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ঢোকো িহোনগরী ও তৎসংিগ্ন পোর্শ্ববতী এিোকোর যোনিট খ্রনরসক্ন ও পখ্ররক্বশ উন্নয়ক্ন অতযোধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহক্সক্ব ৬(ছয়)টি 

কিক্ট্রোক্রি সিন্বক্য় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতোয় কিোট ১২৯.৯০১ খ্রকক্িোখ্রিটোর 

(উড়োি ৬৮.৭২৯ খ্রকক্িোখ্রিটোর এবং পোতোি ৬১.১৭২ খ্রকক্িোখ্রিটোর) দীর্ ব ও ১০৫টি কস্টশন (উড়োি ৫২টি এবং পোতোি ৫৩টি) খ্রবখ্রশষ্ট 

একটি শখ্রিশোিী কনটওয়োকব গক্ড় কতোিোর খ্রনখ্রিত্ত সরকোর খ্রনক্নোি সিয়োবদ্ধ কি বপখ্ররকল্পনো ২০৩০ গ্রহণ কক্রক্ছ। 

     

সিয়োবদ্ধ কি বপখ্ররকল্পনো ২০৩০  
 

ক্রি এিআরটি িোইক্নর নোি পয বোয় সম্ভোব্য সিোখ্রির সোি ধরণ 

১. এিআরটি িোইন-৬ প্রথি ২০২৪ উড়োি 

২. এিআরটি িোইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উড়োি ও পোতোি 

৩. এিআরটি িোইন-৫: নদ বোন ব রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িোইন-৫: সোউদোন ব রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িোইন-২ 

৬. এিআরটি িোইন-৪ উড়োি 

  

এই সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বোংিোক্দক্শর প্রথি উড়োি কিক্ট্রোক্রি বো MRT Line-6 এর খ্রনি বোণ 

কোি early commissioning এর িক্ষ্যিোত্রো অিবক্ন পুক্রোদক্ি এখ্রগক্য় চিক্ছ। ২০২৬ সোক্ির িক্ে কিিোপুর কথক্ক খ্রবিোনবদর 

পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পোতোি এবং নতুন বোিোর কথক্ক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডক্পো পয বন্ত ১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়োি কিোট ৩১.২৪১ 

খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব ও ২১টি কস্টশন খ্রবখ্রশষ্ট MRT Line-1 রনম োদণর লদযয Detailed Design, ভূখ্রি অখ্রধগ্রহণ এবং দরপত্র 

প্রখ্রক্রয়োকরণ কোয বক্রি চিিোন আক্ছ। কিিোপুর কথক্ক খ্রবিোনবদর রুক্টই বোংিোক্দক্শ প্রথি পোতোি বো আন্ডোরগ্রোউন্ড কিক্ট্রোক্রি খ্রনখ্রি বত 

হক্ত যোক্ে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়োি ও পোতোি কিক্ট্রোক্রক্ির সিন্বক্য় ২০ খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব MRT Line-5: Northern Route-

এর খ্রবখ্রিন্ন Survey, Detailed Design ও ভূখ্রি অখ্রধগ্রহক্ণর কোি চিক্ছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়োি ও পোতোি কিক্ট্রোক্রক্ির 

সিন্বক্য় ১৭.৪০ খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route খ্রনি বোক্ণর লদযয Feasibility Study, রবরভন্ন সাদভ ে ও 

Basic Design এর কোি চিক্ছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতক্ত MRT Line-2 রনম োদণর লদযয 

Preliminary Study চিিোন আক্ছ। ২০৩০ সোক্ির িক্ে কিিোপুর কথক্ক নোরোয়ণগঞ্জ পয বন্ত করিওক্য় ট্রযোক্কর পোর্শ্ব খ্রদক্য় প্রোয় ১৬ 

খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব উড়োি কিক্ট্রোক্রি খ্রহক্সক্ব MRT Line-4 খ্রনি বোক্ণর উক্যোগ প্রখ্রক্রয়োধীন আক্ছ।   

 

 

MRT Line-1 বো বোংিোক্দক্শর প্রথি Underground বো পোতোি কিক্ট্রোক্রি 

৩১.২৪১ খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব MRT Line-1 দুটি অংক্শ খ্রবিি। অংশ দুটি হি: খ্রবিোনবদর রুট (খ্রবিোনবদর কথক্ক কিিোপুর) এবং 

পূব বোচি রুট (নতুন বোিোর কথক্ক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডক্পো)। খ্রবিোনবদর রুক্টর কিোট দদর্ বয ১৯.৮৭২ খ্রকক্িোখ্রিটোর এবং কিোট পোতোি কস্টশন 

সংখ্যো ১২টি। এ রুক্টই বোংিোক্দক্শ প্রথি পোতোি বো আন্ডোরগ্রোউন্ড কিক্ট্রোক্রি খ্রনখ্রি বত হক্ত যোক্ে। পূব বোচি রুক্টর কিোট দদর্ বয ১১.৩৬৯ 

খ্রকক্িোখ্রিটোর। সম্পূণ ব অংশ উড়োি এবং কিোট কস্টশন সংখ্যো ৯টি। তন্মক্ে ৭টি কস্টশন হক্ব উড়োি। নতুন বোিোর ও যমুনো খ্রিউচোর পোকব 

কস্টশনিয় খ্রবিোনবদর রুক্টর অংশ খ্রহক্সক্ব পোতোি খ্রনখ্রি বত হক্ব। নতুন বোিোর কস্টশক্ন Inter-change থোকক্ব। এ Inter-change 

ব্যবহোর কক্র খ্রবিোনবদর রুট কথক্ক পূব বোচি রুক্ট এবং পূব বোচি রুট কথক্ক খ্রবিোনবদর রুক্ট যোওয়ো যোক্ব। উিয় রুক্টর সকি খ্রবস্তোখ্ররত 
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Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। বতেমাদন Detailed Design এর কোি চিিোন। Detailed Design এর 

অগ্রগখ্রত ৮৫%। খ্রনি বোণ কোক্ির দরপত্র দখ্রিি প্রস্তুক্তর কোি চিক্ছ। খ্রনি বোণ কোক্ির দরপত্র দখ্রিি প্রস্তুক্তর অগ্রগখ্রত ৮২%। MRT 

Line-1 এর খ্রডক্পো ও খ্রডক্পো এক্েস কখ্ররক্ডোর খ্রনি বোক্ণর খ্রনখ্রিত্ত নোরোয়ণগঞ্জ কিিোর রূপগঞ্জ উপক্িিোর খ্রপতিগঞ্জ ও ব্রোহ্মণখোিী কিৌিোয় 

৯২.৯৭২৫ একর িখ্রি অখ্রধগ্রহক্ণর খ্রনখ্রিত্ত কযৌথ তদন্ত কোয বক্রি সিোি হক্য়ক্ছ। ৭ ধোরোর কনোটিশ িোরী  করো হক্য়ক্ছ। করোক্য়দোদ প্রণয়ক্নর 

কোয বক্রি চিিোন আক্ছ। ভূখ্রি অখ্রধগ্রহণ কোয বক্রক্ির অগ্রগখ্রত ৮২%। খ্রনি বোণকোি তত্ত্বোবধোক্নর িন্য পরোিশ বক প্রখ্রতষ্ঠোন খ্রনক্য়োক্গর খ্রনখ্রিত্ত 

Expression of Interest (EOI) গত ১৫ কিব্রুয়োখ্রর ২০২১ তোখ্ররক্খ আহ্বোন করো হয়। EOI মুল্যোয়নপূব বক সংখ্রক্ষ্ি তোখ্রিকোয় 

অন্তর্ভ বি আক্বদনকোরীক্দর বরোবর গত ৩০ কসক্েম্বর ২০২১ তোখ্ররখ Request for Proposal (RFP) কপ্ররণ করো হক্য়ক্ছ। RFP 

দোখ্রখক্ির সব বক্শষ তোখ্ররখ ৩০ নক্িম্বর ২০২১। খ্রপতিগঞ্জ খ্রডক্পোর ভূখ্রি উন্নয়ক্নর খ্রনখ্রিত্ত গত ১০ জুন ২০২১ তোখ্ররখ দরপত্র আহ্বোন করো 

হয় এবং ০৬ অক্টোবর ২০২১ তোখ্ররখ দরপত্র উন্মুি করো হক্য়ক্ছ। বতবিোক্ন দরপত্র মূল্যোয়ক্নর কোয বক্রি চিিোন আক্ছ। গত ১৬ আগস্ট 

২০২১ তোখ্ররখ প্রকক্ল্পর প্যোক্কি CP-05 ও CP-06, গত ৩১ আগস্ট ২০২১ তোখ্ররখ প্যোক্কি CP-04 এবং গত ১২ কসক্েম্বর ২০২১ 

তোখ্ররখ প্যোক্কি CP-12 এর প্রোক-কযোগ্যতোর দখ্রিিোখ্রদ (Prequalification Documents) JICA’র সম্মখ্রতর িন্য কপ্ররণ করো 

হক্য়ক্ছ।  

 


