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ঢোকো িহোনগরী ও তৎসংিগ্ন পোর্শ্ববতী এিোকোর যোনিট খ্রনরসক্ন ও পখ্ররক্বশ উন্নয়ক্ন আধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহক্সক্ব Mass Rapid
Transit (MRT) বো কিক্ট্রোক্রক্ির পখ্ররকল্পনো, সোক্ভব, খ্রডিোইন, অর্ বোয়ন, খ্রনিবোণ, পখ্ররচোিনো ও রক্ষণোক্বক্ষক্ণর খ্রনখ্রিত্ত ০৩ জুন ২০১৩
তোখ্ররখ শতভোগ সরকোখ্রর িোখ্রিকোনোধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করো হয়।
এরই ধোরোবোখ্রহকতোয় ২০৩০ সোক্ির িক্ে ৬টি কিক্ট্রোক্রি সিন্বক্য় একটি শখ্রিশোিী কনটওয়োকব গক্ে কতোিোর খ্রনখ্রিত্ত সরকোর খ্রনক্নোি
সিয়োবদ্ধ কিবপখ্ররকল্পনো গ্রহণ কক্রক্ে:
সিয়োবদ্ধ কিবপখ্ররকল্পনো ২০৩০
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এিআরটি িোইন-৬
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৩.

এিআরটি িোইন-৫: নর্ বোন ব রুট

৪.
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সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ বাাংলাদেদশর প্রথম উড়াল লমদরাদরল বা MRT Line-6 এ্র রনমোণ কাজ পুদরােদম এ্রগদয়
চলদে। স্বাধীনতার ৫০ বের পূরতে উেযাপন বদষ ের ১৬ রডদসম্বর ২০২১ তাররখ সরকোর বাাংলাদেদশর প্রথম উড়াল লমদরাদরদলর সম্পূণ ে অাংশ
আনুষ্ঠারনকভাদব উদবাধদনর পররকল্পনা গ্রহণ কদরদে। উড়াল ও পাতাল সমন্বদয় MRT Line-1 রনমোদণর লদযয Detailed
Design এ্র কাজ চলদে। গত ১৫ অদটাবর ২০১৯ তাররখ MRT Line-1 এর খ্রবখ্রনক্য়োগ প্রকক্ল্পর DPP এ্বাং MRT Line-5:
Northern Route এর DPP ECNEC কতৃবক অনুক্িোখ্রর্ত হক্য়ক্ে। MRT Line-5: Southern Route এর
Technical Assistance Project Proposal (TPP) অনুম োদমের জন্য গত ০৭ অমটোবর ২০১৯ তোররখ পররকল্পেো
কর শমে প্রেরণ করো হমেমে। অপর ২টি লমদরাদরদলর উদযাগ রবরভন্ন পয োদয় বাস্তবায়নাধীন আদে।
MRT Line-6 বো বোংিোক্র্ক্শর প্রর্ি উেোি কিক্ট্রোক্রি
সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২০.১০ খ্রকক্িোখ্রিটোর র্ীর্ ব প্রোয় ২২,০০০ ককোটি টোকো প্রোক্কখ্রিত ব্যক্য় উত্তরো ৩য় পব ব হক্ত িখ্রতখ্রিি
পয বন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বো বোংিোক্র্ক্শর প্রর্ি কিক্ট্রোক্রক্ির খ্রনিবোণ কোি পুক্রোর্ক্ি এখ্রগক্য় চক্িক্ে।
সোখ্রব বক গে অগ্রগখ্রত ৩৬.৭৬%। প্রর্ি পয বোক্য় খ্রনিবোক্ণর িন্য খ্রনধ বোখ্ররত উত্তরো তৃতীয় পব ব হক্ত আগোরগাঁও অংক্শর অগ্রগখ্রত ৬৩.৫৮%।
খ্রিতীয় পয বোক্য় খ্রনিবোক্ণর িন্য খ্রনধ বোখ্ররত আগোরগাঁও কর্ক্ক িখ্রতখ্রিি অংক্শর অগ্রগখ্রত ৩৩.৪২%। ইক্িকখ্রট্রকযোি ও কিকোখ্রনকযোি খ্রসক্স্টি
এবং করোখ্রিং স্টক (করিক্কোচ) ও খ্রডক্পো ইকুইপক্িন্ট সংগ্রহ কোক্ির সিখ্রন্বত অগ্রগখ্রত ২১.৭৪%। িোননীয় প্রধোনিন্ত্রীর খ্রনক্র্ বশনো অনুসরক্ণ
িখ্রতখ্রিি কর্ক্ক কিিোপুর পয বন্ত MRT Line-6 বখ্রধ বত করোর িন্য Social Survey চিক্ে। এ অংক্শর দর্র্ বয ১.১৬ খ্রকক্িোখ্রিটোর।
প্যোক্কিখ্রভখ্রত্তক বোস্তবোয়ন অগ্রগখ্রত
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) কিোট ৮টি প্যোক্কক্ি বোস্তবোয়ন করো হক্ে।
৩১ অক্টোবর ২০১৯ তোখ্ররখ পয বন্ত প্যোক্কিখ্রভখ্রত্তক বোস্তবোয়ন অগ্রগখ্রত ক্রিোন্বক্য় খ্রনক্ন প্রর্োন করো হি:
 প্যোমকজ-০১ (রিমপো এলোকোর ভূর উন্নেে): এ প্যোমকমজর বোস্তব কোজ গত ৮ প্রেমেম্বর ২০১৬ তোররখ শুরু হমে রের্ ধোররত ে মের
০৯ (েে) োে পূমব ধ গত ৩১ জোনুেোরর ২০১৮ তোররখ ে োপ্ত হমেমে। এমত েরকোমরর ১০৪ (একশত চোর) প্রকোটি টোকো েোশ্রে
হমেমে। বোস্তব অগ্রগরত ১০০%।
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 প্যোমকজ-২ (রিমপো এলোকোর পূতধ কোজ): এ প্যোমকমজর বোস্তব কোজ ১৩ প্রেমেম্বর ২০১৭ তোররখ শুরু হমেমে। রিমপোর অভ্যন্তমর
প্র োট ৫২টি অবকোঠোম ো রে োধ ণ করমত হমব। ইমতো মে প্রে েকল অবকোঠোম োর রে ধোণ কোজ প্রশষ হমেমে তন্মমে অন্যত হল:
Retaining wall, Test track bed, Coach unloading area, Embedded track, Jack pit, Bogie turn
table, Underfloor wheel lathe pit, Bogie wash plant, Bogie assemble-disassemble pit,
Inspection pit ও Interface pit foundation. প্রে েকল অবকোঠোম োর কোজ চল োে রমেমে তন্মমে উমেখ্যমেোগ্য হল:
Work shop, Stabling yard ও shed, Operation control centre, Auxiliary sub-station ভ্বে, Traction
sub-station ভ্বে, প্রকন্দ্রীে store, Depot controller অরিে, েশোেরেক ভ্বে, Training center, িরম টরী ভ্বে,
প্র রিকযোল প্রেন্টোর, প্রকরন্টে, Rolling stock maintenance ভ্বে, Crew booking ভ্বে, Chief Depot controller
ভ্বে, Effluent Treatment Plant (ETP) ও Sewage Treatment Plant (STP) ও েংযুক্ত প্রেমেজ লোইে,
Storm প্রেমেজ, পোরে ও িোেোর িোইটিং লোইে, অভ্যন্তরীে রোস্তো, Duct Bank. রিমপো এলোকোর পূতধ কোমজর বোস্তব অগ্রগরত
৫৫%।
 প্যোমকজ-০৩ ও ০৪ (উত্তরো ের্ ধ প্রর্মক আগোরগাঁও পে ধন্ত ১১.৭৩ রকমলোর টোর ভ্োেোিোট ও ৯টি প্রেশে রে ধোণ): উভয় প্যোক্কক্ির
কোি ১ আগস্ট ২০১৭ তোখ্ররখ শুরু হক্য়ক্ে। ইক্তোিক্ে পখ্ররক্সবো স্থোনোন্তর, কচকক্বোখ্ররং, কটস্ট পোইি, মূি পোইি ও আই-গোড বোর
খ্রনিবোণ সম্পন্ন হক্য়ক্ে। কিোট ৭৬৬টি পোইি কযোপ এর িক্ে ৭৩২ টি পোইি কযোপ, ৩৯৩টি খ্রপয়োর কহক্ডর িক্ে ৩৭৩টি খ্রপয়োর কহড
এবং ৫,১৪৯টি খ্রপ্রকোস্ট কসগম্যোন্ট কোখ্রস্টং-এর িক্ে ৪,৫০৩ টি খ্রপ্রকোস্ট কসগম্যোন্ট কোখ্রস্টং খ্রনিবোণ সম্পন্ন হক্য়ক্ে। ০৭ (সোত)
খ্রকক্িোখ্রিটোর ভোয়োডোট দৃশ্যিোন হক্য়ক্ে। ধোরোবোখ্রহকভোক্ব ভোয়োডোট erection এর কোি এখ্রগক্য় চিক্ে। কযখোক্ন ভোয়োডোট
স্থোপন করো হক্য়ক্ে কসখোক্ন parapet wall এর খ্রনিবোণ কোি এখ্রগক্য় চিক্ে। ০৯টি কস্টশক্নর sub-structure খ্রনিবোণ
সম্পন্ন হক্য়ক্ে। বতবিোক্ন উত্তরো কসন্টোর ও উত্তরো সোউর্ কস্টশক্নর concourse খ্রনিবোক্ণর কোি চিক্ে। কিক্ট্রোক্রি খ্রনিবোক্ণ
স্বোভোখ্রবক পোখ্রনর প্রবোহ যোক্ত বাঁধোগ্রস্থ নো হয় তো খ্রবক্বচনোয় ০৫টি long span balance cantilever এর খ্রনিবোণ
কোি অব্যোহত আক্ে। খ্রপয়োর-৪৪ কর্ক্ক খ্রপয়োর-১০২ পয বন্ত ১.৭৪ খ্রকক্িোখ্রিটোর ভোয়োডোট করিিোইন ও Overhead
Catenaries System (OCS) Mast স্থোপক্নর িন্য সংখ্রিষ্ট ঠিকোর্োরী প্রখ্রতষ্ঠোক্নর খ্রনকট হস্তোন্তর করো হক্য়ক্ে।
সোখ্রব বক অগ্রগখ্রত ৫৮%।
 প্যোক্কি-৫ (আগোরগাঁও কর্ক্ক কোরওয়োন বোিোর পয বন্ত ৩.১৯৫ খ্রকক্িোখ্রিটোর ভোয়োডোট ও ৩ টি কস্টশন খ্রনিবোণ কোি):এ প্যোক্কক্ির
বোস্তব কোি ০১ আগস্ট ২০১৮ তোখ্ররখ শুরু করো হক্য়ক্ে। বতবিোক্ন এ অংক্শ পখ্ররক্সবো স্থোনোন্তর, কচক কবোখ্ররং ও কটস্ট পোইি সম্পন্ন
হক্য়ক্ে। মূি পোইি খ্রনিবোক্ণর খ্রনখ্রিত্ত ৩০০ টি ট্রোয়োি কট্রঞ্চ এর িক্ে ২৩৩ টি ট্রোয়োি কট্রঞ্চ সম্পন্ন হক্য়ক্ে। কিোট ৬২১ টি স্থোয়ী
কবোরড্ পোইক্ির িক্ে ৪৬৫ টি স্থোয়ী কবোরড্ পোইি সম্পন্ন হক্য়ক্ে। কিোট ২০৩ টি পোইি কযোপ এর িক্ে ৪০ টি পোইি কযোপ সম্পন্ন
হক্য়ক্ে। ১০৬ টি খ্রপয়োর কিোি এর িক্ে ১ টি খ্রপয়োর কিোি সম্পন্ন হক্য়ক্ে। ১০৪৮টি কসগক্িন্ট এর িক্ে ২২ টি কসগক্িন্ট সম্পন্ন
হক্য়ক্ে । বোস্তব অগ্রগখ্রত ৩২.১২%।
 প্যোক্কি-৬ (কোরওয়োন বোিোর কর্ক্ক িখ্রতখ্রিি পয বন্ত ৪.৯২২ খ্রকক্িোখ্রিটোর ভোয়োডোট ও ৪ টি কস্টশন খ্রনিবোণ কোি):এ প্যোক্কক্ির
বোস্তব কোি ০১ আগস্ট ২০১৮ তোখ্ররখ কোি শুরু করো হক্য়ক্ে। বতবিোক্ন এ অংক্শ পখ্ররক্সবো স্থোনোন্তর, কচকক্বোখ্ররং ও কটস্ট পোইি
সম্পন্ন হক্য়ক্ে। মূি পোইি খ্রনিবোক্ণর খ্রনখ্রিত্ত কিোট ৪২৩ টি ট্রোয়োি কট্রঞ্চ এর িক্ে ৩১৬ টি ট্রোয়োি কট্রঞ্চ সম্পন্ন হক্য়ক্ে। কিোট ৮৬৫ টি
স্থোয়ী কবোরড্ পোইি এর িক্ে ৬১৮টি স্থোয়ী কবোরড্ পোইি সম্পন্ন হক্য়ক্ে। কিোট ২৯৮ টি পোইি কযোক্পর িক্ে ৫৮টি পোইি কযোপ
সম্পন্ন হক্য়ক্ে। ১৬০টি খ্রপয়োর কিোি এর িক্ে ১৮টি খ্রপয়োর কিোি সম্পন্ন হক্য়ক্ে। ১৩৬ টি খ্রপয়োর কহক্ডর িক্ে ১২ টি খ্রপয়োর কহড
সম্পন্ন হক্য়ক্ে এবং ১৬২০ টি কসগক্িন্ট এর িক্ে ৩টি কসগক্িন্ট সম্পন্ন হক্য়ক্ে । বোস্তব অগ্রগখ্রত ৩৪.৩৮%।
 প্যোমকজ-৭ (ইমলকরিকযোল এন্ড প্র কোরেকযোল রেমে ): ইমলকরিকযোল এন্ড প্র কোরেকযোল রেমে েরবরোহ ও রে ধোণ কোজ গত
১১ জুলোই ২০১৮ তোররখ শুরু করো হমেমে। ইমলকরিকযোল এন্ড প্র কোরেকযোল রেমে েরবরোহ ও রে ধোণ কোমজর আওতোে
Definitive Design েম্পন্নপূব ধক Detail Design এর কোজ চলমে এবং রিমেম্বর ২০১৯ এর মে েম্পন্ন হমব।
High Voltage Feeder Cable স্থোপমের জন্য রুট েোমভ্ধ েম্পন্ন কমর কযোবল প্রল-আউট প্লোে চূড়োন্ত করো হমেমে
এবং আন্ডোরগ্রোউন্ড কযোবল প্রলইং এর কোজ চলমে। টরি ও োরেকেগর গ্রীি েোব প্রেশমে Bay রে ধোমণর কোজ েম্পন্ন হমেমে।
উত্তরো রররেরভ্ং েোব প্রেশমের (RSS) ভ্বমের েকল প্রলোমরর েোব কাস্টিং সম্পন্ন হয়েয়ে এবিং স্িয়সম্বর ২০১৯ এর ময়ে ভ্বে
স্িমমাণ কাজ সম্পন্ন হয়ব। উত্তরো রররেরভ্ং েোব প্রেশে ও টরি গ্রীি েোব প্রেশমের Bay োচ ধ ২০২০ এ চোলু করো হমব। প্ররলপোত,
১৩২ প্রকরভ্ ও ৩৩ প্রকরভ্ কযোবলস্ েহ অন্যোন্য কযোবল ইমতো মে উত্তরো রিমপোমত এমে প্রপ ৌঁমেমে। প্ররল লোইে রে োধ মণর োলো োল
Rail Track, Fastening System (Pendrol), Ballast (Partly), Mass Spring System
ইতযোরদ উত্তরো রিমপোমত েরবরোহ পোওেো প্রগমে। ভ্োেোিোমটর উপর প্ররল লোইে বসায়িার এবং আনুেরিক ববদ্যযরতক স্থোপেোর
রে ধোণ কোজ রিমেম্বর ২০১৯ োমে শুরু হমব। 132 KV Gas Insulated Switchgear (GIS), 33 KV
Switchgear, Dry Type Transformer ইতযোরদ োলো োমলর Pre-Shipment Inspection
(PSI) েম্পন্ন হমেমে এবিং িয়েম্বর ২০১৯ মায়স সরবরাহ পাওো যায়ব। Sleeper, 132 KV Cable Straight
Connector, DC Switchgear ইত্যাস্ি মালামাল Pre-shipment Inspection এর জন্য রবরভ্ন্ন প্রদমশ
েস্তুত আমে। বোস্তব অগ্রগরত ২৩.৩০%।
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 প্যোমকজ-৮ [প্ররোরলং েক (প্ররল প্রকোচ) ও রিমপো ইকুইপম ন্ট েংগ্রহ]: এ প্যোমকমজর বোস্তব কোজ ১৩ প্রেমেম্বর ২০১৭ তোররখ শুরু
করো হমেমে। প্ররোরলং েক (প্ররল প্রকোচ) ও রিমপো ইকুইপম মন্টর Definitive Design গত ০১ প্র ২০১৮ তোররখ এবং
Detailed Design ১৩ োচ ধ ২০১৯ তোররখ েম্পন্ন হমেমে। Bogie রে ধোমণর কোজ ১৬ প্রিব্রুেোরর ২০১৯ তোররখ জোপোমে
শুরু হমেমে। েোত্রীবোহী প্রকোচ (কোরবরি) রে োধ মণর কোজ ১৬ এরেল ২০১৯ তোররখ জোপোমে শুরু করো হমেমে। আগোর ১৫ জুে ২০২০
তোররখ প্রর্ প্র মিো প্রিে প্রেট বোংলোমদমশ প্রপ ৌঁেোর জন্য রের্ ধোররত আমে। প্র মিো প্রিে বোংলোমদমশ প্রপ ৌঁেোমেোর পর
Integrated Test এবং Trail Run শুরু করো হমব। বোস্তব অগ্রগরত ২০.০৬%।
MRT Line-1 বো বোংিোক্র্ক্শর প্রর্ি Underground বো পোতোি কিক্ট্রোক্রি
৩১.২৪১ খ্রকক্িোখ্রিটোর র্ীর্ ব MRT Line-1 দুটি অংক্শ খ্রবভি। অংশ দুটি হি: খ্রবিোনবন্দর রুট (খ্রবিোনবন্দর কর্ক্ক কিিোপুর) এবং
পূব বোচি রুট (নতুন বোিোর কর্ক্ক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডক্পো)। খ্রবিোনবন্দর রুক্টর লমাট দের্ঘ েয ১৯.৮৭২ রকদলারমটার এ্বাং লমাট লেশন (আন্ডারগ্রাউন্ড)
সাংখ্যা ১২টি। এ রুক্টই বোংিোক্র্ক্শ প্রর্ি পোতোি করি বো আন্ডোরগ্রোউন্ড কিক্ট্রোক্রি খ্রনখ্রি বত হক্ত যোক্ে। পূব বোচি রুক্টর লমাট দের্ঘ েয ১১.৩৬৯
রকদলারমটার। সম্পূণ ে অাংশ এ্রলদভদটড এ্বাং লমাট লেশন সাংখ্যা ৯টি। তন্মদে ৭টি লেশন হদব এ্রলদভদটড। নতুন বাজার ও যমুনা রফ্উচার
পাকে লেশনবয় রবমানবন্দর রুদটর অাংশ রহদসদব আন্ডারগ্রাউন্ড রনরমেত হদব। নতুন বাজার লেশদন Inter-change র্োকক্ব। এ
Inter-change ব্যবহোর কক্র খ্রবিোনবন্দর রুট কর্ক্ক পূব বোচি রুক্ট এবং পূব বোচি রুট কর্ক্ক খ্রবিোনবন্দর রুক্ট যোওয়ো যোক্ব। উভয় রুক্টর
Feasibility Study, Environment Impact Assessment (EIA), Resettlement Action Plan (RAP),
Traffic Survey, Hydrology Survey, Basic Design, Utility Relocation Survey, Topographic
Survey এবং Drone Survey of Depot and Alignment সম্পন্ন হক্য়ক্ে। Geo Survey ও Detailed Design
এর কোি চিক্ে। খ্রডক্পোর Land Acquisition প্রখ্রক্রয়োধীন আক্ে। MRT Line-1 এর রুট এযোিোইনক্িন্ট সংিগ্ন পূব বোচি নতুন শহর
এিোকোয় Transit Oriented Development (TOD) Hub ও Station Plaza খ্রনিবোক্ণর িন্য ভূখ্রি অনুসন্ধোন করো হক্ে।

১৫ অক্টোবর ২০১৯ তোখ্ররখ ঢোকো ম্যোস ট্রোনখ্রিট ককোম্পোখ্রন খ্রিখ্রিক্টড (খ্রডএিটিখ্রসএি)-এর আওতোধীন ঢাকা ম্যাস রযারপড রানরজট
লডদভলপদমন্ট প্রদজট (লাইন-১) বা বাাংলাদেদশর প্রথম পাতাল লমদরাদরল রনমোণ প্রকল্পটি লসদেম্বর ২০১৯ লথদক রডদসম্বর ২০২৬ লময়াদে
বাস্তবায়দনর জন্য ECNEC কতৃবক অনুক্িোখ্রর্ত হক্য়ক্ে। অনুক্িোখ্রর্ত খ্রবখ্রনক্য়োগ প্রকক্ল্পর কিোট প্রোক্কখ্রিত ব্যয় প্রোয় ৫২ হোিোর ৫৬২ ককোটি
টোকো। তন্মক্ে প্রকল্প সোহোয্য ৩৯ হোিোর ৪৫১ ককোটি টোকো এবং খ্রিওখ্রব অনুর্োন ১৩ হোিোর ১১১ ককোটি টোকো।
MRT Line-1: খ্রবিোনবন্দর রুট
রবমানবন্দর রুদটর এ্লাইনদমন্ট হল: রবমানবন্দর-রবমানবন্দর টারমেনাল ৩-রখলদযত-যমুনা রফ্উচার পাকে-নতুন বাজার-উত্তর বাড্ডা-বাড্ডাহারতররিল পূব ব-রামপুরা-মারলবাগ-রাজারবাগ-কমলাপুর।
MRT Line-1: পূব বোচি রুট
পূব োচল রুদটর এ্লাইনদমন্ট হল: কিিোপুর-রোিোরবোগ-িোখ্রিবোগ-রোিপুরো-হোখ্রতরখ্রিি পূব ব-বোড্ডো-উত্তর বোড্ডো-নতুন বাজার-যমুনা রফ্উচার
পাকে-বসুন্ধরো-পুখ্রিশ অখ্রিসোস ব হোউখ্রিং কসোসোইটি (খ্রপওএইচএস)-িোস্তুি-পূব বোচি পখ্রিি-পূব বোচি কসন্টোর-পূব বোচি পূব ব-পূব বোচি টোখ্রি বনোিখ্রপতিগঞ্জ খ্রডক্পো।
MRT Line-5: Northern Route
২০২৮ সোক্ির িক্ে কহিোক্য়তপুর হক্ত ভোটোরো পয বন্ত আন্ডোরগ্রোউন্ড ও এখ্রিক্ভক্টড সিন্বক্য় ২০ খ্রকক্িোখ্রিটোর র্ীর্ ব (আন্ডোরগ্রোউন্ড ১৩.৫০
খ্রকক্িোখ্রিটোর এবং এখ্রিক্ভক্টড ৬.৫০ খ্রকক্িোখ্রিটোর) ও ১৪ কস্টশন (আন্ডোরগ্রোউন্ড ৯টি এবং এখ্রিক্ভক্টড ৫টি) খ্রবখ্রশষ্ট কিক্ট্রোক্রি খ্রনিবোক্ণর
খ্রনখ্রিত্ত Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route এর
Feasibility Study সম্পন্ন হক্য়ক্ে। Engineering Service-এর িন্য উন্নয়ন সহক্যোগী সংস্থো JICA’র সক্ে ঋণ চুখ্রি
স্বোক্ষর করো হক্য়ক্ে। পরোিশবক প্রখ্রতষ্ঠোন খ্রনক্য়োক্গর খ্রনখ্রিত্ত Proposal Evaluation Report (Financial) উন্মুিকরণ ও
Highest Ranked Consulting Firm এর সক্ে Negotiation শুরু করোর িন্য গত ২৯ কসক্েম্বর ২০১৯ তোখ্ররখ
অনুখ্রষ্ঠত ৩৩ তি কবোড ব সভোয় অনুক্িোর্ন প্রর্োন করো হক্য়ক্ে। ৪১ তি ODA Loan Package-এ খ্রনিবোণ কোক্ির িন্য প্রক্য়োিনীয়
অক্র্ বর সংস্থোন আক্ে। এ িক্ক্ষয গত ১২ কসক্েম্বর ২০১৯ তোখ্ররখ JICA'র সক্ে Minutes of Discussion স্বোক্ষর করো হক্য়ক্ে।
গত ১৫ অক্টোবর ২০১৯ তোখ্ররখ ঢোকো ম্যোস ট্রোনখ্রিট ককোম্পোখ্রন খ্রিখ্রিক্টড (খ্রডএিটিখ্রসএি)-এর আওতোধীন ঢাকা ম্যাস রযারপড রানরজট
লডদভলপদমন্ট প্রদজট (লাইন-৫): নে োন ে রুট বা বাাংলাদেদশর রবতীয় পূব ে-পরিম পাতাল লমদরাদরল রনমোণ প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ লথদক
রডদসম্বর ২০২৮ লময়াদে বাস্তবায়দনর জন্য ECNEC কতৃবক অনুক্িোখ্রর্ত হক্য়ক্ে। অনুক্িোখ্রর্ত প্রকক্ল্পর কিোট প্রোক্কখ্রিত ব্যয় প্রোয় ৪১ হোিোর
২৩৮ ককোটি টোকো। তন্মক্ে প্রকল্প সোহোয্য ২৯ হোিোর ১১৭ ককোটি টোকো এবং খ্রিওখ্রব অনুর্োন ১২ হোিোর ১২১ ককোটি টোকো।
MRT Line-5: Northern Route-এর এ্যালাইনদমন্ট হল: লহমাদয়তপুর-বারলয়ারপুর-রবলামারলয়া-আরমনবাজার-গাবতলীোরুস সালাম-রমরপুর ১-রমরপুর ১০-রমরপুর ১৪-কচুদযত-বনানী-গুলশান ২-নতুন বাজার-ভাটারা।
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MRT Line-5: Southern Route
২০৩০ েোমলর মে গোবতলী হমত দোমশরকোরি পে ধন্ত আন্ডোরগ্রোউন্ড ও এরলমভ্মটি ে ন্বমে ১৭.৪০ রকমলোর টোর দীর্ ধ (আন্ডোরগ্রোউন্ড ১২.৮০
রকমলোর টোর এবং এরলমভ্মটি ৪.৬০ রকমলোর টোর) এবং ১৬ টি প্রেশে (আন্ডোরগ্রোউন্ড ১২ টি এবং এরলমভ্মটি ৪ টি) রবরশষ্ট প্র মিোমরল
রে োধ মণর রের ত্ত েোক-েম্ভোব্যতো েোচোই েম্পন্ন হমেমে। MRT Line-5: Southern Route এর Project Readiness
Financing (PRF) এর রের ত্ত উন্নেে েহমেোগী েংস্থোর েমি গত ২০ প্র ২০১৯ তোররখ েব ধমশষ Aide Memoire স্বোক্ষর
করো হমেমে। PRF-এর আওতোে ৩৬ োমের মে Detailed Design েম্পন্ন করোর ব্যবস্থো রোখো আমে। গত ২৮ প্র ২০১৯ তোররখ
পরো শধক েরতষ্ঠোে রেমেোমগর লমক্ষয Expression of Interest (EoI) আহবোে করো হমেমে। গত ২৬ জুে ২০১৯ তোররখ ১৮টি
পরো শধক েরতষ্ঠোে EoI দোরখল কমরমে। বতধ োমে Shortlisting েম্পন্ন কমর Concurrence এর জন্য Asian
Development Bank (ADB)-প্রত প্রেরণ করো হমেমে। Technical Assistance Project Proposal
(TPP) অনুম োদমের জন্য গত ০৭ অমটোবর ২০১৯ তোররখ পররকল্পেো কর শমে প্রেরণ করো হমেমে। এ রুট রে ধোমণর েম্ভোব্য ব্যে েোে ৩৬
হোজোর প্রকোটি টোকো।
MRT Line-5: Southern Route-এর রুট এ্যালাইনদমন্ট হল: গোবতিী - কটকখ্রনকযোি - কল্যোণপুর - শ্যোিিী - কক্িি কগইট
- আসোর্ কগইট - রোক্সি স্কয়োর - পোন্থপর্ - কসোনোরগাঁ - হোখ্রতরখ্রিি - খ্রনক্কতন - রোিপুরো - আিতোব নগর পখ্রিি - আিতোব নগর কসন্টোর আিতোব নগর পূব ব - র্োক্শরকোখ্রন্দ।
MRT Line -2
২০৩০ সাদলর মদে গাবতলী হদত চট্টগ্রাম লরাড পয েন্ত আন্ডারগ্রাউন্ড ও এ্রলদভদটড সমন্বদয় প্রায় ২৪ রকদলারমটার েীর্ঘ ে PPP পদ্ধখ্রতক্ত
G2G রভরত্তদত MRT Line-2 রনমোদণর লদযয ১৫ জুন ২০১৭ তাররখ জাপান ও বাাংলাদেশ সরকার সহদযারগতা স্মারক স্বাযর কদর।
এ্রই ধারাবারহকতায় ৬ রডদসম্বর ২০১৭ তাররখ জাপান ও বাাংলাদেদশর অাংশগ্রহদণ প্রথম প্লাটফ্রম সভা, ৭ জুন ২০১৮ তাররখ ২য় প্লাটফ্রম
সভা এবং ২১ মাচ ে ২০১৯ তাররখ তৃতীয় প্লাটফ্রম সভা অনুরষ্ঠত হদয়দে। PPP পদ্ধখ্রতক্ত G2G রভরত্তদত MRT Line-2 বাস্তবায়দন
অথ েননরতক রবষয় সাংক্রান্ত মরন্ত্রসভা করমটি গত ৮ নক্ভম্বর ২০১৮ তোখ্ররখ নীখ্রতগত অনুক্িোর্ন প্রর্োন কক্রক্ে। PPP পদ্ধখ্রতক্ত G2G
রভরত্তদত MRT Line-2 বাস্তবায়দনর রনরমত্ত Basic and Preliminary Study করোর িন্য অর্ বোয়ন করক্ত SubWorking Group (SWG) এর Lead Member খ্রহক্সক্ব র্োখ্রয়ত্বপ্রোি িোপোক্নর Marubeni Corporation
ইক্তোিক্ে Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), Japan বরোবর
প্রস্তোব র্োখ্রখি কক্রক্ে।
MRT MRT-2 এ্র সম্ভাব্য রুট এ্লাইনদমন্ট হল: গাবতলী - Embankment Road - বরসলা - লমাহাম্মেপুর রবআরটিরস বাস
েযান্ড - সাত মসরজে লরাড-রিগাতলা - ধানমরন্ড ২ নম্বর লরাড - সাইন্স ল্যাবদরটরর - রনউ মাদকেট - নীলদযত - আরজমপুর - পলাশী - শহীে
রমনার - ঢাকা লমরডদকল কদলজ - পুরলশ লহডদকায়াট োর - লগালাপ শাহ মাজার - বঙ্গ ভবদনর উত্তর পার্শ্েস্থ সড়ক - মরতরিল - আরামবাগ কমলাপুর - মুগো - মান্ডা - লডমড়া - চট্টগ্রাম লরাড।
MRT Line-4
২০৩০ সোক্ির িক্ে কিিোপুর-নোরোয়ণগঞ্জ করিওক্য় ট্রোক্কর খ্রনচ বো পোর্শ্ব খ্রর্ক্য় প্রোয় ১৬ খ্রকক্িোখ্রিটোর র্ীর্ ব Elevated কিক্ট্রোক্রি খ্রহক্সক্ব
MRT Line-4 খ্রনিবোক্ণর উক্যোগ প্রখ্রক্রয়োধীন আক্ে।

Page 4 of 4
D:\Monthly Progress in Cabinet Report\Online Report\October 2019\DMTCL.doc

