স্বাস্থযর্বর্ধ মমবন ও শািীর্িক দ্যিত্ব বজায় মিবখ অব্যাহি িাখা হবয়বে। ইবিাপূবব ি র্নর্ম িি 

দ্যইটি Field Hospital চালু আবে। র্নবয়ার্জি জনবলবক COVID-19 এি প্রর্ম ও র্িিীয় টিকা এবং তৃিীয় টিকা বা বুোি 

মিাজ প্রদান কিা হবয়বে। কবিানা ভাইিাস (COVID-19)-এ আক্রান্তবদি সহবযার্গিাি জন্য DMTCL Quick Response 

Team কাজ কবি যাবে।  

 

অনুদান প্রদান 

প্রািন মসকশন ইর্ঞ্জর্নয়াি (ইবলকর্রকযাল), র্িএমটির্সএল COVID-19-এ আক্রান্ত হবয় জাপান ইে-ওবয়ে মমর্িবকল কবলজ 

হাসপািাবল র্চর্কৎসাধীন অবস্থায় গি ১২ জুলাই ২০২১ িার্িখ মৃতুযবিণ কবিন। মিহুম মমাঃ শার্কল র্ময়া, প্রািন মসকশন 

ইর্ঞ্জর্নয়াি (ইবলকর্রকযাল) িাঁি পর্িবাবিি একমাত্র উপাজিনক্ষম ব্যর্ি র্েবলন। এই মপ্রক্ষাপবট মানর্বক র্দক র্বববচনায় িাঁি 

মশাকসম িপ্ত পর্িবাবিি পাবশ দাঁড়াবি র্িএমটির্সএল এবং এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহ কম িিি কম িচািীগবণি 

(আউটবসার্স িং ব্যর্িি) ০১ (এক) র্দবনি মূল মবিবনি সমপর্িমাণ অর্ ি ৪,০০,৩০৭/- (চাি লক্ষ র্িনশি সাি) টাকা এবং 

র্িএমটির্সএল কম িচািী কোণ িহর্বল মর্বক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা সব িবমাট ৫,০০,৩০৭/- (পাঁচ লক্ষ র্িনশি সাি) টাকা 

মিহুম মমাঃ শার্কল র্ময়া, প্রািন মসকশন ইর্ঞ্জর্নয়াি-এি র্পিা জনাব মমা: মমনহাজ র্ময়া এি র্নকট গি ১৯ অবটাবি ২০২১ 

িার্িখ হস্তান্তি কিা হয়।   

 

 

মিহুম মমাঃ শার্কল র্ময়া, প্রািন মসকশন ইর্ঞ্জর্নয়াি-এি র্পিা জনাব মমা: মমনহাজ র্ময়া এি র্নকট অনুদাবনি মচক হস্তান্তি 
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র্বদায় সম্বধ িনা 

সহকমীবদি কম িস্থল পর্িবিিন ও চাকুিী মর্বক অবসি গ্রহণকাবল ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) র্বদায় 

সম্বধ িনা অনুিাবনি আবয়াজন কবি র্াবক। এবি সহকমীবদি মাবি পািস্প্ার্িক শ্রদ্ধাববাধ ও সহমর্ম িিা গবড় উবঠ এবং সৃষ্ট 

মনটওয়াকি অব্যাহি র্াবক। গি ০১ জুন ২০২২ িার্িখ সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সর্চব এবং র্িএমটির্সএল এি 

পর্িচালনা পর্িষবদি মচয়াম্যান জনাব মমাঃ নজরুল ইসলাম-মক র্িএমটির্সএল কতৃিক অবসি গ্রহণ উপলবক্ষয র্বদায় সংবধ িনা মদয়া 

হয়।  

 

র্িএমটির্সএল কতৃিক সড়ক পর্িবহন ও মহাসড়ক র্বভাবগি সর্চব এবং র্িএমটির্সএল এি পর্িচালনা পর্িষবদি মচয়াম্যান জনাব 

মমাঃ নজরুল ইসলাম-মক র্বদায় সংবধ িনা 

 

২০২১-২০২২ অর্ িবেবি র্িএমটির্সএল এি র্নবনাি ০২(দ্যই) জন কম িকিিাি অবসি উপলবক্ষয এবং ০৩(র্িন) জন কম িকিিাি 

বদর্লজর্নি কািবণ র্বদায় সম্বধ িনা প্রদান কিা হবয়বে: 

 

ক্রম কম িকিিাি নাম ও পর্ির্চি নম্বি পদর্ব ও দপ্তি অবমুর্িি িার্িখ ধিণ 

১. জনাব মমাঃ সাইদ্যল হক 
প্রকল্প পর্িচালক 

এমআিটি লাইন-১  
৩০ জুন ২০২২ অবসি 

২. জনাব মমাঃ মাহবুব উল আলম 

অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (র্সর্ভল রান্সবপাট ি 

প্ল্যার্নং এন্ড ইউটির্লটি) 

এমআিটি লাইন-১ [ই/এস] 

৩০ জুন ২০২২ অবসি 

৩. জনাব মমাঃ র্ফবিাজ মাহমুদ 
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (অর্ ি ও প্রশাসন) 

এমআিটি লাইন-৫: সাউদান ি রুট 
০৩ মাচ ি ২০২২ বদর্ল 

৪. জনাব ফর্িদা ইয়াসর্মন 
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (অর্ ি ও প্রশাসন) 

এমআিটি লাইন-১ [ই/এস] 
৩০ জুন ২০২২ বদর্ল 

৫. জনাব এস. এম. সাইফুি িহমান 
সহকািী প্রকল্প পর্িচালক (প্রশাসন) 

এমআিটি লাইন-৬ 
০৮ মম ২০২২ বদর্ল 

৬. জনাব খার্লদ সাইফুোহ সিদাি উপপ্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্সর্ভল) (র্সর্প-০৫) ১২ জানুয়ার্ি ২০২২ বদর্ল 

৭. জনাব মমাঃ আবনায়ারুল ইসলাম 
োন্ড এযাকুইর্জশন এন্ড র্িবসবটলবমন্ট অর্ফসাি 

এমআিটি লাইন-১ 
৩০ জুন ২০২২ বদর্ল 
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জনাব মমাঃ সাইদ্যল হক, প্রকল্প পর্িচালক, এমআরটি লাইন-১ এঁি র্বদায় সংবধ িনা 

 

সম্ভাব্য চযাবলঞ্জ 

সর োর আগোমী নিখসম্বর ২০২২ মোখস MRT Line-6 বা বাংলাবদবশি প্রর্ম মমবরাবিল উত্তিা উত্তি মর্বক আগািগাঁও পয িন্ত 

বার্ণর্জযকভাবব চালুি পর্িকল্পনা গ্রহণ কবিবে। এই লক্ষয অজিবন িখিল  খরোিো িোইরোস (COVID-19) ববর্র্শ্ক মিোমোরী 

পনরনস্থনতখত কন্ট্রাট প্যাবকজ CP-03 এবং CP-04 এি কাজ র্নধ িার্িি সমবয়ি পূবব ি সামর্গ্রকভাবব সম্পন্ন কিা,  কন্ট্রাট 

প্যাবকজ CP-07 এি আওিায় উত্তিা র্িবপা এবং  উত্তিা উত্তি মর্বক আগািগাঁও পয িন্ত অংবশি ইবলকর্রকযাল এন্ড মমকার্নকযাল 

র্সবেম স্থাপন কবি চালু কিা, কন্ট্রাট প্যাবকজ CP-08 এি আওিায় থরাতলং েে সংগ্রহ ও তবতভ্ন্ন থটে সম্পন্ন েণর চালুর 

উপণর্াগী েরা এবং তিণপা ইকুইপণমন্ট সংগ্রহ েণর স্থাপন ও চালু েরা মুখ্য চেোখলঞ্জ। এ ই কপ্রক্ষোপখট MRT Line-6 

পর্িচালনা ও িক্ষণাববক্ষবণি র্নর্মত্ত র্িএমটির্সএল এি আওিায় প্রবয়াজনীয় জনবল র্নবয়াগ, মদবশ ও র্ববদবশ প্রর্শক্ষণ প্রদান 

এবং on the job training প্রদান কবি উত্তিা উত্তি মর্বক আগািগাঁও পয িন্ত বার্ণর্জযকভাবব চলাচল র্নর্িি কিাও অন্যিম 

চযাবলঞ্জ। উপবিার্ের্খি মকাবনা কায িক্রম লক্ষযমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন কিা না মগবল MRT Line-6 এি Early 

Commissioning এি লক্ষযমাত্রা অজিন র্বলর্ম্বি হবি পাবি।  
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পর্ির্শষ্ট-ক 

৩০ জুন ২০২২ িার্িখ ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল)-এি পর্িচালনা পর্িষদ 

ক্রম িোম ও পদনব পনরচোলিো পনরষখদ 

অবস্থোি 

 

১ 

জনাব এ র্ব এম আর্মন উোহ নুিী 

সনচব 

সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোগ 

কচ োরম্যোি 

 

২ 

কবগম িীলুিোর আিখমদ  

মাননীয় প্রধানমিীি র্ববশষ সহকািী (সর্চব পদময িাদায়) 

প্রর্োিমন্ত্রীর  োর্ বোল  

পনরচোল  

 

৩ 

জনাব মমাহাম্মদ মমবহদী হাসান মচ ধুিী 

অর্ির্িি এযাটর্ন ি মজনাবিল 

এযাটর্ন ি মজনাবিল-এি কায িালয় 

পনরচোল  

 

৪ 

অধ্যাপক ি. মমাঃ হার্দউজ্জামান 

পর্িচালক 

এর্ক্সবিন্ট র্িসাচ ি ইন্সটিটিউট, বুবয়ট  

 

পনরচোল  

 

৫ 

জিোব মিন কুমাি চক্রবিী 

অনতনরি সনচব (িগর উন্ন ি) 

স্থোিী  সর োর নবিোগ 

পনরচোল  
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ক্রম িোম ও পদনব পনরচোলিো পনরষখদ 

অবস্থোি 

 

৬ 

জিোব র্বর্শ্র্জৎ ভিাচায্যি মখাকন এনর্ির্স  

অনতনরি সনচব 

অে ব নবিোগ 

পর্িচালক 

 

৭ 

জনাব নীর্লমা আখিাি 

র্নব িাহী পর্িচালক (অর্ির্িি দার্য়ত্ব) 

ঢো ো পনরবিি সমন্ব   র্তবপক্ষ (নিটিনসএ) 

পনরচোল  

 

৮ 

জিোব কমো: িোরুকুজ্জোমোি 

অর্ির্িি সর্চব 

করলপে মন্ত্রণোল  

পনরচোলক 

 

৯ 

জিোব কমোিো: কগোলোম রোব্বোিী 

যুগ্মসনচব (বোখজট) 

নবদুেৎ নবিোগ 

পনরচোলক 

 

১০ জনাব মমা: শাহাদাৎ মহাবসন এফর্সএ 

মপ্রর্সবিন্ট, আইর্সএর্ব 

পনরচোল  

 

১১ 

জিোব এম, এ, এি, নছনদ্দ  

ব্যবস্থোপিো পনরচোল  

ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) 

পনরচোল  
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পর্ির্শষ্ট-খ 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি জন্মলগ্ন মর্বক ৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত সমবয় 

অনুর্িি পর্িচালনা পর্িষবদি সভাি র্ববিণী 

ক্রম মবাি ি সভা সভাি িার্িখ 

০১ ১ম সভা ১৬ নবভম্বি ২০১৪ 

০২ ২য় সভা ২৯ জানুয়ার্ি ২০১৫ 

০৩ ৩য় সভা ১৬ মাচ ি ২০১৫ 

০৪ ৪র্ ি সভা ১৬ এর্প্রল ২০১৫ 

০৫ ৫ম সভা ২৮ জুন ২০১৫ 

০৬ ৬ি সভা ২৭ আগে ২০১৫ 

০৭ ৭ম সভা ২৫ নবভম্বি ২০১৫ 

০৮ ৮ম সভা ৩১ র্িবসম্বি ২০১৫ 

০৯ ৯ম সভা ০২ মাচ ি ২০১৬ 

১০ ১০ম সভা ১৬ মাচ ি ২০১৬ 

১১ ১১িম সভা ১৩ এর্প্রল ২০১৬ 

১২ ১২িম সভা ১৯ মম ২০১৬ 

১৩ ১৩িম সভা ০৩ আগে ২০১৬ 

১৪ ১৪িম সভা ২৫ মসবেম্বি ২০১৬ 

১৫ ১৫িম সভা ১৯ র্িবসম্বি ২০১৬ 

১৬ ১৬িম সভা ২৮ র্িবসম্বি ২০১৬ 

১৭ ১৭িম সভা ১৩ মফব্রুয়ার্ি ২০১৭ 

১৮ ১৮িম সভা ০২ এর্প্রল ২০১৭ 

১৯ ১৯িম সভা ১৭ মম ২০১৭ 

২০ ২০িম সভা ১৬ জুলাই ২০১৭ 

২১ ২১িম সভা ১৭ আগে ২০১৭ 

২২ ২২িম সভা ২৭ র্িবসম্বি ২০১৭ 

২৩ ২৩িম সভা ০৪ মাচ ি ২০১৮ 

২৪ ২৪িম সভা ০৫ এর্প্রল ২০১৮ 

২৫ ২৫িম সভা  ১০ মম ২০১৮ 

২৬ ২৬িম সভা  ১২ জুলাই ২০১৮  

২৭ ২৭িম সভা ২৭ মসবেম্বি ২০১৮  

২৮ ২৮িম সভা  ২২ নবভম্বি ২০১৮ 

২৯ ২৯িম সভা  ১০ র্িবসম্বি ২০১৮ 

৩০ ৩০িম সভা  ২৬ র্িবসম্বি ২০১৮  

৩১ ৩১িম সভা  ২৭ মাচ ি ২০১৯ 

৩২ ৩২িম সভা  ২০ জুন ২০১৯ 

৩৩ ৩৩িম সভা  ২৯ মসবেম্বি ২০১৯  

৩৪ ৩৪িম সভা  ১৮ নবভম্বি ২০১৯  

৩৫ ৩৫িম সভা  ১৫ র্িবসম্বি ২০১৯  

৩৬ ৩৬িম সভা  ২৩ র্িবসম্বি ২০১৯  

৩৭ ৩৭িম সভা  ০৮ জুন ২০২০  

৩৮ ৩৮িম সভা  ০৬ অবটাবি ২০২০ 

৩৯ ৩৯ িম সভা ০৯ র্িবসম্বি ২০২০ 

৪০ ৪০িম সভা ২০ র্িবসম্বি ২০২০ 

৪১ ৪১িম সভা ৩০ র্িবসম্বি ২০২০ 

৪২ ৪২িম সভা ২৮ মাচ ি ২০২০ 

৪৩ ৪৩িম সভা ২৩ অবটাবি ২০২১ 

৪৪ ৪৪িম সভা ৩০ নবভম্বি ২০২১ 

৪৫ ৪৫িম সভা ২৯ র্িবসম্বি ২০২১ 

৪৬ ৪৬িম সভা ০৯ জুি ২০২২  
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পর্ির্শষ্ট-গ 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল)-এ ০১ জুলাই ২০২১ মর্বক ৩০ জুন ২০২২ িার্িখ 

পয িন্ত যাঁিা পর্িচালনা পর্িষবদি পর্িচালক র্হবসবব দার্য়ত্ব পালন কবিবেন িাঁবদি িার্লকা  

 

ক্রম িোম ও পদনব পনরচোলিো পনরষখদ 

অবস্থোি 

সম  

িখত পর্ বন্ত 

১ 

জিোব  এ নব এম আনমি উল্লোি নুরী  

সনচব, সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোগ 

কচ োরম্যোি 

০৪ জুন ২০২২ চলমোি 

জিোব কমো: িজরুল ইসলোম 

সনচব 

সড়  পনরবিি ও মিোসড়  নবিোগ 

০৯ নবভম্বি ২০১৭ ০৪ জুন ২০২২ 

২ 

কবগম িীলুিোর আিখমদ  

মাননীয় প্রধানমিীি র্ববশষ সহকািী (সর্চব 

পদময িাদা), প্রর্োিমন্ত্রীর  োর্ বোল  

পনরচোল  ২৭ মম ২০১৩  চলমোি  

৩ 

জনাব মমাহাম্মদ মমবহদী হাসান মচ ধুিী 

অনতনরি এেোটনি ব কজিোখরল 

এযাটর্ন ি মজনাবিল-এি কায িালয় 

পনরচোল  ১৪ কিব্রু োনর ২০২১ চলমান 

৪ 

েি োর রোন বুর রিমোি 

নিব বোিী পনরচোল  

ঢো ো পনরবিি সমন্ব   র্তবপক্ষ (নিটিনসএ) পনরচোল  

১৮ জুন ২০১৮ ২৯ িখিম্বর ২০২১ 

জিোব িীনলমো আেতোর  

নিব বোিী পনরচোল  (অনতনরি দোন ে), নিটিনসএ 
২৯ িখিম্বর ২০২১ চলমান 

৫ 

অধ্যাপক ি. মমাঃ হার্দউজ্জামান 

পর্িচালক 

এনিখিন্ট নরসোচ ব ইন্সটিটিউট, বুখ ট 

পনরচোল  ১২ জানুয়ার্ি ২০২১ চলমোি  

৬ 

জিোব মিন কুমাি চক্রবিী 

অনতনরি সনচব (িগর উন্ন ি) 

স্থোিী  সর োর নবিোগ 

পনরচোলক   ০৫ মফব্রুয়ার্ি ২০২০ ১৭ জুন ২০২২ 

৭ 

জনাব হাসান খাবলদ ফয়সাল 

যুগ্মসর্চব, অর্ ি র্বভাগ  

পর্িচালক 

২৪ অবটাবি ২০২১ ২৮ র্িবসম্বি ২০২১ 

জনাব র্বর্শ্র্জৎ ভিাচায্যি মখাকন এনর্ির্স 

অনতনরি সনচব, অে ব নবিোগ       
২৮ র্িবসম্বি ২০২১ চলমান 

৮ 

জিোব কমো: িোরুকুজ্জোমোি 

অর্ির্িি সর্চব 

করলপে মন্ত্রণোল  

পনরচোল  ০৫ মফব্রুয়ার্ি ২০২০ চলমান 

৯ 

জিোব কমোিো: কগোলোম রোব্বোিী 

যুগ্মসনচব (বোখজট) 

নবদুেৎ নবিোগ 

পনরচোল  ২৩ জানুয়ার্ি ২০১৯ চলমোি  

১০ 

মবগম মার্িয়া হাওলাদাি এফর্সএ 

ভাইস মপ্রর্সবিন্ট, আইর্সএর্ব 
পর্িচালক 

০৯ মাচ ি ২০২১ ২২ জানুয়ার্ি ২০২২ 

জিোব কমো: র্োিোদোৎ কিোখসি এিনসএ  

কপ্রনসখিন্ট, আইনসএনব, ঢো ো 
২৩ জানুয়ার্ি ২০২২ চলমান 

১১ 

জিোব এম, এ, এি, নছনদ্দ     

ব্যবস্থোপিো পনরচোল  

ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি 

পনরচোল  ২৬ অবটাবি ২০১৭ চলমোি  
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পরররিষ্ট-ঘ  
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পর্ির্শষ্ট-ঙ 
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পর্ির্শষ্ট-চ 

ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) এর আওতো  বোস্তবো িোর্ীি MRT Line-6 এর 

 োর্ বক্রম পর্ বোখলোচিোয় গত ৩০ জুি ২০১৭ তোনরে পর্ বন্ত Foreign Aided Project Audit 

Directorate (FAPAD) কতৃিক উত্থাপন অর্িট আপর্ত্তি ৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত অবস্থা  

 

ক্রম অর্ িবেি 

অর্িট আপর্ত্তি র্ববিণ 

আপর্ত্তি ধিণ মন্তব্য 

আপর্ত্তি সংখ্যা র্নষ্পর্ত্তি সংখ্যা অর্নষ্পন্ন 

১. ২০১২-২০১৩ - - - - 

ক োি অনিট আপনত্ত 

উত্থোনপত ি নি 

২. ২০১৩-২০১৪ ০১ ০১ - পাট ি B =০১টি 

আপর্ত্তসমূহ র্নষ্পর্ত্ত হবয়বে ৩. ২০১৪-২০১৫ ০৭ ০৭ - পাট ি B =০৭টি 

৪. ২০১৫-২০১৬ ০৮ ০৮ - 
পাট ি A =০১টি 

পাট ি B =০৭টি 

৫. ২০১৬-২০১৭ ১৪ 
১২টি পূণ ি 

২টিি আংর্শক 
২টিি আংর্শক 

পাট ি A =১০টি 

পাট ি B =০৪টি 

২০১৬-২০১৭ অর্ িবেবিি 

অর্নষ্পন্ন আপর্ত্তসমূহ 

র্নষ্পর্ত্তি লবক্ষয 

FAPAD-এ কায িক্রম 

চলমান আবে। 

মমাট= ৩০ 
২৮ টি পূণ ি 

২টিি আংর্শক 
২টিি আংর্শক 

পাট ি A =১১টি 

পাট ি B =১৯টি 

 

পাট ি A = অর্গ্রম আপর্ত্ত 

পাট ি B = সাধািণ আপর্ত্ত 
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পর্ির্শষ্ট-ে 

২০২১-২০২২ অর্ ি বেবি র্িএমটির্সএল ও এি আওিায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহ কম িিি কম িকিিাগবণি িার্লকা 

ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) 

ক্রম  ম ব তবোর িোম 
পদর্ব মযাগদাবনি 

িার্িখ 

1.  জনাব এম, এ, এন, র্ের্দ্দক ব্যবস্থাপনা পর্িচালক ২৬-১০-২০১৭ 

2.  জনাব মমাহাম্মদ আবদ্যি িউফ 
(যুগ্ম সর্চব) 

মকাম্পার্ন সর্চব (অর্ির্িি দার্য়ত্ব) 
০৯-০৮-২০২০ 

3.  জনাব নার্সি উর্দ্দন আহবমদ পর্িচালক (পর্িচালন ও িক্ষণাববক্ষণ) ০৬-০১-২০২২ 

4.  জনাব মমাঃ আফিাবুজ্জামান পর্িচালক (অর্ ি ও র্হসাব) ১৬-০৩-২০২২ 

5.  জনাব মমাহাম্মদ ইফর্িখাি মহাবসন মজনাবিল ম্যাবনজাি (অপাবিশন) ১৬-০১-২০২২ 

6.  জনাব মমা: জার্হদ্যল ইসলাম 
ব্যবস্থাপনা পর্িচালবকি একান্ত সর্চব  

(অর্ির্িি দার্য়ত্ব) 
১০-০৫-২০২২ 

7.  জনাব মমাঃ আব্দুি িহমান র্সবেম এনার্লে ১৯-১২-২০২০ 

8.  জনাব র্জ, এম, মঞ্জুি মমাবশ িদ মৃধা মপ্রাগ্রামাি ১৯-১২-২০২০ 

9.  জনাব আলা উর্দ্দন সহকািী মপ্রাগ্রামাি ১৯-১২-২০২০ 

10.  জনাব মমা: সার্জদ হাসান 
এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (Operation Control 

Center Management) 
২২-০৭-২০১৯ 

11.  জনাব িায়হান খর্লল এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (Train Operation) ২২-০৭-২০১৯ 

12.  জনাব অনীক অর্ধকািী 
এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি 

(Planning/Training/Budget) 
২২-০৭-২০১৯ 

13.  জনাব স্বণ ি কার্ন্ত সিকাি 
এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি [Mechanical 

(Aircon & Door)] 
২২-০৭-২০১৯ 

14.  জনাব মমা: আবু বকি র্সর্দ্দক 
এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি [Mechanical (Bogie 

& Pneumatics)] 
২২-০৭-২০১৯ 

15.  জনাব িাজীব বড়ুয়া এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (Mill Wright) ২২-০৭-২০১৯ 

16.  জনাব মমাহা: আব্দুস সালাম এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (Electrical) ২২-০৭-২০১৯ 

17.  জনাব মমা: িার্কবুল ইসলাম 
এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (Sub-Station & 

Switchgear) 
২২-০৭-২০১৯ 

18.  জনাব র্িয়াদ আল িহমান এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (SCADA) ২২-০৭-২০১৯ 

19.  জনাব আলী মমাহাম্মদ সাবলহ 
এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি [Building Services 

(E&M)] 
২২-০৭-২০১৯ 

20.  জনাব মমা: হার্সবুল হাসান এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (Lift) ২২-০৭-২০১৯ 

21.  জনাব আহবমদ্যল হাসান এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (Signalling) ২২-০৭-২০১৯ 

22.  জনাব মমা: িার্শদ্যল হাসান 
এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (Telecom and AFC 

Depot Maintenance) 
২২-০৭-২০১৯ 

23.  জনাব শ্রী ির্ক কুমাি দাস এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (Civil & Structure) ২২-০৭-২০১৯ 

24.  জনাব মমা: র্মলন আল-মামুন 
এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (Store and 

Procurement) 
২২-০৭-২০১৯ 
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25.  জনাব মমা: নাজমুল হাসান এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (Escalator) ০৪-০৯-২০১৯ 

26.  জনাব মমাহাম্মদ িায়হান ফারুক 
এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (Inspection & 

Planning Monitoring) 
০৪-০৯-২০১৯ 

27.  জনাব মমা: ইো এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (Inspection) ০৮-০৯-২০১৯ 

28.  জনাব সার্কবুল হাসান এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (P-Way) ০৮-০৯-২০১৯ 

29.  জনাব সাদ্দাম মহাবসন এযার্সেযান্ট ম্যাবনজাি (অর্ ি) ২৭-০১-২০২২  

30.  জনাব মমা: সার্জদ খান প্রর্শক্ষণ সমন্বয়ক (ইবলকর্রকযাল)  ১০-০৩-২০২২ 

 

 

ঢাকা ম্যাস র েোর্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজট (লাইন-৬) 

ক্রম  ম ব তবোর িোম 
পদর্ব মযাগদাবনি 

িার্িখ 

31.  
জিোব কমোঃ আিতোবউনদ্দি তোলু দোর 

(অনতনরি সনচব) 

প্র ে পনরচোল  
০৮.০৬.২০১৭ 

32.  জিোব কৃষ্ণ  োন্ত নবশ্বোস (যুগ্মসনচব) 

অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক  

(এনভায়িনবমন্ট, মহলর্ মসফটি, ভূর্ম অর্ধগ্রহণ ও 

পুনব িাসন)  

২৫.০৮.২০১৩ 

33.  জনাব মমাঃ জাকার্িয়া (যুগ্মসর্চব) 

অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক  

(ইবলকর্রকযাল, র্সগন্যাল এন্ড মটর্লকর্মউর্নবকশন 

এন্ড রযাক) 

১০.০৭.২০১৮ 

34.  
জনাব মখান্দকাি এহবিশামুল কবীি 

(যুগ্মসর্চব) 

অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (প্রশাসন ও অর্ ি)  

১৩.০৩.২০২২ 

35.  জিোব কমোঃ ছোইদুর রিমোি 

 অনতনরি প্র ে পনরচোল   

(ইএন্ডএম নসখেম এবং করোনলংে ) 
০৭.১২.২০১৪ 

36.  জিোব কমোঃ আব্দুল বো ী নম ো অনতনরি প্র ে পনরচোল  (পূতব) ১৮.০৪.২০১৬ 

37.  
জিোব কমোঃ সোরও োর উদ্দীি েোি 

(যুগ্মসনচব) 

প্র ে ব্যবস্থোপ -২ (নসনপ-০৩ এবং নসনপ-০৪)  
০৩.০৪.২০১৪ 

38.  জনাব মসখ খর্ললুি িহমান (যুগ্মসনচব) প্রকল্প ব্যবস্থাপক-৪ (র্সর্প-০৭) ৩১.০৩.২০১৯ 

39.  
জিোব এ.নব.এম. আনরফুর রিমোি 

(উপসনচব) 

প্র ে ব্যবস্থোপ -৫ (নসনপ-০৮)  
২০.০৩.২০১৪ 

40.  জিোব কমোিোম্মদ মনিরুজ্জোমোি (উপসনচব)  প্র ে ব্যবস্থোপ -৩ (নসনপ-০৫ এবং নসনপ-০৬)  ০৭.০১.২০১৮ 

41.  জনাব মমাঃ আব্দুল বাবিন ফর্কি (উপসনচব) উপ প্রকল্প পর্িচালক (অর্ ি ও র্হসাব) ০৯.০৫.২০১৯ 

42.  জনাব শার্ন্ত মর্ন চাকমা (উপসনচব) উপ প্রকল্প পর্িচালক (ভূর্ম অর্ধগ্রহণ ও পুনব িাসন) ০৮.০৫.২০১৯ 

43.  জিোব কমোঃ ইমোম উদ্দীি  বীর উপ প্র ে পনরচোল  (প্রর্োসি) ২৭.০১.২০১৬ 

44.  জনাব মমাসাঃ মম সুমী হার্বব (উপসনচব) উপ প্র ে পনরচোল  (গণসংখর্োগ) ১৪.০৬.২০২১ 

45.  জিোব কমোিোম্মদ র্োিজোিোি প্র ে ব্যবস্থোপ -১ (নসনপ-১ এবং নসনপ-২) ০৩.০৪.২০১৪ 
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46.  জনাব এস. এম. সাইফুি িহমান সহকািী প্রকল্প পর্িচালক (প্রশাসন) ০৬.০২.২০২০ 

47.  জনাব মমাঃ মাহফুজুি িহমান উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্সর্প-০৩) ০১.০৭.২০১৮ 

48.  জিোব েোনলদ সোইফুল্লোি সরদোর উপ-প্র ে ব্যবস্থোপ  (নসনিল) (নসনপ-০৫) ১৮.০১.২০১৮ 

49.  জিোব কসোখিল আিখমদ নিসোবরক্ষণ  ম ব তবো ১৫.০৫.২০১৪ 

50.  জিোব  োমরুি িোিোর সি োরী প্রখ ৌর্লী (নসনিল) ১৫.০৫.২০১৪ 

51.  জিোব কমোসোঃ িোরিোিো কজসনমি সি োরী প্রখ ৌর্লী (নসনিল) ০৫.০৮.২০১৮ 

52.  জিোব কমোঃ মনিউনদ্দি িোসোি সি োরী প্রখ ৌর্লী (নসনিল) ০৫.০৮.২০১৮ 

53.  জিোব কমোঃ আনরফুর রিমোি সি োরী প্রখ ৌর্লী (নসনিল) ০৫.০৮.২০১৮ 

54.  জিোব কমোঃ নরদও োি কিোখসি সি োরী প্রখ ৌর্লী (নসনিল) ০৫.০৮.২০১৮ 

55.  জিোব কমোঃ িোজমুল ইসলোম সি োরী প্রখ ৌর্লী (নসনিল) ০৫.০৮.২০১৮ 

56.  জিোব কদও োি কগোলোম কমোখর্ বদ সি োরী প্রখ ৌর্লী (ইখল নট্র েোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

57.  জিোব কমোঃ আনদবুল ইসলোম রোমীম সি োরী প্রখ ৌর্লী (ইখল নট্র েোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

58.  জিোব কমোঃ সোনমউল  োনদর সি োরী প্রখ ৌর্লী (ইখল নট্র েোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

59.  জিোব কমোঃ আল-আনমি মনল্ল  সি োরী প্রখ ৌর্লী (ইখল নট্র েোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

60.  জিোব কমোঃ উজ্জ্বল কিোসোইি সি োরী প্রখ ৌর্লী (খম োনি েোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

61.  জিোব কমোঃ সবুজ নম ো সি োরী প্রখ ৌর্লী (খম োনি েোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

62.  জিোব কমোঃ িোজমুল আলম সি োরী প্রখ ৌর্লী (খম োনি েোল) ০৫.০৮.২০১৮ 

63.  জিোব র্োিনর োর  নবর সি োরী প্রখ ৌর্লী (ইখল নট্র েোল) ১৬.০৮.২০১৮ 

64.  জিোব কমোঃ িোজমুল আলম সি োরী প্রখ ৌর্লী (নসনিল) ২১.১০.২০১৮ 

65.  জিোব কমোঃ জুবোখ র নবি র্রীি সি োরী প্রখ ৌর্লী (ইখল নট্র েোল) ১৩.০১.২০১৯ 

66.  জিোব কমোঃ আনসি উদ্দীি সি োরী প্রখ ৌর্লী (খম োনি েোল) ২৭.০৩.২০১৯ 

67.  জিোব িনরপদ রো  সি োরী প্রখ ৌর্লী (খম োনি েোল) ২৭.০৩.২০১৯ 

 

ঢাকা ম্যাস র েোর্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজট (লাইন-১) [ই/এস] 

ক্রম কম িকিিাি নাম পদর্ব 
মযাগদাবনি 

িার্িখ 

1.  জনাব মমাঃ সাইদ্যল হক প্রকল্প পর্িচালক ০৯/০৯/২০১৮ 

2.  জনাব মমাঃ মাহবুব উল আলম 
অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক 

(র্সর্ভল, রান্সবপাট ি প্ল্যার্নং এন্ড ইউটির্লটি) 
০৮/১১/২০১৮ 

3.  জনাব মমাঃ র্নজাম উর্দ্দন র্ময়া  

অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক 

(ইবলকর্রকযাল, র্সগন্যাল, মটর্লকর্মউর্নবকশন 

এন্ড রযাক) 

০৮/১১/২০১৮ 

4.  জনাব মহাসবনআিা আিাি প্রকল্প ব্যবস্থাপক (বিার্লংেক) ১৭/০৭/২০১৯ 

5.  জনাব মমাঃ শর্িফুল ইসলাম প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ইবলকর্রকযাল) ৩১/১২/২০১৮ 
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ক্রম কম িকিিাি নাম পদর্ব 
মযাগদাবনি 

িার্িখ 

6.  জনাব মমাঃ িার্কব উর্দ্দন  
প্রকল্প ব্যবস্থাপক  

(র্সগন্যাল এন্ড মটলকর্মউর্নবকশন) 
০৭/০১/২০১৯ 

7.  জনাব ফর্িদা ইয়াসর্মন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও অর্ ি) ১৩/১২/২০১৮ 

8.  জনাব মমাঃ আঃ আলীম খান প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্সর্ভল-৪, র্িবপা) ০১/০৮/২০২১ 

9.  জনাব মমাহাম্মদ সাইফুল ইসলাম 
প্রকল্প ব্যবস্থাপক  

(ইনভায়িনবমন্ট, মহলর্ মসফটি) 
০৪/১২/২০২০ 

10.  জনাব মমাঃ হার্ফজুি িহমান 
প্রকল্প ব্যবস্থাপক 

(োন্ড এযাকুইর্জশন এন্ড র্িবসবটলবমন্ট) 
১৪/০৬/২০২১ 

11.  জনাব মমাঃ িানভীি আক্কাস উপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্বর্ল্ডং মমকার্নকযাল) ০৩/০৭/২০১৯ 

12.  জনাব মমাঃ মাজহারুল ইসলাম উপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক (অর্ ি) ২২/০১/২০১৯ 

13.  
জনাব মমাঃ মাসউদ পািবভজ 

মজুমদাি 

উপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক 

(োন্ড এযাকুইর্জশন ও র্িবসবটলবমন্ট) 
১২/১২/২০১৯ 

14.  জনাব মমাঃ িার্কবুল ইসলাম সহকািী প্রকল্প ব্যবস্থাপক (বমকার্নকযাল) ০৫/১২/২০১৯ 

15.  জনাব পার্ ি সাির্ী িায় সহকািী প্রকল্প ব্যবস্থাপক (বমকার্নকযাল) ০৫/১২/২০১৯ 

16.  জনাব িাফহীমুল মহাসাইন র্সর্দ্দকী সহকািী প্রকল্প ব্যবস্থাপক (বমকার্নকযাল) ০৫/১২/২০১৯ 

17.  জনাব মমাঃ নজরুল ইসলাম সহকািী প্রকল্প ব্যবস্থাপক (মমকার্নকযাল) ০৫/১২/২০১৯ 

18.  জনাব মমাঃ মমিাজুল িায়হান সহকািী প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্সর্ভল) ০৫/১২/২০১৯ 

19.  জনাব মমাঃ ইনর্িশাি িহমান সহকািী প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্সর্ভল) ০৫/১২/২০১৯ 

20.  জনাব অসীম দাশ সহকািী প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্সর্ভল) ০৫/১২/২০১৯ 

21.  জনাব মমাঃ নার্হদ মহাবসন সহকািী প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্সর্ভল) ০৫/১২/২০১৯ 

22.  জনাব মমাঃ কামরুল ইসলাম সহকািী প্রকল্প ব্যবস্থাপক (র্সর্ভল) ১৭/১২/২০১৯ 

23.  জনাব মমাঃ সার্জদ খান সহকািী প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ইবলকর্রকযাল) ১৭/১২/২০১৯ 

24.  জনাব মুহাম্মাদ ফািহান আজমাঈন সহকািী প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ইবলকর্রকযাল) ৩০/১২/২০১৯ 

25.  জনাব মমাঃ িার্কব হাসান সিকাি সহকািী প্রকল্প ব্যবস্থাপক (এনভায়িনবমন্ট) ০৫/১২/২০১৯ 

26.  জনাব মমাঃ আবির্ফন মিজা র্নিীক্ষা ও র্হসাবিক্ষণ কম িকিিা ০৫/১২/২০১৯ 

 

ঢাকা ম্যাস র েোর্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজট (লাইন-১)  

ক্রম কম িকিিাি নাম পদর্ব 
মযাগদাবনি 

িার্িখ 

১ জনাব মমাঃ সািওয়াি উদ্দীন খান অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (এর্লবভবটি) ২৩/০২/২০২২ 

২ জনাব মমাহাম্মদ মমাবমনুল ইসলাম মৃধা উপ প্রকল্প পর্িচালক (র্িবপা-র্সর্ভল) ০৯/০৫/২০২১ 

৩ জনাব মমাসাঃ মম সুমী হার্বব উপ প্রকল্প পর্িচালক (প্রশাসন) ৩০/০৬/২০২২ 

৪ জনাব মমাঃ জার্হদ্যল ইসলাম সহকািী প্রকল্প পর্িচালক (ইএইচএস) ২৩/০২/২০২২ 

৫ জনাব মমাঃ আবনায়ারুল ইসলাম 
োন্ড এযাকুইর্জশন এন্ড র্িবসবটলবমন্ট 

অর্ফসাি 
০২/০৭/২০২০ 



পাতা 81 / 103 

ঢাকা ম্যাস র েোর্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজট (লাইন-৫): নদ িান ি রুট 

ক্রম  ম ব তবোর িোম পদর্ব মযাগদাবনি িার্িখ 

1.  জনাব মমাঃ আফিাব মহাবসন খান প্র ে পনরচোল  ০২.০৩.২০২০ 

2.  জনাব মমাহাম্মদ আবদ্যি িউফ অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (অর্ ি ও প্রশাসন) ০৬.০৭.২০২০ 

3.  জনাব আব্দুল মর্িন মচ ধুিী অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (মমকার্নকযাল) ১০.১২.২০২০ 

4.  ি. মমাঃ মর্শউি িহমান অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (র্সর্ভল, আন্ডািগ্রাউন্ড) ১৫.১২.২০২০ 

5.  জনাব মমাঃ মবনায়াি মহাবসন 
অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক  

(ইএন্ডএইচএস, এলএ এন্ড র্িবসবটলবমন্ট) 
২৮.০৩.২০২২ 

6.  জনাব মমাঃ মর্িউল ইসলাম উপপ্রকল্প পর্িচালক (ইবলকর্রকযাল) (এস এন্ড টি) ১৭.০৬.২০২১ 

7.  জনাব মমাঃ এনামুল হক উপপ্রকল্প পর্িচালক (র্সর্ভল ইউ-২) ২২.১১.২০২০ 

8.  জনাব মমাহাম্মদ িাবশদ ওয়ার্সফ উপপ্রকল্প পর্িচালক (প্রশাসন) ২৫.১০.২০২০ 

9.  জনাব মমাহাম্মদ আবুল খাবয়ি উপপ্রকল্প পর্িচালক (এলএ এন্ড র্িবসবটলবমন্ট) ২৪.০৮.২০২০ 

10.  জনাব বসয়দ আব্দুল হার্ফজ উপপ্রকল্প পর্িচালক (র্সর্ভল) (র্িবপা) ১৯.০৪.২০২১ 

11.  জনাব মমাহাম্মদ ইেমি উোহ উপপ্রকল্প পর্িচালক (ইএন্ডএইচএস) ২৬.১২.২০২১ 

12.  জনাব মমাঃ আসাদ্যজ্জামান সহকািী প্রকল্প পর্িচালক (প্রশাসন) ১৪.১০.২০২০ 

13.  জনাব মমাঃ আহসান উোহ শর্িফী সহকািী প্রকল্প পর্িচালক (ইএন্ডএইচএস) ২০.০২.২০২২ 

14.  জনাব মমাঃ বদরুবদ্দাজা শুভ সহকািী প্রকল্প পর্িচালক (এলএ এন্ড র্িবসবটলবমন্ট) ১৮.০৩.২০২১ 

 

ঢাকা ম্যাস র েোর্পি রানর্জট মিবভলপবমন্ট প্রবজট (লাইন-৫): সাউদান ি রুট 

ক্রম  ম ব তবোর িোম 
পদর্ব মযাগদাবনি 

িার্িখ 

1.  জনাব মমাহাম্মদ আবদ্যল ওহাব প্র ে পনরচোল  ০২.০৩.২০২০ 

2.  জনাব মশখ খর্ললুি িহমান 

অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (ইবলকর্রকযাল,এস এন্ড 

টি এন্ড রযাক) 
০৩-০২-২০২২ 

3.  জনাব মমা: আকিারুজ্জামান হায়দাি  অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (মমকার্নকযাল) ০১-০৩-২০২২ 

4.  জনাব মমা: কামাল আবনায়াি অর্ির্িি প্রকল্প পর্িচালক (অর্ ি ও প্রশাসন) ২৮-০৩-২০২২ 

5.  জনাব এইচ এম ির্কব হায়দাি উপপ্রেল্প পতরচালে (এলএ এন্ড তরণসণটলণমন্ট) ০১.০৩.২০২১ 

6.  জনাব থমা: ওয়ালী উল্যাহ উপপ্রেল্প পতরচালে  (এস এন্ড টি) ২৪.০৬.২০২১ 

7.  জনাব এ এস এম থসাহরাব থহাণসন উপপ্রেল্প পতরচালে (তনরীক্ষা ও তহসাব) ০১.০৪.২০২১ 

8.  জনাব োজী থমাহাম্মে ওমর ফারুে উপপ্রেল্প পতরচালে (থমোতনেযাল আর এস) ০৯-১১-২০২১ 

9.  জনাব মমাহাম্মদ হার্মদ্যল ইসলাম উপপ্রকল্প পর্িচালক (প্রশাসন) ১১-০৫-২০২২ 

10.  জনাব মমাঃ মসাবহল িানা উপপ্রেল্প পতরচালে (তিণপা এন্ড এতলণভ্ণটি) ০১.০৪.২০২১ 

11.  আল আমীন থমা: নুরুল ইসলাম উপপ্রেল্প পতরচালে (আন্ডারগ্রাউন্ড) ০১-১০-২০২১ 

12.  জনাব ইমর্িয়াজ আহবমদ উপপ্রকল্প পর্িচালক (রযাক) ১৫-০৩-২০২২ 

13.  জনাব আ. স. ম. জামবশদ মখান্দকাি 

সহকািী প্রকল্প পর্িচালক (এল এ এন্ড 

র্িবসবটলবমন্ট) 
০৫-০১-২০২২ 
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ক্রম  ম ব তবোর িোম 
পদর্ব মযাগদাবনি 

িার্িখ 

14.  জনাব মমাহাম্মদ সাইফুল কর্বি সহকািী প্রকল্প পর্িচালক (ই এন্ড এইচ এস) ১৯-০৪-২০২২ 

15.  জনাব মমা: িাবশদ্যল হক সহকািী প্রকল্প পর্িচালক (প্রশাসন) ২৮-১২-২০২১ 

16.  জনাব মমাহাম্মদ শাহজাহান সহকািী প্রকল্প পর্িচালক (র্নিীক্ষা ও র্হসাব) ০৩-০৭-২০২২ 
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পর্ির্শষ্ট-জ 

APA অনুযায়ী র্িএমটির্সএল এি ২০২১-২০২২ অর্ িবেবিি প্রর্শক্ষণ/কম িশালা/অবর্হিকিণ সভাি র্ববিণী 

 

ক্রম 
প্রর্শক্ষণ/কম িশালাি নাম 

প্রর্শক্ষণ 

সম্পবন্নি িার্িখ 

প্রর্শক্ষণার্ীি 

সংখ্যা 

1.  বনর্িকিা, সুশাসন ও জািীয় শুদ্ধাচাি মক শল ১০ মসবেম্বি ২০২১ ২০ 

2.  মসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ ১৮ মসবেম্বি ২০২১  ২০ 

3.  িথ্য অর্ধকাি র্বষবয় কম িচািীবদি প্রর্শক্ষণ ২৩ মসবেম্বি ২০২১ ২০ 

4.  কম িচািীবদি অর্ভবযাগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা এবং র্জআিএস সফটওয়যাি 

র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ 
২৪ মসবেম্বি ২০২১  ২০ 

5.  কম িচািীবদি অর্ভবযাগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা এবং র্জআিএস সফটওয়যাি 

র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ 
৩০ অবটাবি ২০২১ ২০ 

6.  িথ্য অর্ধকাি আইন ও র্বর্ধর্বধান সম্পবকি জনসবচিনিা বৃর্দ্ধকিণ ৩০ অবটাবি ২০২১  ১৫ 

7.  মসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ ০৬ নবভম্বি ২০২১  ২০ 

8.  নর্র্ ব্যবস্থাপনা (সর্চবালয় র্নবদ িশমালা ২০০৪) ১৮ নবভম্বি ২০২১ ২০ 

9.  ৪র্ ি র্শল্প র্বপ্ল্ববি চযাবলঞ্জ মমাকাববলায় কিণীয় র্বষবয় অবর্হিকিণ 

সভা/কম িশালা 
০৯ র্িবসম্বি ২০২১ ২০ 

10.  মসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ ০৭ জানুয়ার্ি ২০২২  ২০ 

11.  উদ্ভাবন ও মসবা সহর্জকিণ ২৩ মফব্রুয়ার্ি ২০২২ ২০ 

12.  িথ্য অর্ধকাি র্বষবয় কম িচািীবদি প্রর্শক্ষণ ২৬ মফব্রুয়ার্ি ২০২২  ২০ 

13.  কম িচািীবদি অর্ভবযাগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা এবং র্জআিএস সফটওয়যাি 

র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ 
০২ মাচ ি ২০২২  ২০ 

14.  দ্যনীর্ি র্ববিার্ধ কম িশালা ০৬ মাচ ি ২০২২ ২০ 

15.  িথ্য অর্ধকাি আইন ও র্বর্ধর্বধান সম্পবকি জনসবচিনিা বৃর্দ্ধকিণ ০৭ মাচ ি ২০২২  ১৫ 

16.  ৪র্ ি র্শল্প র্বপ্ল্ববি চযাবলঞ্জ মমাকাববলায় কিণীয় র্বষবয় অবর্হিকিণ 

সভা/কম িশালা 
২২ মাচ ি ২০২২ ২০ 

17.  মসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ ১৭ মম ২০২২  ২০ 

18.  কম িচািীবদি অর্ভবযাগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা এবং র্জআিএস সফটওয়যাি 

র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ 
১৮ মম ২০২২  ২০ 

19.  বার্ষ িক কম িসম্পাদন র্চর্ি (এর্পএ) ২১ মম ২০২২ ২০ 

20.  িথ্য অর্ধকাি আইন ও র্বর্ধর্বধান সম্পবকি জনসবচিনিা বৃর্দ্ধকিণ ২৫ মম ২০২২  ১৫ 

21.  িথ্য অর্ধকাি র্বষবয় কম িচািীবদি প্রর্শক্ষণ ০৭ জুন ২০২২  ২০ 
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(পর্ির্শষ্ট-ি-১) 

২০২১-২০২২ অর্ িবেবি ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) কতৃিক আবয়ার্জি সমসামর্য়ক র্বষবয় লার্ন িং 

মসশবনি নববরণী 

 

ক্রম লার্ন িং মসশবনি র্বষয় তোনরে  

1.  Metro Rail Mock-Up ১২ আগে ২০২১ র্িোব্দ 

2.  132kv Cable Straight Through Joint Kits ১৯ অবটাবি ২০২১ র্িোব্দ 

3.  40/50 MVA Power Transformer Short Circuit Withstand Test ২৪ িখিম্বর ২০২১ নিেোব্দ 

4.  7-Wire Pre-Stressing Strand ২৮ র্িবসম্বি ২০২১ নিেোব্দ 

5.  
Singapore and South Korea এি Mass Transit এবং Public 

Transport System 
১২ জানুয়ার্ি ২০২২ নিেোব্দ 

6.  ইবন্দাবনর্শয়াি জাকািিাি Mass Transit এবং Public Transport System ০৯ মফব্রুয়ার্ি ২০২২ নিেোব্দ 

7.  First Article Inspection (FAI) on Fire Water Pump ০৮ মাচ ি ২০২২ নিেোব্দ 

8.  Factory Acceptance Test (FAT) of MV Switchgear ০৬ এর্প্রল ২০২২ নিেোব্দ 

9.  Metro Management and Services for Bangladesh ১১ মম ২০২২ নিেোব্দ 

10.  Factory Acceptance Test for Train Driving Simulator ০৮ জুন ২০২২ নিেোব্দ 
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পর্ির্শষ্ট-ি 

২০২১-২০২২ অে ববছখর ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) এবং এর আওতো  বোস্তবো িোর্ীি প্র েসমূখির 

স ল কগ্রখির  ম বচোরীখদর প্রনর্ক্ষণ নববরণী 

ক্রম প্রনর্ক্ষখণর িোম প্রনর্ক্ষখণর সম   অংর্গ্রিণ োরীর সংখ্যো 

11.  বনর্িকিা, সুশাসন ও জািীয় শুদ্ধাচাি মক শল (০১ নদি ব্যোপী) 

১০ মসবেম্বি ২০২১ 

২১ জন 

12.  মসবা প্রদান ও প্রর্িশ্রুর্ি বোস্তবো ি  ম বপনর েিো (০১ নদি ব্যোপী) 

১৮ মসবেম্বি ২০২১ 

১৯ জি 

13.  িথ্য অর্ধকাি র্বষবয় কম িকিিাবদি প্রর্শক্ষণ (০১ নদি ব্যোপী) 

২৩ মসবেম্বি ২০২১ 

২৪ জি 

14.  অনিখর্োগ প্রনত োর ব্যবস্থো এবং নজআরএস সিটও েোর নবষ   প্রনর্ক্ষণ  (০১ নদি ব্যোপী) 

২৪ মসবেম্বি ২০২১ 

২৪ জি 

15.  Advance Knowledge on Safety Management System (০৪ নদি ব্যোপী) 

০৮-০৯, ২১, ২৪ অবটাবি ২০২১ 

৫৭ জন 

16.  e-GP System  (০৫ নদি ব্যোপী) 

১০-১৪ অবটাবি ২০২১ 

০২ জন  

17.  মনট র্মটার্িং পদ্ধর্িবি রুফটপ মসালাি র্সবেম স্থাপন  (০১ নদি ব্যোপী) 

২৫ অবটাবি ২০২১ 

২৫ জন  

18.  অর্ভবযাগ প্রর্িকাি ব্যবস্থা এবং র্জআিএস সফটওয়যাি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ (০১ নদি ব্যোপী) 

৩০ অবটাবি ২০২১ 

১৫ জন  

19.  মসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ (০১ নদি ব্যোপী) 

০৬ িখিম্বর ২০২১ 

১৭ জন 

20.  িনে ব্যবস্থোপিো (সনচবোল  নিখদ বর্মোলো ২০১৪) (০১ নদি ব্যোপী) 

১৮ িখিম্বর ২০২১ 

২০ জন 

21.  মগাপনীয় অনুববদন অনুশাসনমালা-২০২০ (০১ নদি ব্যোপী) 

০২ র্িবসম্বি ২০২১ 

১৪ জন 

22.  মসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ (০১ নদি ব্যোপী) 

০৭ জানুয়ার্ি ২০২২ 

১৫ জন 

23.  উদ্ভোবি ও কসবো সিনজ রণ নবষ   প্রনর্ক্ষণ (০১ নদি ব্যোপী) 

২৩ মফব্রুয়ার্ি ২০২২ 

২৫ জি 

24.  িথ্য অর্ধকাি র্বষবয় কম িকিিাবদি প্রর্শক্ষণ (০১ নদি ব্যোপী) 

২৬ মফব্রুয়ার্ি ২০২২ 

২০ জন 

25.  অনিখর্োগ প্রনত োর ব্যবস্থো এবং নজআরএস সিটও েোর নবষ   প্রনর্ক্ষণ (০১ নদি ব্যোপী) 

০২ মোচ ব ২০২২ 

১৭ জি 

26.  মসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ (০১ নদি ব্যোপী) 

১৭ কম ২০২২ 

২০ জি 

27.  অনিখর্োগ প্রনত োর ব্যবস্থো এবং নজআরএস সিটও েোর নবষ   প্রনর্ক্ষণ (০১ নদি ব্যোপী) 

১৮ কম ২০২২ 

১৫ জি 

28.  বোনষ ব   ম বসম্পোদি চুনি (এনপএ) (০১ নদি ব্যোপী) 

২১ কম ২০২২ 

২০ জন  

29.  তথ্য অনর্ োর নবষখ   ম ব তবোখদর প্রনর্ক্ষণ  (০১ নদি ব্যোপী) 

০৭ জুি ২০২২ 

২০ জি  

30.  Training on Track Works 
(৫৭ নদি ব্যোপী) 

২৬ জুি ২০২২ িখত  

২১ আগে ২০২২ 

১৩ জি 

মমাট= ৪০৩ জন 
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পর্ির্শষ্ট-ঞ 

২০২১-২০২২ অর্ িবেবিি ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল)-এি কম িকিিাগবণি র্ববদশ প্রর্শক্ষণ র্ববিণী  

Sl. Program Country 
Number of 

Officer 
Duration 

1.  

Public Participation, Consensus 

Building and Resettlement in Public 

Works Project 

Japan 

(Zoom Cloud) 
02 

23 August 2021  

to  

06 September 2021 

2.  

Virtual Training Workshop on PPP 

Project Screening and Analytics 

Tool (PSAT) 

World Bank  

 (Zoom Cloud) 
10 

23 August 2021  

to  

25 August 2021 

3.  

Training on Metrorail Operations 

India 19 

13 October 2021 

to 

03 March 2022 

4.  

Training on Metrorail Rolling Stock 

India 17 

13 October 2021 

to 

23 March 2022 

5.  

High-Level Intergovernmental 14th 

Regional EST Forum in Asia Japan 01 

18 October 2021 

to 

20 October 2021 

6.  

Establishing National Transport 

Plans for Promoting Economic 

Development 

KOICA  

(Zoom Cloud) 
02 

04 October 2021  

to 

14 October 2021 

7.  

Factory Acceptance Test of MV 

Switchgear Turkey 03 

13 February 2022 

to 

18 February 2022 

8.  

Training on Metrorail Signaling & 

Telecommunication India 17 

03 April 2022 

to 

06 August 2022 

9.  

Training on Metrorail Operations 

India 20 

03 April 2022 

to 

21 August 2022 

10.  Inspection on Factory Acceptance 

Test for Train Driving Simulator Japan  02 

18 April 2022 

to 

24 April 2022 

11.  Training on Metro Rail Operations 

(Electrical) India 22 

31 May 2022 

to 

04 November-2022 

12.  3rd International Railway Conference 

on Public Transport System, 

Commuters, Metros and Trams 

Spain 01 

05 June 2022  

to 

09 June 2022 

13.  Pre-Shipment Inspection of Building 

Management System USA 02 

09 June 2022 

to 

16 June 2022 

Total 118  
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পর্ির্শষ্ট-ট 

মমবরাবিবল র্ববশষ শািীর্িক চার্হদা সম্পন্ন যাত্রীবদি জন্য সুর্বধার্দ 

ঢো ো ম্যোস ট্রোিনজট ক োম্পোনি নলনমখটি (নিএমটিনসএল) এর আওতো  বোস্তবো িোর্ীি বোংলোখদখর্র প্রেম উড়োল কমখট্রোখরখল 

নবখর্ষ চোনিদোসম্পন্ন র্োত্রীখদর (Physically Challenged Persons) জন্য সংবযার্জি সুনবর্োনদ- 

 

হুইল মচয়াি ব্যবহািকািীি সুর্বধার্দ 

• নিম্নতর উচ্চতোর টিখ টিং বুে 

• অবপক্ষাকৃি প্রর্স্ত স্ব ংনক্র  িোড়ো সংগ্রি (AFC) কগইট 

• হুইল কচ োর ব্যবিোখর সোমঞ্জস্যপূণ ব ও োর্ রুম 

• ক োখচর কলোর এবং প্লোটিখম বর মখে উচ্চতোর সমতো এবং 

নূন্যতম িাঁ ো  

• মমবরা মরবনি উভয় প্রাবন্তি মকাবচি অভযন্তবি হুইল 

মচয়াবিি জন্য র্নধ িার্িি স্থান  

• হুইল কচ োর ব্যবহাি বান্ধব নলফ ট 

• বন্ধুসুলি প্রনর্নক্ষত সিো    মী  
 

দৃর্ষ্ট প্রর্িবন্ধী ব্যর্িি সুর্বধার্দ 

• কষ্টর্ি এলো ো, নলফ ট এবং কট্রখির অিেন্তখর অনিও 

ইিিরখমর্ি নসখেম 

• ব্লোইন্ড নে  দ্বোরো সিখজ অনুর্োবিখর্োগ্য Tactile টাইলস্  
দ্বোরো নিনম বত আলোদো রংখ র চলোর পে  

• বন্ধুসুলি প্রনর্নক্ষত সিো    মী 

 

 
বাক ও শ্রবণ প্রর্িবন্ধী ব্যর্িি সুর্বধার্দ 

• নিজু োল নিসখপ্ল/মনিটখর কসবো ও চলোচখলর নদ নিখদ বর্িো  

• বন্ধুসুলি প্রনর্নক্ষত সিো    মী 

 

Tactile walk 

way  

Wider AFC gate 

for wheel chair 
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র্ববশষ চার্হদা সম্পন্ন ব্যর্িি জন্য র্লফ বট সংবযার্জি সুর্বধার্দ  

• নলিখটর অিেন্তখর িেোন্ড করইল, নিম্ন উচ্চতোর  খরোল 

প্যোখিল এবং আ িো 

• দৃনষ্ট প্রনতবন্ধী ব্যনির জন্য কেইল (Braille) বাটন  

 
  

 
Accessible Route with Slope 

• জরুর্ি র্নগ িমন পবর্ একং মেশবনি র্নচ িলায় (Ground 

Floor) র্লফট  ব্যবহাবিি সুর্বধাবর্ ি র্িঁর্ড়ি পাবর্শ্ি ঢালু পর্ 

(Ramp)   
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পর্ির্শষ্ট-ঠ 

 

৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত উন্নয়ন সহবযাগী সংস্থাি সবে স্বাক্ষর্িি ঋণ র্চর্িি র্ববিণী  

ক) Japan International Cooperation Agency (JICA) এি সবে সিকাবিি স্বাক্ষর্িি ঋণ র্চর্ি 

 

MRT Line-6             Million Yen 

ক্রম প্রকবল্পি নাম ঋণ র্চর্ি নম্বি স্বাক্ষবিি িার্িখ ঋবণি পর্িমান  

1)  Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-6) 

BD P-69 ২০ মফব্রুয়ার্ি ২০১৩ ১০,৪৭৭ 

2)  Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-6) 

BD P-87 ২৯ জুন ২০১৬ ৭৫,৫৭১ 

3)  Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-6) 

BD P-102 ১৪ জুন ২০১৮ ৭৯,২৭১ 

4)  Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-6) 

BD P-112 ১২ আগে ২০২০ ৭২,১৯৪ 

5)  Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-6) 

BD P-119 ২৯ মাচ ি ২০২২ ১৮,২৮৫ 

 

MRT Line-1            Million Yen 

ক্রম প্রকবল্পি নাম ঋণ র্চর্ি নম্বি স্বাক্ষবিি িার্িখ ঋবণি পর্িমান  

1)  Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-1) [E/S] 

BD P-95 ২৯ জুন ২০১৭ ৫,৫৯৩ 

2)  Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-1) 

BD P-107 ২৯ মম ২০১৯ ৫২,৫৭০ 

3)  Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-1) 

BD P-117 ২২ নবভম্বি ২০২১ ১,১৫,০২৭ 

 

MRT Line-5: Northern Route             Million Yen 

ক্রম প্রকবল্পি নাম ঋণ র্চর্ি নম্বি স্বাক্ষবিি িার্িখ ঋবণি পর্িমান  

1)  Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-5): 

Northern Route [E/S] 

BD P-101 ১৪ জুন ২০১৮ ৭,৩৫৮ 

2)  Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-5): 

Northern Route [E/S] 

BD P-113 ১২ আগে ২০২০ ৫৫,৬৯৬ 

3)  Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-5): 

Northern Route (II) 

BD P-121 ২৮ জুন ২০২২ ১,৩৩,৩৯৯ 

 

খ) Asian Development Bank (ADB) এি সবে সিকাবিি স্বাক্ষর্িি ঋণ র্চর্ি 

MRT Line-5: Southern Route             Million USD 

ক্রম প্রকবল্পি নাম ঋণ র্চর্ি নম্বি স্বাক্ষবিি িার্িখ ঋবণি পর্িমান  

1)  Dhaka Mass Rapid Transit 

Development Project (Line-5): 

Southern Route [PRF] 

6023-BAN (COL) ১১ র্িবসম্বি ২০১৯ ৩৩.২৬ 
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পর্ির্শষ্ট-ি 

 

৩০ জুন ২০২২ িার্িখ পয িন্ত ঢাকা ম্যাস রানর্জট মকাম্পার্ন র্লর্মবটি (র্িএমটির্সএল) এি ভূ-সম্পর্ত্তি র্ববিণী 

MRT Line-6  

ক্রর্মক মম জাি নাম িফর্সল জর্মি পর্িমান মন্তব্য 

১. 

র্দয়াবাড়ী মহার্ল্ডং নম্বি-৪৫/২২  

প্ল্ট নম্বি-১ 

মসটি নম্বি -০৫ মজ ১৬/মক 

মসানািগাঁও জনপর্ 

উত্তিা, ঢাকা। 

৫৮.৯০ একি এমআিটি লাইন-৬ এি উত্তিা 

র্িবপা 

২. 

র্দয়াবাড়ী খর্িয়ান নম্বি: ২৯৩৭ 

দাগ নম্বি-২০৩৮, 

২০৩৯, ২০৪০, ২০৪৬, 

২০৫০, ২০৫৬, ২০৭১ ও 

২০৭২ 

মজাি নম্বি-৫৪/৭ 

০.৩২১২৪ একি উত্তিা নর্ ি মেশবনি প্রববশ ও 

বর্হ িগমন 

৩. 

র্দয়াবাড়ী,  

 

বাউর্নয়া 

 

চাকুর্ল 

র্দগুন 

দাগ সূর্চ পর্ির্শষ্ট-ঢ ৩.৬৬৭ একি উত্তিা উত্তি, উত্তিা মসন্টাি, 

উত্তিা দর্ক্ষণ মেশন সমূবহি 

র্লফট, এবস্কবলটি ইিযার্দি 

স্থাপনা র্নম িাণ 

৪. 

উত্তি ব্রাক্ষণর্চিন খর্িয়ান নম্বি-৫ 

দাগ নম্বি-১০০০ 

মর্ির্িল, ঢাকা 

০.৩৩ একি এমআিটি লাইন-৬ এি 

মর্ির্িলস্থ ববদ্যযর্িক র্ির্সর্ভং 

সাববেশন 

৫. 

বাউর্নয়া দাগ সূর্চ পর্ির্শষ্ট-ণ ২৮.৬১৭ একি উত্তিা মসন্টাি সংলগ্ন ভূর্মবি 

Transit Oriented 

Development (TOD) 

Hub এর Station Plaza 

র্নম িাণ  

মমাট= ৯১.৮৩৫২৪ একি  

 

MRT Line-1 

 

ক্রর্মক মম জাি নাম িফর্সল জর্মি পর্িমান মন্তব্য 

১. র্পিলগঞ্জ দাগ সূর্চ পর্ির্শষ্ট-ি ৯১.৮৫২৫ একি এমআিটি লাইন-১ এি র্িবপা 

এবং র্িবপা এবক্সস কর্িবিাি ২. ব্রাহ্মণখালী দাগ সূর্চ পর্ির্শষ্ট-র্  ১.১২০০ একি 

মমাট= ৯২.৯৭২৫ একি  

  

 

DMTCL 

MRT Line জর্মি পর্িমান 

MRT Line-6 ৯১.৮৩৫২৪ একি 

MRT Line-1 ৯২.৯৭২৫ একি 

মমাট= ১৮৪.৮০৭৭৪ একি 
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পর্ির্শষ্ট-ঢ 

 

উত্তিা উত্তি, উত্তিা মসন্টাি, উত্তিা দর্ক্ষণ মেশনসমূবহি র্লফট, এবস্কবলটি ইিযার্দ স্থাপনা র্নম িাণ কবল্প 

অর্ধগ্রহনকৃি ভূর্মি িফর্সল  

মজলাি নাম: ঢাকা  র্ানাি নাম:  উত্তিা  মেশন: উত্তিা উত্তি   

ক্রর্মক  মম জাি নাম  মজ এল নম্বি 
সীট 

নম্বি 
আি এস প্ল্ট নম্বি 

অর্ধগ্রহনকৃি প্ল্ট এি 

আয়িন  

বগ ি র্মটাি একি 

১ র্দয়াবার্ড় ১০ ২ ৯৭৯ ১৫০.৯৭৮ ০.০৩৭ 

২ র্দয়াবার্ড় ১০ ২ ৯৮০ ৪০৬.০৩৪ ০.১ 

৩ র্দয়াবার্ড় ১০ ২ ৯৮২ ১১.৩৭৫ ০.০০৩ 

৪ র্দয়াবার্ড় ১০ ২ ১০২৩ ৩৯৮.৪৬৪ ০.০৯৮ 

৫ র্দয়াবার্ড় ১০ ২ ১০২৫ ১০৫.৬৬৯ ০.০২৬ 

৬ র্দয়াবার্ড় ১০ ২ ১০২৯ ৪৪.৯৭৭ ০.০১১ 

মমাট ভূর্মি পর্িমান ১১১৭.৪৯৭ ০.২৭৬ 

 

মজলাি নাম: ঢাকা  র্ানাি নাম:  উত্তিা  মেশন: উত্তিা মসন্টাি   

ক্রর্মক  মম জাি নাম  মজ এল নম্বি  
সীট 

নম্বি 
আি এস প্ল্ট নম্বি 

অর্ধগ্রহনকৃি প্ল্ট এি 

আয়িন  

বগ ি র্মটাি একি 

১ বাউর্নয়া ১৩ ৪ ৪২৬২ ৩০৩.৪৪৬ ০.০৭৫ 

২ বাউর্নয়া ১৩ ৪ ৪২৬৩ ৫৫৬.০৮৮ ০.১৩৭ 

৩ বাউর্নয়া ১৩ ৪ ৪২৬৪ ৫৭৮.৬৪০ ০.১৪৩ 

৪ বাউর্নয়া ১৩ ৪ ৪২৬৫ ৩৬৪.৯৬৭ ০.০৯ 

৫ বাউর্নয়া ১৩ ৪ ৪২৬৬ ৭০০.৮৯২ ০.১৭৩ 

৬ বাউর্নয়া ১৩ ৪ ৪২৬৭ ৭০৭.১৮৮ ০.১৭৫ 

৭ বাউর্নয়া ১৩ ৪ ৪২৬৮ ৯০০.২৭৮ ০.২২২ 

৮ বাউর্নয়া ১৩ ৪ ৪৬৭৪ ১৭৬.৮২৩ ০.০৪৪ 

মমাট ভূর্মি পর্িমান ৪২৮৮.৩২২ ১.০৬ 

       

মজলাি নাম: ঢাকা  র্ানাি নাম:  পেবী মেশন: উত্তিা দর্ক্ষণ   

ক্রর্মক   মম জাি নাম  মজ এল নম্বি  
সীট 

নম্বি 
আি এস প্ল্ট নম্বি 

অর্ধগ্রহনকৃি প্ল্ট এি 

আয়িন   

বগ ি র্মটাি একি 

১ চাকুর্ল ১৬ - ২ ১২১৪.১৭৯ ০.৩ 

২ চাকুর্ল ১৬ - ৩ ১০৬৫.৬৬০ ০.২৬৩ 

৩ চাকুর্ল ১৬ - ১১৪৭ ১৩২৬.০৮০ ০.৩২৮ 

৪ র্দগুন ২০ ২ ৩২৮ ২৭৭.৭৩৩ ০.০৬৯ 

৫ র্দগুন ২০ ২ ৩৩২ ৫০৫.২৮৮ ০.১২৫ 

৬ র্দগুন ২০ ২ ৩৩৩ ১২৩০.৯৩৭ ০.৩০৪ 

৭ র্দগুন ২০ ২ ৩৩৫ ৯৯৫.৮১৮ ০.২৪৬ 

৮ র্দগুন ২০ ২ ৩৩৬ ২৪৮০.৫৪৭ ০.৬১৩ 

৯ র্দগুন ২০ ২ ৩৩৭ ৩৩৭.৭৯৮ ০.০৮৩ 

মমাট ভূর্মি পর্িমান ৯৪৩৪.০৪ ২.৩৩১ 

সব িবমাট অর্ধগ্রহনকৃি ভূর্মি পর্িমান ১৪৮৩৯.৮৫৯ ৩.৬৬৭ 
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পর্ির্শষ্ট-ণ 

উত্তিা মসন্টাি মেশন সংলগ্ন ভূর্মবি TOD ও STATION PLAZA যাবর্িয় স্থাপনা র্নম িাণ কবল্প অর্ধগ্রহনকৃি 

ভূর্মি িফর্সল 

অঞ্চল: গ - পর্িম মসন্ট্রাল প্ল্াজা 

ক্রর্মক মম জা মজএল নম্বি 
র্সট 

নম্বি 
র্ব এস দাগ নম্বি 

অর্ধগ্রহনকৃি ভূর্মি পর্িমাপ 

বগ ি র্মটাি একি 

১ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৪৯ ১৭.২৪৯ ০.০০৪৩ 

২ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৫৪ ৬৮.৭০৯ ০.০১৭ 

৩ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৫৫ ৬০.৩২৩ ০.০১৪৯ 

৪ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৫৬ ২৭৬.৭২৬ ০.০৬৮৪ 

৫ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৫৭ ১১৪৯.৫৯৮ ০.২৮৪১ 

৬ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৫৮ ৬৭৮.৭৭৭ ০.১৬৭৭ 

৭ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৫৯ ১৭.৪৮২ ০.০০৪৩ 

৮ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৬২ ১.১০৩ ০.০০০৩ 

৯ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৬৮ ২৪৭.২৮৭ ০.০৬১১ 

১০ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৬৯ ৪৫১.১৭৬ ০.১১১৫ 

১১ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৭০ ৩৬৭.৭৭৪ ০.০৯০৯ 

১২ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৭১ ৪৩৪.৮২৪ ০.১০৭৪ 

১৩ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৭২ ৫২৫.৪১ ০.১২৯৮ 

১৪ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৭৩ ১৪৪৭.৩৪৯ ০.৩৫৭৬ 

১৫ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৭৪ ৩৫৩.১৫৩ ০.০৮৭৩ 

১৬ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৭৫ ১১২.৭২ ০.০২৭৯ 

১৭ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৭৬ ১২০.৬৭ ০.০২৯৮ 

১৮ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৭৭ ১৬৮.৬৬৯ ০.০৪১৭ 

১৯ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৭৮ ১৪৯.৯৫৭ ০.০৩৭১ 

২০ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৭৯ ২১৫.২৬১ ০.০৫৩২ 

২১ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৫৮০ ১৪১.১০৮ ০.০৩৪৯ 

২২ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৬০৩ ১৭৩.০০১ ০.০৪২৭ 

২৩ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৬০৪ ২০১.৭৯ ০.০৪৯৯ 

২৪ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৬০৫ ১৭৭.৯৩৩ ০.০৪৪ 

২৫ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৬০৬ ১৯৩.৯৯৮ ০.০৪৭৯ 

২৬ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৬০৯ ৮৯.৪৭৪ ০.০২২১ 

২৭ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৬১১ ২৯০.০৫৫ ০.০৭১৭ 

২৮ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৬১২ ১৮১.৮৬৯ ০.০৪৪৯ 

২৯ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৬১৩ ৪৪৯.২৮২ ০.১১১ 

৩০ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৬১৪ ১১০৫.৩০৭ ০.২৭৩১ 

৩১ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৬১৫ ৬৭৪.৬৭৩ ০.১৬৬৭ 

৩২ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৬১৬ ১১৫৮.১৪ ০.২৮৬২ 

৩৩ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৬১৭ ৪০৪.২১১ ০.০৯৯৯ 

৩৪ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৬১৮ ৪৮৬.৪১৬ ০.১২০২ 

৩৫ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৬১৯ ৫২০.৩৭৯ ০.১২৮৬ 

৩৬ বাউর্নয়া ১ ২১ ৩৬২০ ৪৮৫.২৫৬ ০.১১৯৯ 

৩৭ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮০৩ ১৫১.৩২৫ ০.০৩৭৪ 

৩৮ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮০৪ ৩৭০.৬৮ ০.০৯১৬ 

৩৯ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮০৫ ১৬৩.৬৩৯ ০.০৪০৪ 
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৪০ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮০৬ ১২২৭.৭৬৬ ০.৩০৩৪ 

৪১ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮০৭ ১০২.৮৭২ ০.০২৫৪ 

৪২ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮০৮ ২০৩.৫৮৬ ০.০৫০৩ 

৪৩ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮০৯ ১৪৮.২৩৮ ০.০৩৬৬ 

৪৪ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮১০ ৪১৩.৫৫৯ ০.১০২২ 

৪৫ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮১১ ৬২৯.৪৭৬ ০.১৫৫৫ 

৪৬ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮১২ ৫৮৮.২৪ ০.১৪৫৪ 

৪৭ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮১৩ ১৩০.১০৫ ০.০৩২১ 

৪৮ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮১৪ ৮৪.৩৫৯ ০.০২০৮ 

৪৯ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮১৫ ১৪০.৫০৯ ০.০৩৪৭ 

৫০ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮১৬ ২৩৭.৫৯৬ ০.০৫৮৭ 

৫১ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮১৭ ১৬৭.৯৬৬ ০.০৪১৫ 

৫২ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮১৮ ১৪৬.৪৫ ০.০৩৬২ 

৫৩ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮১৯ ১৬৫.৯৪৮ ০.০৪১ 

৫৪ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮২০ ৩৫৭.৩৯৯ ০.০৮৮৩ 

৫৫ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮২১ ২৭৪.৩৯ ০.০৬৭৮ 

৫৬ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮২২ ১১৩২.৪৫১ ০.২৭৯৮ 

৫৭ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮২৩ ১৯১.৪৫৩ ০.০৪৭৩ 

৫৮ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮২৪ ৩৮৬.৫০৫ ০.০৯৫৫ 

৫৯ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮২৫ ৪১৬.০৮৮ ০.১০২৮ 

৬০ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮২৬ ১৯৮৫.৭৮১ ০.৪৯০৭ 

৬১ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮২৭ ৫৯৯.০০৩ ০.১৪৮ 

৬২ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮২৮ ৩১৮.২০২ ০.০৭৮৬ 

৬৩ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮২৯ ১৮০.৮১৫ ০.০৪৪৭ 

৬৪ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৩০ ৩১৩.৭১৫ ০.০৭৭৫ 

৬৫ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৩১ ১২৪.৫৮৯ ০.০৩০৮ 

৬৬ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৩২ ৪৮৯.২৪৬ ০.১২০৯ 

৬৭ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৩৩ ৫৯৮.১৬৫ ০.১৪৭৮ 

৬৮ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৩৪ ৫৬৪.১০৫ ০.১৩৯৪ 

৬৯ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৩৫ ৫২২.৯৫৭ ০.১২৯২ 

৭০ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৩৬ ১২৫.৪৬৭ ০.০৩১ 

৭১ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৩৭ ১৬৬.২২২ ০.০৪১১ 

৭২ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৩৮ ৩৫৪.৭৫ ০.০৮৭৭ 

৭৩ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৩৯ ২৪৫.৯৩১ ০.০৬০৮ 

৭৪ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৪০ ৪১৩.৩৭৯ ০.১০২১ 

৭৫ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৪১ ২৮০.১৬১ ০.০৬৯২ 

৭৬ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৪২ ৭৩১.১৭ ০.১৮০৭ 

৭৭ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৪৩ ৬৩৭.৭৬১ ০.১৫৭৬ 

৭৮ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৪৪ ৩১২.১৯৩ ০.০৭৭১ 

৭৯ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৪৫ ২৮৪.৯২২ ০.০৭০৪ 

৮০ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৪৬ ৮৯৮.৬৬৮ ০.২২১ 

৮১ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৪৭ ১৯৩.৭১৩ ০.০৪৭৯ 

৮২ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৪৮ ৩১০.৮৬ ০.০৭৬৮ 
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৮৩ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৪৯ ৮৩.৫০৩ ০.০২০৬ 

৮৪ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৫০ ৩৪৭.৩৮৫ ০.০৮৫৮ 

৮৫ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৫১ ১৪০.০০৮ ০.০৩৪৬ 

৮৬ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৫২ ১১৪.৩৩২ ০.০২৮৩ 

৮৭ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৫৩ ১৭০.৬১২ ০.০৪২২ 

৮৮ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৫৪ ১২৫.৭০৮ ০.০৩১১ 

৮৯ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৫৫ ২৮২.৬৮ ০.০৬৯৯ 

৯০ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৫৬ ২৭১.৫৫ ০.০৬৭১ 

৯১ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৫৭ ৩৯৮.৪৩৪ ০.০৯৮৫ 

৯২ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৫৮ ২০৭০.০২৯ ০.৫১১৫ 

৯৩ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৫৯ ৭৬২.৮৬৫ ০.১৮৮৫ 

৯৪ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৬০ ১৪৪৭.৮১৬ ০.৩৫৭৮ 

৯৫ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৬১ ১৬৯৪.৬১২ ০.৪১৮৭ 

৯৬ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৬২ ১৬৩৩.৭৯৪ ০.৪০৩৭ 

৯৭ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৬৩ ২৬৪৬.৪২১ ০.৬৫৩৯ 

৯৮ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৬৪ ৩৩৮৩.২৬৭ ০.৮৩৬ 

৯৯ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৬৫ ৮.০৬৩ ০.০০২ 

১০০ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৭৭ ০.৩৮৩ ০.০০০১ 

১০১ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৭৯ ২৫৫.৮৩৬ ০.০৬৩২ 

১০২ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৮০ ৭৫৯.৯১৪ ০.১৮৭৮ 

১০৩ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৮১ ২৬৭.১০২ ০.০৬৬ 

১০৪ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৮২ ১৪.৩০৪ ০.০০৩৫ 

১০৫ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৮৩ ১৯৪.৬১৫ ০.০৪৮১ 

১০৬ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৮৪ ২৩৮৪.৮৫১ ০.৫৮৯৩ 

১০৭ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৮৫ ৪০১.৬৭২ ০.০৯৯৩ 

১০৮ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৯১৫ ৬২২.৬৭৭ ০.১৫৩৯ 

১০৯ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭০২১ ২৭৪.১৩৪ ০.০৬৭৭ 

১১০ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯০১ ৩৪৯.৯০৫ ০.০৮৬৫ 

১১১ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯০২ ২০৫.৬৭৩ ০.০৫০৮ 

১১২ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯০৩ ২৪৭.০০৪ ০.০৬১ 

১১৩ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯০৪ ২৬৬.৮৩৫ ০.০৬৫৯ 

১১৪ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯০৫ ১৭০.৩২ ০.০৪২১ 

১১৫ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯০৬ ১৩৬.৬৭৮ ০.০৩৩৮ 

১১৬ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯০৭ ৪৬৩.১৪৭ ০.১১৪৪ 

১১৭ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯০৮ ৩৪০.৪০১ ০.০৮৪১ 

১১৮ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯০৯ ১৮১.৮৯১ ০.০৪৪৯ 

১১৯ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯১০ ২৯৪.৫৯৭ ০.০৭২৮ 

১২০ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯১১ ৩৮৭.৪৩৮ ০.০৯৫৭ 

১২১ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯১২ ৩৫৯.০৭৬ ০.০৮৮৭ 

১২২ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯১৩ ২৩৭.২৮৭ ০.০৫৮৬ 

১২৩ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯১৪ ৩১১.৬৩৩ ০.০৭৭ 

১২৪ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯১৫ ১৯৭.৯৮ ০.০৪৮৯ 

১২৫ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯১৬ ২০০.৮১ ০.০৪৯৬ 
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১২৬ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯১৭ ৩১৫.৮৮৯ ০.০৭৮১ 

১২৭ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯১৮ ৪৪২.৭২৪ ০.১০৯৪ 

১২৮ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯১৯ ২৮১.৯৪৭ ০.০৬৯৭ 

১২৯ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯২০ ২৮২.৮৪৮ ০.০৬৯৯ 

১৩০ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯২২ ১৯৭.৯৮৬ ০.০৪৮৯ 

১৩১ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯২৩ ২৫৬.২৭২ ০.০৬৩৩ 

১৩২ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯২৪ ৩৮১.৫৬১ ০.০৯৪৩ 

১৩৩ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯২৫ ৬২৫.৩২৭ ০.১৫৪৫ 

১৩৪ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯২৬ ২০২.১৮৬ ০.০৫ 

১৩৫ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯২৭ ৫০৯.০১৪ ০.১২৫৮ 

১৩৬ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯২৮ ৬৫৮.৪৫৯ ০.১৬২৭ 

১৩৭ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯২৯ ৬৩৮.৪০৫ ০.১৫৭৮ 

১৩৮ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৩০ ১১৫.৫৯৪ ০.০২৮৬ 

১৩৯ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৩১ ৪০৮.৮১২ ০.১০১ 

১৪০ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৩২ ৫০২.০৫৭ ০.১২৪১ 

১৪১ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৩৩ ৪০৪.৩৪ ০.০৯৯৯ 

১৪২ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৩৪ ৩৩৪.৫২১ ০.০৮২৭ 

১৪৩ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৩৫ ৪৪৩.৩১ ০.১০৯৫ 

১৪৪ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৩৬ ২৬৫.৭৪৭ ০.০৬৫৭ 

১৪৫ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৩৭ ৪৪১.৩৬৯ ০.১০৯১ 

১৪৬ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৩৮ ২১৯.৩৭ ০.০৫৪২ 

১৪৭ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৩৯ ৩০৬.২৮২ ০.০৭৫৭ 

১৪৮ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৪০ ১০৮.৫৯১ ০.০২৬৮ 

১৪৯ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৪১ ১০৯.১২ ০.০২৭ 

১৫০ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৪২ ১১৬.৪৩৯ ০.০২৮৮ 

১৫১ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৪৩ ২৮২.৪০৩ ০.০৬৯৮ 

১৫২ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৪৪ ২২৪.১৯ ০.০৫৫৪ 

১৫৩ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৪৫ ৭০৭.৪৬১ ০.১৭৪৮ 

১৫৪ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৪৬ ২৬৫.৬৭৮ ০.০৬৫৭ 

১৫৫ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৪৭ ২৫১.১৯৯ ০.০৬২১ 

১৫৬ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৪৮ ২২১.৪১২ ০.০৫৪৭ 

১৫৭ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৪৯ ২৯৪.৯৮৭ ০.০৭২৯ 

১৫৮ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৫০ ৪০৬.১৪ ০.১০০৪ 

১৫৯ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৫১ ৮১৯.৩৬১ ০.২০২৫ 

১৬০ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৫২ ৩৯০.৭৪৬ ০.০৯৬৬ 

১৬১ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৫৩ ২৯২.৯৮৮ ০.০৭২৪ 

১৬২ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৫৪ ৬৮৪.৮৭৩ ০.১৬৯২ 

১৬৩ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৫৫ ১৮২.৪৮৬ ০.০৪৫১ 

১৬৪ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৫৬ ২৫৮.৩৬৩ ০.০৬৩৮ 

১৬৫ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৫৭ ৬৫৫.৩৩৪ ০.১৬১৯ 

১৬৬ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৫৮ ১০১৭.৯৯৯ ০.২৫১৬ 

১৬৭ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৫৯ ২২০.০৯৯ ০.০৫৪৪ 

১৬৮ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৬০ ২২১.৫৮৮ ০.০৫৪৮ 
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ক্রর্মক মম জা মজএল নম্বি 
র্সট 

নম্বি 
র্ব এস দাগ নম্বি 

অর্ধগ্রহনকৃি ভূর্মি পর্িমাপ 

বগ ি র্মটাি একি 

১৬৯ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৬৭ ৮.৭১৯ ০.০০২২ 

১৭০ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৭৩ ১৫.৩০৬ ০.০০৩৮ 

১৭১ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৭৫ ৭৭.১২৫ ০.০১৯১ 

১৭২ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৭৬ ১৭২.১৫২ ০.০৪২৫ 

১৭৩ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৭৯ ৫৯৪.৭১ ০.১৪৭ 

১৭৪ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৮০ ৩৪৮.৪৩৩ ০.০৮৬১ 

১৭৫ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৮১ ৭৬.৫৬৩ ০.০১৮৯ 

১৭৬ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৮৩ ৯৮৩.৯৫১ ০.২৪৩১ 

১৭৭ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৪৫ ২১.৬৩৫ ০.০০৫৩ 

১৭৮ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৪৬ ৪৭৩.২৬৬ ০.১১৬৯ 

১৭৯ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৪৭ ২১৪.১৯৯ ০.০৫২৯ 

১৮০ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৪৮ ২৩৩.১৬২ ০.০৫৭৬ 

১৮১ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৪৯ ২৪৮.৬৯৮ ০.০৬১৫ 

১৮২ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৫০ ৩১৮৩.৭২৯ ০.৭৮৬৭ 

১৮৩ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৫২ ৩৫.৩৬২ ০.০০৮৭ 

১৮৪ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৬২ ১২৯৭.৮৯২ ০.৩২০৭ 

১৮৫ বাউর্নয়া ১ ৪৪ ৮২৬৬ ৪৪১.৫৯৯ ০.১০৯১ 

১৮৬ বাউর্নয়া ১ ৪৪ ৮২৬৭ ২০০১.৪৫৪ ০.৪৯৪৬ 

১৮৭ বাউর্নয়া ১ ৪৪ ৮২৬৮ ১৬৮০.২৮১ ০.৪১৫২ 

১৮৮ বাউর্নয়া ১ ৪৪ ৮২৬৯ ৪৩১.৩০৩ ০.১০৬৬ 

১৮৯ বাউর্নয়া ১ ৪৪ ৮২৭০ ২৭৩.০১৬ ০.০৬৭৫ 

১৯০ বাউর্নয়া ১ ৪৪ ৮২৭১ ৯০.৮২১ ০.০২২৪ 

১৯১ বাউর্নয়া ১ ৪৪ ৮২৭২ ৪৯.৭৫৫ ০.০১২৩ 

১৯২ বাউর্নয়া ১ ৪৪ ৮২৭৩ ১১২২.৩০১ ০.২৭৭৩ 

১৯৩ বাউর্নয়া ১ ৪৪ ৮২৭৪ ৫৫৭.৬৪ ০.১৩৭৮ 

১৯৪ বাউর্নয়া ১ ৪৪ ৮২৭৫ ২৯৬.২৪২ ০.০৭৩২ 

  মমাট ভূর্মি পর্িমান ৮৮০৮১.৫১৭ ২১.৭৬৪২ 

       

অঞ্চল: খ - পর্িম বার্ণর্জযক প্ল্ট 

ক্রর্মক মম জা মজএল নম্বি 
র্সট 

নম্বি 
র্ব এস দাগ নম্বি 

অর্ধগ্রহনকৃি ভূর্মি পর্িমাপ 

বগ ি র্মটাি একি 

১ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৮১ ১৩.৯২ ০.০০৩৪ 

২ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৮২ ৩২৪.৭৫৩ ০.০৮০২ 

৩ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৮৩ ৫৪৬.২৫৭ ০.১৩৫ 

৪ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৮৪ ১৪৭৯.৭২ ০.৩৬৫৬ 

৫ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৮৫ ৩৬৭.৫৩২ ০.০৯০৮ 

৬ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৮৬ ৩২৬.৩৯৮ ০.০৮০৭ 

৭ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৮৭ ৪২৪.১০৬ ০.১০৪৮ 

৮ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৮৮ ৩৭০.৩২৯ ০.০৯১৫ 

৯ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৮৯ ১৬০৬.৯৩৭ ০.৩৯৭১ 
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১০ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৮৯৩ ৪৭৮.৮০৭ ০.১১৮৩ 

১১ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৯১২ ৮২.৮৪৬ ০.০২০৫ 

১২ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৯১৩ ৩৮২২.১৮৯ ০.৯৪৪৫ 

১৩ বাউর্নয়া ১ ২২ ৩৯১৪ ৪.৮৭৬ ০.০০১২ 

১৪ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৭৯৮৩ ২৪.১০৮ ০.০০৬ 

১৫ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৫০ ১১২৮.৯০৫ ০.২৭৯ 

১৬ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৫১ ৪২৫.২৯১ ০.১০৫১ 

১৭ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৫২ ৬৩.৭০৫ ০.০১৫৭ 

১৮ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৫৩ ৪৫.৭২৭ ০.০১১৩ 

১৯ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৫৮ ১৭.৮৩৫ ০.০০৪৪ 

২০ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৫৯ ৩৫৮০.০৩২ ০.৮৮৪৬ 

২১ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৬০ ৫৫৮.৪০৬ ০.১৩৮ 

২২ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৬১ ৮০৩.৯০৯ ০.১৯৮৭ 

২৩ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৬২ ২৫৩০.১৯৫ ০.৬২৫৩ 

২৪ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৬৩ ১২৮৭.৬৬৪ ০.৩১৮২ 

  মমাট ভূর্মি পর্িমান ২০৩১৪.৪৪৭ ৫.০২ 

       

অঞ্চল: ক - পূব ি বার্ণর্জযক প্ল্ট 

ক্রর্মক মম জা মজএল নম্বি 
র্সট 

নম্বি 
র্ব এস দাগ নম্বি 

অর্ধগ্রহনকৃি ভূর্মি পর্িমাপ 

বগ ি র্মটাি একি 

১ বাউর্নয়া ১ ২৩ ৪১০৩ ১০৮.৪০৫ ০.০২৬৮ 

২ বাউর্নয়া ১ ২৩ ৪১০৫ ১৫৮.০৯১ ০.০৩৯১ 

৩ বাউর্নয়া ১ ২৩ ৪১০৬ ১০১৭.২২৭ ০.২৫১৪ 

৪ বাউর্নয়া ১ ২৩ ৪১০৭ ৩১২.২৩৭ ০.০৭৭২ 

৫ বাউর্নয়া ১ ২৩ ৪১০৮ ১২১৮.৫৩৬ ০.৩০১১ 

৬ বাউর্নয়া ১ ২৩ ৪১১২ ০.৫৯৮ ০.০০০১ 

৭ বাউর্নয়া ১ ২৩ ৪১১৩ ৩.৪৪৯ ০.০০০৯ 

৮ বাউর্নয়া ১ ২৩ ৪১১৪ ৫.৪২৫ ০.০০১৩ 

৯ বাউর্নয়া ১ ২৩ ৪১১৫ ৭.৮৮৭ ০.০০১৯ 

১০ বাউর্নয়া ১ ২৩ ৪১১৬ ৫২.৮২০ ০.০১৩১ 

১১ বাউর্নয়া ১ ৪২ ৭৭০১ ১.৯৭২ ০.০০০৫ 

১২ বাউর্নয়া ১ ৪২ ৭৭০২ ৩৪.০৮৫ ০.০০৮৪ 

১৩ বাউর্নয়া ১ ৪২ ৭৭০৩ ৮৪.২৯০ ০.০২০৮ 

১৪ বাউর্নয়া ১ ৪২ ৭৭০৪ ৭৩.৩৪৩ ০.০১৮১ 

১৫ বাউর্নয়া ১ ৪২ ৭৭০৬ ৩৬৩.৮৩১ ০.০৮৯৯ 

১৬ বাউর্নয়া ১ ৪২ ৭৭০৭ ১৬৪৬.৬০৭ ০.৪০৬৯ 

১৭ বাউর্নয়া ১ ৪২ ৭৭১০ ২০৭.৫৮৬ ০.০৫১৩ 

১৮ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৬৪ ১১০.২০৫ ০.০২৭২ 

১৯ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৬৫ ৩৮৮.৪২৩ ০.০৯৬ 

২০ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৬৬ ১৮৪.৩৭১ ০.০৪৫৬ 

২১ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৬৮ ৫৭২.৮৭১ ০.১৪১৬ 

২২ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৬৯ ১০৭.৬৬৭ ০.০২৬৬ 

২৩ বাউর্নয়া ১ ৪৩ ৮০৭২ ৭৫৪.০৯৩ ০.১৮৬৩ 

  মমাট ভূর্মি পর্িমান ৭৪১৪.০১৯ ১.৮৩২১ 

TOD ও STATION PLAZA মমাট ভূর্মি পর্িমান ১১৫৮০৯.৯৮৩ ২৮.৬১৭ 
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পর্ির্শষ্ট-ি 

MRT Line-1 

তিণপা এবং তিণপা এণেস েতরণিার এর জন্য অতধগ্রহেকৃত ভূতমর তফতসল 

থম জা: র্পিলগঞ্জ 

ক্রম থম জা থজ.এল নম্বর তসট নম্বর আর.এস োগ নম্বর 
অতধগ্রহেকৃত ভূতমর 

পতরমাে (এের) 

1.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 960 0.0200 

2.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 972 0.9300 

3.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 973 1.5800 

4.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 992 0.5600 

5.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 994 0.3150 

6.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 995 0.1400 

7.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 996 0.2450 

8.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 999 0.2600 

9.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1000 0.2300 

10.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1001 0.3100 

11.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1007 0.2200 

12.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1008 0.1800 

13.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1009 0.1700 

14.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1010 0.1350 

15.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1012 0.2100 

16.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1013 0.3400 

17.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1014 0.1800 

18.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1015 0.2200 

19.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1016 0.1100 

20.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1017 0.2000 

21.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1018 0.5200 

22.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1019 0.9600 

23.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1020 0.1900 

24.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1021 0.6800 

25.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1022 0.5800 

26.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1023 0.0800 

27.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1024 0.0600 

28.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1025 0.0600 

29.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1026 0.5000 

30.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1027 0.3900 

31.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1028 0.2700 

32.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1029 0.2400 

33.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1030 0.2300 

34.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1031 0.4300 

35.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1032 0.4100 

36.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1033 0.0600 

37.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1034 0.1500 

38.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1035 0.2000 
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পতরমাে (এের) 

39.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1036 0.3300 

40.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1037 0.2600 

41.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1038 0.4200 

42.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1039 1.1400 

43.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1040 0.2000 

44.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1041 0.1900 

45.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1042 0.3700 

46.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1043 0.3100 

47.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1044 0.5000 

48.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1045 0.3700 

49.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1046 0.5600 

50.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1047 0.5000 

51.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1048 0.3000 

52.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1049 0.3800 

53.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1050 1.0800 

54.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1051 0.6700 

55.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1052 0.0425 

56.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1053 0.2200 

57.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1054 0.3800 

58.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1055 0.9700 

59.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1056 1.4900 

60.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1057 1.0600 

61.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1058 0.5500 

62.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1059 0.4800 

63.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1060 0.2000 

64.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1061 0.3000 

65.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1062 0.4000 

66.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1063 0.7700 

67.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1064 0.4200 

68.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1065 0.3100 

69.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1066 0.2300 

70.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1067 0.2800 

71.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1068 0.4100 

72.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1069 0.5500 

73.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1070 0.7600 

74.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1071 0.3900 

75.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1072 2.6100 

76.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1073 2.5100 

77.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1074 0.6900 

78.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1075 0.3000 

79.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1076 1.2600 

80.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1077 1.2000 
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81.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1078 2.7800 

82.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1079 0.1100 

83.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1081 0.0050 

84.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1084 0.4575 

85.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1085 0.7150 

86.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1086 0.4800 

87.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1096 0.1350 

88.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1098 0.5500 

89.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1099 0.0400 

90.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1100 0.0900 

91.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1101 0.4000 

92.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1102 0.3850 

93.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1103 0.6200 

94.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1104 0.1350 

95.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1107 0.3700 

96.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1108 0.0900 

97.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1109 0.3400 

98.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1110 0.6000 

99.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1111 0.4000 

100.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1112 0.4300 

101.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1113 0.1800 

102.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1114 0.4900 

103.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1116 0.6400 

104.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1117 0.8600 

105.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1118 1.6600 

106.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1122 0.9600 

107.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1123 0.9900 

108.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1124 2.8200 

109.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1125 1.5300 

110.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1126 0.6100 

111.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1127 0.3800 

112.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1128 0.1200 

113.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1129 0.1600 

114.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1130 0.7600 

115.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1131 3.2800 

116.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1132 1.7400 

117.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1133 2.0600 

118.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1134 1.7700 

119.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1135 0.6400 

120.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1136 0.4300 

121.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1137 0.0600 

122.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1138 0.0700 
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123.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1139 0.1200 

124.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1140 0.2600 

125.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1141 2.8000 

126.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1142 0.1900 

127.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1143 0.6100 

128.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1144 0.6600 

129.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1145 1.4400 

130.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1146 1.5700 

131.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1147 0.4000 

132.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1148 0.0050 

133.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1149 0.3500 

134.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1150 0.2500 

135.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1153 0.0650 

136.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1164 0.0950 

137.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1165 0.0750 

138.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1167 0.1900 

139.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1168 0.5900 

140.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1169 0.1200 

141.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1170 0.1075 

142.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1171 0.3700 

143.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1172 0.3900 

144.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1173 0.2300 

145.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1174 0.1550 

146.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1175 1.4200 

147.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1176 0.1800 

148.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1177 0.2600 

149.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1178 1.9400 

150.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1179 0.2700 

151.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1180 0.0200 

152.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1253 0.0700 

153.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1254 0.4225 

154.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1255 0.3100 

155.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1256 0.3100 

156.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1257 0.0400 

157.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1258 0.0400 

158.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1259 0.0900 

159.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1260 0.0500 

160.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1261 0.0400 

161.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1262 0.2400 

162.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1263 0.2400 

163.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1264 0.0925 

164.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1265 0.0550 
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165.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1266 0.1400 

166.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1267 0.0800 

167.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1268 0.0700 

168.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1269 0.0900 

169.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1270 0.0725 

170.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1273 0.0100 

171.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1274 0.0300 

172.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1275 0.0300 

173.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1276 0.0400 

174.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1277 0.1100 

175.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1278 0.1500 

176.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1279 0.2300 

177.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1280 0.0300 

178.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1281 0.0400 

179.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1282 0.1000 

180.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1283 0.0025 

181.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1284 0.0100 

182.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1285 0.0400 

183.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1290 0.0550 

184.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1315 0.0050 

185.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1325 0.0700 

186.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1326 0.5700 

187.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1327 0.5800 

188.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1328 0.7100 

189.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1329 0.2700 

190.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1330 0.4000 

191.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1331 0.2100 

192.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1342 0.1100 

193.  র্পিলগঞ্জ ৯৮ ২ 1343 0.1950 

থমাট জতমর পতরমাে= 91.8525 

 

পর্ির্শষ্ট-র্ 

মম জা: ব্রাহ্মণখালী 

ক্রম থম জা থজ.এল নম্বর তসট নম্বর আর.এস োগ নম্বর 
অতধগ্রহেকৃত ভূতমর 

পতরমাে (এের) 

1.  ব্রাহ্মেখালী 93 2 798 0.0100 

2.  ব্রাহ্মেখালী 93 2 799 0.2050 

3.  ব্রাহ্মেখালী 93 2 800 0.0950 

4.  ব্রাহ্মেখালী 93 2 801 0.0050 

5.  ব্রাহ্মেখালী 93 2 822 0.0400 

6.  ব্রাহ্মেখালী 93 2 823 0.0325 
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7.  ব্রাহ্মেখালী 93 2 828 ০.1750 

8.  ব্রাহ্মেখালী 93 2 829 0.1600 

9.  ব্রাহ্মেখালী 93 2 833 0.1100 

10.  ব্রাহ্মেখালী 93 2 834 0.1375 

11.  ব্রাহ্মেখালী 93 2 836 0.1500 

  থমাট জতমর পতরমাে 1.1200 

 

 

 

 

 


