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এই সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাপ্টদপ্টশর প্রথি উড়াি সিপ্টট্রাপ্টরি বা MRT Line-6 এর খ্রনিবাণ
কাি early commissioning এর িক্ষ্যিাত্রা অিবপ্টন পুপ্টরাদপ্টি এখ্রগপ্টয় চিপ্টছ। ২০২৬ োপ্টির িপ্টে কিিাপুর সথপ্টক খ্রবিানবন্দর
পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পাতাি এবং নতুন বািার সথপ্টক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডপ্টপা পয বন্ত ১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়াি সিাট ৩১.২৪১
খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব ও ২১টি সস্টশন খ্রবখ্রশষ্ট MRT Line-1 রনমোদণর লদযয Detailed Design, ভূখ্রি অখ্রধগ্রহণ এবং দরপত্র
প্রখ্রক্রয়াকরণ কায বক্রি চিিান আপ্টছ। কিিাপুর সথপ্টক খ্রবিানবন্দর রুপ্টটই বাংিাপ্টদপ্টশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনখ্রি বত
হপ্টত যাপ্টে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি সিপ্টট্রাপ্টরপ্টির েিন্বপ্টয় ২০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Northern Routeএর খ্রবখ্রিন্ন Survey, Detailed Design ও ভূখ্রি অখ্রধগ্রহপ্টণর কাি চিপ্টছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি সিপ্টট্রাপ্টরপ্টির
েিন্বপ্টয় ১৭.৪০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route খ্রনিবাপ্টণর লদযয Feasibility Study, রবরভন্ন সাদভে ও
Basic Design এর কাি চিপ্টছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতপ্টত MRT Line-2 রনমোদণর লদযয
Preliminary Study চিিান আপ্টছ। ২০৩০ োপ্টির িপ্টে কিিাপুর সথপ্টক নারায়ণগঞ্জ পয বন্ত সরিওপ্টয় ট্রযাপ্টকর পার্শ্ব খ্রদপ্টয় প্রায় ১৬
খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব উড়াি সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রহপ্টেপ্টব PPP পদ্ধখ্রতপ্টত MRT Line-4 খ্রনিবাপ্টণর উপ্টযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আপ্টছ।
.............
MRT Line-1 বা বাংিাপ্টদপ্টশর প্রথি Underground বা পাতাি সিপ্টট্রাপ্টরি
৩১.২৪১ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-1 দুটি অংপ্টশ খ্রবিি। অংশ দুটি হি: খ্রবিানবন্দর রুট (খ্রবিানবন্দর সথপ্টক কিিাপুর) এবং
পূব বাচি রুট (নতুন বািার সথপ্টক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডপ্টপা)। খ্রবিানবন্দর রুপ্টটর সিাট দদর্ বয ১৯.৮৭২ খ্রকপ্টিাখ্রিটার এবং সিাট পাতাি সস্টশন
েংখ্যা ১২টি। এ রুপ্টটই বাংিাপ্টদপ্টশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনখ্রিতব হপ্টত যাপ্টে। পূব বাচি রুপ্টটর সিাট দদর্ বয ১১.৩৬৯
খ্রকপ্টিাখ্রিটার। েম্পূণ ব অংশ উড়াি এবং সিাট সস্টশন েংখ্যা ৯টি। তন্মপ্টে ৭টি সস্টশন হপ্টব উড়াি। নতুন বািার ও যমুনা খ্রিউচার পাকব
সস্টশনিয় খ্রবিানবন্দর রুপ্টটর অংশ খ্রহপ্টেপ্টব পাতাি খ্রনখ্রিতব হপ্টব। নতুন বািার সস্টশপ্টন Inter-change থাকপ্টব। এ Inter-change
ব্যবহার কপ্টর খ্রবিানবন্দর রুট সথপ্টক পূব বাচি রুপ্টট এবং পূব বাচি রুট সথপ্টক খ্রবিানবন্দর রুপ্টট যাওয়া যাপ্টব। উিয় রুপ্টটর েকি খ্রবস্তাখ্ররত
Study, Survey ও Basic Design েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। বতেমাদন Detailed Design এর কাি চিিান। Detailed Design এর
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অগ্রগখ্রত ৮৩%। MRT Line-1 এর খ্রডপ্টপা ও খ্রডপ্টপা এপ্টেে কখ্ররপ্টডার খ্রনিবাপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত নারায়ণগঞ্জ সিিার রূপগঞ্জ উপপ্টিিার
খ্রপতিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখািী সিৌিায় ৯২.৯৭২৫ একর িখ্রি অখ্রধগ্রহপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত সযৌথ তদন্ত কায বক্রি েিাি হপ্টয়প্টছ। ৭ ধারার সনাটিশ িারী
করা হপ্টয়প্টছ। সরাপ্টয়দাদ প্রণয়প্টনর কায বক্রি চিিান আপ্টছ। খ্রনিবাণকাি তত্ত্বাবধাপ্টনর িন্য পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনপ্টয়াপ্টগর খ্রনখ্রিত্ত
Expression of Interest (EOI) গত ১৫ সিব্রুয়াখ্রর ২০২১ তাখ্ররপ্টখ আহ্বান করা হয়। EOI মুল্যায়নপূব বক েংখ্রক্ষ্ি তাখ্রিকায়
অন্তর্ভবি আপ্টবদনকারীপ্টদর বরাবর গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তাখ্ররখ Request for Proposal (RFP) সপ্ররণ করা হপ্টয়প্টছ। RFP
দাখ্রখপ্টির েব বপ্টশষ তাখ্ররখ ৩০ নপ্টিম্বর ২০২১। খ্রপতিগঞ্জ খ্রডপ্টপার ভূখ্রি উন্নয়প্টনর খ্রনখ্রিত্ত গত ১০ জুন ২০২১ তাখ্ররখ দরপত্র আহ্বান করা
হপ্টয়প্টছ এবং দরপত্র দাখ্রখপ্টির েব বপ্টশষ তাখ্ররখ ০৬ অপ্টটাবর ২০২১। গত ১৬ আগস্ট ২০২১ তাখ্ররখ প্রকপ্টল্পর প্যাপ্টকি CP-05 ও CP06 এবং গত ৩১ আগস্ট ২০২১ তাখ্ররখ প্যাপ্টকি CP-04 এর প্রাক-সযাগ্যতার দখ্রিিাখ্রদ (Prequalification Documents)
JICA’র েম্মখ্রতর িন্য সপ্ররণ করা হপ্টয়প্টছ।
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