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ঢাকা িহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববতী এলাকার যানিট খ্রনরসটন ও পখ্ররটবশ উন্নয়টন আধুখ্রনক গণপখ্রর বহন খ্রহটসটব Mass Rapid
Transit (MRT) বা কিটট্রাটরটলর পখ্ররকল্পনা, সাটভব, খ্রডিাইন, অর্ বায়ন, খ্রনিবাণ, পখ্ররচালনা ও রক্ষণাটবক্ষটণর খ্রনখ্রিত্ত গত ০৩ জুন
২০১৩ তাখ্ররখ শতভাগ সরকাখ্রর িাখ্রলকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। এরই
ধারাবাখ্রহকতায় ৬ (ছয়) টি কিটট্রাটরল সিন্বটয় ঢাকা িহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববতী এলাকায় কিাট ১২৮.৭৪১ খ্রকটলাখ্রিটার (উড়াল
৬৭.৫৬৯ খ্রকটলাখ্রিটার এবং পাতাল ৬১.১৭২ খ্রকটলাখ্রিটার) দীর্ ব ও ১০৪টি কস্টশন (উড়াল ৫১টি এবং ৫৩টি) খ্রবখ্রশষ্ট একটি শখ্রিশালী
কনটওয়াকব গটড় কতালার খ্রনখ্রিত্ত সরকার খ্রনটনাি সিয়াবদ্ধ কিবপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটরটছ :
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এ সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংলাটদটশর প্রর্ি উড়াল কিটট্রাটরল বা MRT Line-6 এর খ্রনিবাণ
কাি এখ্রগটয় চলটছ। ২০২৬ সাটলর িটে উড়াল ও পাতাল কিটট্রাটরটলর সিন্বটয় ৩১.২৪১ খ্রকটলাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-1 খ্রনিবাটণর
লটক্ষে Detailed Design-এর কাি চলিান আটছ। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াল ও পাতাল কিটট্রাটরটলর সিন্বটয় ২০ খ্রকটলাখ্রিটার দীর্ ব
MRT Line-5: Northern Route-এর Engineering Service-এর পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনটয়াগ সম্পন্ন হটয়টছ। ২০৩০ সাদলর
মদে উড়াল ও পাতাল কিটট্রাটরটলর সিন্বটয় ১৭.৪০ খ্রকটলাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route-এর পরািশবক
প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনটয়াগ প্রখ্রক্রয়াধীন রটয়টছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতটত MRT Line-2 রনমোদণর লদযয Basic
Study সম্পন্ন হটয়টছ। ২০৩০ সাটলর িটে MRT Line-4 রনমোদণর লদযয Feasibility Study করার খ্রনখ্রিত্ত উন্নয়ন সহটযাগী
সংস্থা অনুসন্ধান করা হটে। .............
MRT Line-6 বা বাংলাটদটশর প্রর্ি উড়াল কিটট্রাটরল
সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২০.১০ খ্রকটলাখ্রিটার দীর্ ব প্রায় ২২,০০০ ককাটি টাকা প্রাক্কখ্রলত ব্যটয় উত্তরা ৩য় পব ব হটত
িখ্রতখ্রিল পয বন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংলাটদটশর প্রর্ি কিটট্রাটরটলর খ্রনিবাণ কাি এখ্রগটয় চটলটছ। সাখ্রব বক
গড় অগ্রগখ্রত ৪৭.১০%। প্রর্ি পয বাটয় খ্রনিবাটণর িন্য খ্রনধ বাখ্ররত উত্তরা তৃতীয় পব ব হটত আগারগাঁও অংটশর পূতব কাটির অগ্রগখ্রত
৭৪.৫০%। খ্রিতীয় পয বাটয় খ্রনিবাটণর িন্য খ্রনধ বাখ্ররত আগারগাঁও কর্টক িখ্রতখ্রিল অংটশর পূতব কাটির অগ্রগখ্রত ৪১.৪০%। ইটলকখ্রট্রকোল ও
কিকাখ্রনকোল খ্রসটস্টি এবং করাখ্রলং স্টক (করলটকাচ) ও খ্রডটপা ইকুইপটিন্ট সংগ্রহ কাটির সিখ্রন্বত অগ্রগখ্রত ৩৩.৩৪%। িাননীয়
প্রধানিন্ত্রীর খ্রনটদ বশনা অনুসরটণ িখ্রতখ্রিল কর্টক কিলাপুর পয বন্ত MRT Line-6 বখ্রধ বত করার উটযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ। এ অংটশর
দদর্ বে ১.১৬ খ্রকটলাখ্রিটার।
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প্যাটকিখ্রভখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) কিাট ৮টি প্যাটকটি বাস্তবায়ন করা হটে। ৩১ জুলাই
২০২০ তাখ্ররখ পয বন্ত প্যাটকিখ্রভখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত খ্রননরূপ:
 প্যাকেজ-০১ (ডিক া এলাোর ভূডি উন্নয়ন): এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ গত ৮ সেকেম্বর ২০১৬ তাডরখ শুরু হকয় ডনর্ ধাডরত
েিকয়র ০৯ (নয়) িাে পূকব ধ গত ৩১ জানুয়াডর ২০১৮ তাডরখ েিাপ্ত হকয়কে। একত েরোকরর ৭০ সোটি ৫৮ লক্ষ টাো োশ্রয়
হকয়কে। বাস্তব অগ্রগডত ১০০%।
 প্যাকেজ-২ (ডিক া এলাোর পূতধ োজ): এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু হকয়কে। ডিক ার অভ্যন্তকর
সিাট ৫২টি অবোঠাকিার ডনিধাণোজ পুকরাদকি এডগকয় চলকে। ডিক া এলাোর পূতধ োকজর বাস্তব অগ্রগডত ৭০.৫০%।
 প্যাটকি-০৩ ও ০৪ (উত্তরা নর্ ব কর্টক আগারগাঁও পয বন্ত ১১.৭৩ খ্রকটলাখ্রিটার ভায়াডাক্ট ও ৯টি কস্টশন খ্রনিবাণ): উভয়
প্যাটকটির কাি ১ আগস্ট ২০১৭ তাখ্ররখ শুরু হটয়টছ। ইটতািটে পখ্ররটসবা স্থানান্তর, কচকটবাখ্ররং, কটস্ট পাইল, মূল পাইল,
পাইল কোপ, আই-গাড বার ও খ্রপ্রকাস্ট কসগটিন্ট কাখ্রস্টং খ্রনিবাণ সম্পন্ন হটয়টছ। ৩৯৩ টি খ্রপয়ার কহটডর িটে ৩৯১ টি খ্রপয়ার
কহড এবং ১১.৭৩ ডেকলাডিটার ভায়াডাক্ট এর িকে ১০.৮৬ (দশ দশখ্রিক আট ছয়) খ্রকটলাখ্রিটার ভায়াডাক্ট দৃশ্যিান হটয়টছ।
০৯টি কস্টশটনর sub-structure খ্রনিবাণ সম্পন্ন হটয়টছ। উত্তরা কসন্টার ও উত্তরা দখ্রক্ষণ কস্টশনিটয়র concourse ছাদ খ্রনিবাণ
সিাি হটয়টছ। বতবিাটন উত্তরা উত্তর, পল্লবী, কািীপাড়া এবং কশওড়াপাড়া কস্টশটনর concourse ছাদ খ্রনিবাটণর কাি চলটছ।
উত্তরা উত্তর, উত্তরা দখ্রক্ষণ ও উত্তরা কসন্টার কস্টশটনর প্লাটফরি খ্রনিবাণ কাি চলিান আটছ। উত্তরা দখ্রক্ষণ কস্টশটন Steel
Structure Erection এর কাি চলটছ। কিটট্রাটরল খ্রনিবাটণ স্বাভাখ্রবক পাখ্রনর প্রবাহ ও ট্রাখ্রফক ব্যবস্থাপনা যাটত বাঁধাগ্রস্থ না
হয় তা খ্রবটবচনায় ০৫ টি long span balance cantilever এর িটে ০২টি সিাি হটয়টছ এবং বাকী ০৩ টির খ্রনিবাণ
কাি অব্যাহত আটছ। Contract Package CP-03 & CP-04 এর কিাট ৫.৯০ খ্রকটলাখ্রিটার ভায়াডাক্ট করললাইন ও
Overhead Catenaries System (OCS) Mast স্থাপটনর িন্য সংখ্রিষ্ট ঠিকাদারী প্রখ্রতষ্ঠাটনর খ্রনকট হস্তান্তর করা
হটয়টছ। সাখ্রব বক অগ্রগখ্রত ৭৩.৪০%।
 প্যাটকি-৫ (আগারগাঁও কর্টক কারওয়ান বািার পয বন্ত ৩.১৯৫ খ্রকটলাখ্রিটার ভায়াডাক্ট ও ৩ টি কস্টশন খ্রনিবাণকাি): এ
প্যাটকটির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হটয়টছ। বতবিাটন এ অংটশ পখ্ররটসবা স্থানান্তর, কচকটবাখ্ররং, ট্রায়াল
কট্রঞ্চ, কটস্ট পাইল ও স্থায়ী কবারড্ পাইল সম্পন্ন হটয়টছ। কিাট ১০৬টি খ্রপয়ার কলাি এর িটে ৭৩টি খ্রপয়ার কলাি সম্পন্ন
হটয়টছ। কিাট ২০৩টি পাইল কোপ এর িটে ১১৪টি পাইল কোপ সম্পন্ন হটয়টছ। ৯০টি খ্রপয়ার কহটডর এর িটে ২৯টি খ্রপয়ার
কহড এবং ১০৪৮টি খ্রপ্রকাস্ট কসগটিন্ট এর িটে ২৭৪টি কসগটিন্ট সম্পন্ন হটয়টছ। এছাড়াও এই প্যাটকটির আওতাধীন ৬টি
Portal Beam এর িটে ১টি Portal Beam রনমোণ সম্পন্ন হটয়টছ। ২টি Special Long Span এর িটে ১টির কাি
অব্যাহত আদে। উত্তরা খ্রডটপা এলাকায় খ্রনিবাণাধীন Metro Rail Exhibition & Information Center-এর পূতব
কাটির অগ্রগখ্রত ৯৮%। এ্ প্যাদকদজর সাখ্রব বক বাস্তব অগ্রগখ্রত ৪৫.৫০%।
 প্যাটকি-৬ (কারওয়ান বািার কর্টক িখ্রতখ্রিল পয বন্ত ৪.৯২২ খ্রকটলাখ্রিটার ভায়াডাক্ট ও ৪ টি কস্টশন খ্রনিবাণকাি): এ
প্যাটকটির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হটয়টছ। বতবিাটন এ অংটশ পখ্ররটসবা স্থানান্তর, কচকটবাখ্ররং, ট্রায়াল
কট্রঞ্চ ও কটস্ট পাইল সম্পন্ন হটয়টছ। কিাট ৮৬২ টি স্থায়ী কবার্ড পাইল এর িটে ৮৫৪টি স্থায়ী কবার্ড পাইল সম্পন্ন হটয়টছ।
কিাট ২৯৮টি পাইল কোটপর িটে ১২৫টি পাইল কোপ সম্পন্ন হটয়টছ। ১৬০টি খ্রপয়ার কলাি এর িটে ১১৩টি খ্রপয়ার কলাি
সম্পন্ন হটয়টছ। ১৩৬টি খ্রপয়ার কহটডর িটে ৯৪টি খ্রপয়ার কহড সম্পন্ন হটয়টছ এবং ১৬২০টি কসগটিন্ট এর িটে ৪৭১টি
কসগটিন্ট সম্পন্ন হটয়টছ। বাস্তব অগ্রগখ্রত ৪৬.৪০%।
 প্যাকেজ-৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে িরবরাহ ও ট্রিেমাণ োজ গত
১১ জুোই ২০১৮ তাট্ররখ শুরু হকেকে। টট্রি ও োট্রিেিগর গ্রীড িাব মেশকি Bay ডনিধাণ েম্পন্ন হকয়কে। উত্তরা ট্রডক াকত
ট্ররট্রিট্র িং িাব মেশি (RSS) এর পূতম োজ েম্পন্ন েকর বকির অ যন্তকর ইকুই কেন্ট স্থা কির োজ িোপ্ত হকেকে।
েট্রতট্রিে RSS বকির ট্রিেমাণ োজ চেকে। ববদ্যযট্রতে িরঞ্জাে এবিং মরে োইি ট্রিেমাকণর অট্রিোিংশ োোোে উত্তরা
ট্রডক াকত একি ম ৌঁকেকে। উত্তরা খ্রডটপা এলাকায় এবং ভায়াডাটক্টর উপর করল লাইন বসাটনার কাি চলটছ। ইকতােকে ১.১৮
(এে দশট্রেে এে আট) ট্রেকোট্রেটার মরে োইি বিাকিা হকেকে। ডিক ার অভ্যন্তকর Overhead Catenary System
(OCS) Mast স্থা ন েম্পন্ন হকয়কে এবং ভ্ায়ািাকের ও র OCS Mast স্থা কনর োজ চলকে। ডিক ার অভ্যন্তকর Main
Transformer, Auxiliary Transformer, Traction Transformer ও DC Switchgear স্থা কনর োজ
চেকে। ঢাো ইকলেডিে োপ্লাই সোম্পাডন ডলডিকটি (মডিকো) এর উত্তরাস্থ ট্রগ্রড িাব-মেশি মেকে উত্তরা RSS র্ মন্ত ১৩২
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মেট্র High Voltage Underground Electrical Cable (১ি িাট্রেটম ) মেইিং এর োজ িোপ্ত হকেকে। াওয়ার ডগ্রি
সোম্পাডন অব বাংলাকদশ ডলডিকটি (ট্র ট্রজট্রিট্রব) এর টট্রিস্থ ট্রগ্রড িাব-মেশি মেকে উত্তরা RSS র্ মন্ত ১৩২ মেট্র High
Voltage Underground Electrical Cable (২য় িাট্রেমট) মেইিং এর োজ চেকে। Catenaries System
Conductor Wire ট্রডক াকত একি ম ৌঁকেকে। প্রথাি র্ ধাকয় ডনিধাকণর জন্য ডনর্ ধডরত উত্তরা সথকে আগারগাঁও র্ ধন্ত অংকশর
সেশনেমূকহর Escalator এবিং ট্রডক ার িেে বকির Lift ও Escalator এর সরঞ্জাি ট্রডক াকত একি ম ৌঁকেকে। বাস্তব
অগ্রগট্রত 42.50 %।
 প্যাকেজ-৮ [সরাডলং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিন্ট েংগ্রহ]: এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ
শুরু েরা হকয়কে। Bogie ডনিধাকণর োজ ১৬ সেব্রুয়াডর ২০১৯ তাডরখ জা াকন শুরু হকয়কে। র্াত্রীবাহী সোচ (োরবডি)
ডনিধাকণর োজ ১৬ এডপ্রল ২০১৯ তাডরখ জা াকন শুরু েরা হকয়কে। সিকিা সিকনর Mock Up গত ২৬ ডিকেম্বর ২০১৯ তাডরখ
উত্তরা ডিক াকত একে স ৌঁকেকে এবং ২৩ সেব্রয়াডর ২০২০ তাডরখ উত্তরা ডিক ার Exhibition & Information Center
এ স্থাপন করা হটয়টছ। ০৬(েয়)টি র্াত্রীবাহী সোচ েম্বডলত প্রথি সিকিা সিন সেকটর ডনিধাণ এডপ্রল ২০২০ িাকের প্রথি েপ্তাকহ
জা াকন েম্পন্ন হকয়কে। জা ান এবং বাংলাকদকশ েকরানা ডরডস্থডতর উন্নডত হকল প্রথি সিকিা সিন সেটটি বাংলাকদকশ ডনকয়
আোর উকযাগ গ্রহণ েরা হকব। আকরা ০৪ (চার) টি সিকিা সিন সেকটর ডনিধাণ োজ জা াকন চলকে। প্রথি সিকিা সিন
বাংলাকদকশ স ৌঁোকনার র Integrated Test এবং Trial Run শুরু েরা হকব। বাস্তব অগ্রগডত ২৭.৫0%।
কটরানা িহািারী পখ্ররখ্রস্থখ্রতটত MRT Line-6 এর কায বক্রি চলিান রাখার খ্রনখ্রিত্ত গৃহীত পদটক্ষপ


MRT Line-6 এর খ্রনিবাণ কাটি খ্রনটয়াখ্রিত ঠিকাদারী প্রখ্রতষ্ঠাটনর িনবল যাটত স্বাস্থেখ্রবখ্রধ কিটন কাি করটত পাটর এবং
শারীখ্ররক দুরত্ব বিায় করটখ অবস্থান করটত পাটর কসিন্য খ্রনিবাণস্থটলর সখ্রন্নকটট আবাখ্রসক স্থাপনা খ্রনিবাণ করা হটয়কছ।
প্রটয়ািটন আরও খ্রনিবাণ করা হটব;



পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান ও ঠিকাদারী প্রখ্রতষ্ঠাটনর সকল পয বাটয়র িনবটলর কাটি কযাগদাটনর িন্য বাছাই করার খ্রনখ্রিত্ত প্রার্খ্রিক
পয বাটয় Covid-19 এর ককান উপসগ ব আটছ খ্রকনা তা যাচাই করা হয়। প্রর্ি পয বাটয় উত্তীণ ব িনবলটক খ্রনিস্ব কসম্পল
কাটলকশন কসন্টাটরর িােটি কসম্পল কাটলকশন কটর খ্রিতীয় পয বাটয় Covid-19 পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় কটরানা
Positive প্রাি িনবলটক কহাি অর্বা প্রাখ্রতষ্ঠাখ্রনক ককায়াটরন্টাইটন রাখা খ্রনখ্রিত করা হয়। প্রটয়ািটন সরকাখ্রর বা চুখ্রিবদ্ধ
হাসপাতাটল ভখ্রত ব করা হয়। ককবল িাত্র Covid-19 কনটগটিভ িনবলটক কাটির িন্য চূড়ান্ত বাছাই কটর ১৪ খ্রদটনর গ্রুপ
ককায়াটরন্টাইটন রাখা হয়। গ্রুপ ককায়াটরন্টাইন সম্পন্ন হওয়ার পর কাটি কযাগদান কটরন; এবং



চলিান কটরানা পখ্ররখ্রস্থখ্রত কিাকাটবলায় প্রর্ি পয বাটয় গাবতলী কন্সট্রাকশন ইয়াটড ব ১০ শয্যা খ্রবখ্রশষ্ট এবং উত্তরাস্থ পঞ্চবটি
কন্সট্রাকশন ইয়াটড ব ১৩ শয্যা খ্রবখ্রশষ্ট Field Hospital খ্রনিবাণ করা হটে।

MRT Line-1 বা বাংলাটদটশর প্রর্ি Underground বা পাতাল কিটট্রাটরল
৩১.২৪১ খ্রকটলাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-1 দুটি অংটশ খ্রবভি। অংশ দুটি হল: খ্রবিানবন্দর রুট (খ্রবিানবন্দর কর্টক কিলাপুর) এবং
পূব বাচল রুট (নতুন বািার কর্টক খ্রপতলগঞ্জ খ্রডটপা)। খ্রবিানবন্দর রুটটর লমাট দের্ েয ১৯.৮৭২ রকদলারমটার এ্বাং লমাট পাতাল লেশন
সাংখ্যা ১২টি। এ রুটটই বাংলাটদটশ প্রর্ি পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ড কিটট্রাটরল খ্রনখ্রিতব হটত যাটে। পূব বাচল রুটটর লমাট দের্ েয ১১.৩৬৯
রকদলারমটার। সম্পূণ ে অাংশ উড়াল এ্বাং লমাট লেশন সাংখ্যা ৯টি। তন্মদে ৭টি লেশন হদব উড়াল। নতুন বাজার ও যমুনা রফ্উচার পাকে
লেশনদ্বয় রবমানবন্দর রুদটর অাংশ রহদসদব পাতাল রনরমেত হদব। নতুন বাজার লেশদন Inter-change র্াকটব। এ Inter-change
ব্যবহার কটর খ্রবিানবন্দর রুট কর্টক পূব বাচল রুটট এবং পূব বাচল রুট কর্টক খ্রবিানবন্দর রুটট যাওয়া যাটব। উভয় রুটটর সকল খ্রবস্তাখ্ররত
Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হদয়দে। Home Office Assignment/Home Assignment এ বতবিাটন
Detailed Design এর কাি িাপাটন চলিান আটছ। ঢাকা ম্যাস রযারপড ট্রানরজট লডদভলপদমন্ট প্রদজক্ট (লাইন-১) বা বাাংলাদেদশর
প্রথম পাতাল লমদট্রাদরল রনমোণ প্রকল্পটি লসদেম্বর ২০১৯ লথদক রডদসম্বর ২০২৬ লময়াদে প্রায় ৫২ হািার ৫৬২ ককাটি টাকা প্রাক্কখ্রলত
ব্যটয় অনুটিাখ্রদত হটয়টছ। MRT Line-1 এর খ্রডটপা ও খ্রডটপা এটেস কখ্ররটডার খ্রনিবাটনর খ্রনখ্রিত্ত নারায়নগঞ্জ কিলার রূপগঞ্জ
উপটিলার খ্রপতলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালী কিৌিায় ৯২.৯৭২৫ একর িখ্রি অখ্রধগ্রহটণর খ্রনখ্রিত্ত গত ১৫ জুন ২০২০ তাখ্ররটখর সভায় অনুটিাখ্রদত
হটয়টছ এবং কিলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ ইটতািটে এলএ ককইস নম্বর-১০/২০১৯-২০২০ রুজু কটরটছন। বতবিাটন কিলা প্রশাসক,
নারায়নগঞ্জ-এর কায বালয় হটত পরবতী কায বক্রি গ্রহণ করা হটে।
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MRT Line-5: Northern Route
২০২৮ সাটলর িটে কহিাটয়তপুর হটত ভাটারা পয বন্ত পাতাল ও উড়াল সিন্বটয় ২০ খ্রকটলাখ্রিটার দীর্ ব (পাতাল ১৩.৫০ খ্রকটলাখ্রিটার এবং
উড়াল ৬.৫০ খ্রকটলাখ্রিটার) ও ১৪টি কস্টশন (পাতাল ৯টি এবং উড়াল ৫টি) খ্রবখ্রশষ্ট কিটট্রাটরল খ্রনিবাটণর খ্রনখ্রিত্ত Dhaka Mass Rapid
Transit Development Project (Line-5): Northern Route এর Feasibility Study সম্পন্ন হটয়টছ। Engineering
Service-এর িন্য পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনটয়াগ ১০ জুন ২০২০ তাখ্ররখ সম্পন্ন হটয়টছ। পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান কিাখ্রবলাইটিশন প্রখ্রক্রয়াধীন
আটছ। ঢাকা ম্যাস রযারপড ট্রানরজট লডদভলপদমন্ট প্রদজক্ট (লাইন-৫): নে োন ে রুট বা বাাংলাদেদশর প্রথম পূব ে-পরিম MRT Corridor
রনমোণ প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ লথদক রডদসম্বর ২০২৮ লময়াদে ৪১ হািার ২৩৯ ককাটি টাকা প্রাক্কখ্রলত ব্যটয় DPP অনুটিাখ্রদত হটয়টছ।
বাংলাটদটশর প্রর্ি পূব ব-পখ্রিি MRT Corridor এর Detailed Study, Survey ও Basic Design এর কাি আগািী অর্ ব
বৎসটরর প্রর্ি প্রাখ্রন্তটক শুরু করা যাটব বটল আশা করা যাটে।
MRT Line-5: Southern Route
২০৩০ োকলর িকে গাবতলী হকত দাকশরোডি র্ ধন্ত উড়াল ও াতাল েিন্বকয় ১৭.৪০ ডেকলাডিটার দীর্ ধ ( াতাল ১২.৮০ ডেকলাডিটার
এবং উড়াল ৪.৬০ ডেকলাডিটার) এবং ১৬ টি সেশন ( াতাল ১২ টি এবং উড়াল ৪ টি) ডবডশষ্ট সিকিাকরল ডনিধাকণর ডনডিত্ত প্রােেম্ভাব্যতা র্াচাই েম্পন্ন েরা হকয়কে। জানুয়ারর ২০২০ লথদক জুন ২০২৩ লময়াদে প্রায় ৪০৯ ককাটি টাকা প্রাক্কখ্রলত ব্যটয় Technical
Assistance for Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route গত ০৯
রডদসম্বর ২০১৯ তাররখ অনুদমারেত হদয়দে। MRT Line-5: Southern Route এর Project Readiness Financing
(PRF) এর ডনডিত্ত উন্নয়ন েহকর্াগী েংস্থার েকে ঋণ চুখ্রি স্বাক্ষখ্ররত হটয়টছ। পরামশেক প্ররতষ্ঠান খ্রনটয়াটগর লটক্ষে Request for
Proposal (RFP) ইস্যে েরা হয়। রািশধে ডনকয়াকগর ডনডিত্ত গত ২৭ জুলাই ২০২০ তাডরখ সটন্ডার জিা সদয়ার সশষ তাডরখ
প্রস্তাবনােমূহ জিা সনয়া হকয়কে। আগাডি নকভ্ম্বর ২০২০ িাকে MRT Line-5: Southern Route এর Basic Design এর
Consultant খ্রনটয়াগ করা যাটব বটল আশা করা যাটে।
MRT Line -2
২০৩০ সাদলর মদে গাবতলী হদত চট্টগ্রাম লরাড পয েন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বদয় প্রায় ২৪ রকদলারমটার েীর্ ে G2G রভরিদত PPP
পদ্ধখ্রতটত MRT Line-2 রনমোদণর লদযয জাপান ও বাাংলাদেশ সরকার সহদযারগতা স্মারক স্বাযর কদরদে। এ্রই ধারাবারহকতায়
জাপান ও বাাংলাদেদশর অাংশগ্রহদণ ৬ রডদসম্বর ২০১৭ তাররখ প্রথম প্লাটফ্রম সভা, ৭ জুন ২০১৮ তাররখ রদ্বতীয় প্লাটফ্রম সভা এবং ২১
মাচ ে ২০১৯ তাররখ তৃতীয় প্লাটফ্রম সভা অনুরষ্ঠত হদয়দে। G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতটত MRT Line-2 বাস্তবায়দন অথ েননরতক
রবষয় সাংক্রান্ত মরন্ত্রসভা করমটি গত ৮ নটভম্বর ২০১৮ তাখ্ররখ নীখ্রতগত অনুটিাদন প্রদান কটরটছ। G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতটত
MRT Line-2 বাস্তবায়দনর রনরমি Basic Study এর প্রখ্রতটবদন ইটতািটে পাওয়া কগটছ। Feasibility Study করার খ্রনখ্রিত্ত
পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনটয়াটগর লটক্ষে EOI গত ০৯ জুলাই ২০২০ তাখ্ররখ আহ্বান করা হটয়টছ।
MRT Line-4
২০৩০ সাটলর িটে কিলাপুর - নারায়ণগঞ্জ করলওটয় ট্রাটকর পার্শ্ব খ্রদটয় প্রায় ১৬ খ্রকটলাখ্রিটার দীর্ ব উড়াল কিটট্রাটরল খ্রহটসটব MRT
Line-4 খ্রনিবাটণর উটযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ।
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