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এ সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাপ্টদপ্টশর প্রথি উড়াি সিপ্টট্রাপ্টরি বা MRT Line-6 এর খ্রনিবাণ
কাি 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 এর কাি চিিান। কিিাপুর সথপ্টক খ্রবিানবন্দর রুপ্টটই বাংিাপ্টদপ্টশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড
সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনখ্রিতব হপ্টত যাপ্টে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি সিপ্টট্রাপ্টরপ্টির েিন্বপ্টয় ২০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5:
Northern Route-এর Detailed Design, Tender Assistance and Construction Supervision-এর িন্য
খ্রনপ্টয়াখ্রিত পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান গত ১২ আগস্ট ২০২০ তাখ্ররখ হপ্টত কাি শুরু কপ্টরপ্টছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি সিপ্টট্রাপ্টরপ্টির
েিন্বপ্টয় ১৭.৪০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route-এর পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনপ্টয়াগ চূড়ান্ত পয বাপ্টয় রপ্টয়প্টছ। এ্কই
সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতপ্টত MRT Line-2 রনমোদণর লদযয গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তাখ্ররখ খ্রনপ্টয়াখ্রিত পরািশবক
প্রখ্রতষ্ঠান Full Scale Study (FSS) শুরু কপ্টরপ্টছ। 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-6 বা বাংিাপ্টদপ্টশর প্রথি উড়াি সিপ্টট্রাপ্টরি
সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২০.১০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব প্রায় ২২,০০০ সকাটি টাকা প্রাক্কখ্রিত ব্যপ্টয় উত্তরা ৩য় পব ব হপ্টত
িখ্রতখ্রিি পয বন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংিাপ্টদপ্টশর প্রথি সিপ্টট্রাপ্টরপ্টির খ্রনিবাণ কাি এখ্রগপ্টয় চপ্টিপ্টছ। োখ্রব বক
গড় অগ্রগখ্রত ৫০.৪০%। প্রথি পয বাপ্টয় খ্রনিবাপ্টণর িন্য খ্রনধ বাখ্ররত উত্তরা তৃতীয় পব ব হপ্টত আগারগাঁও অংপ্টশর পূতব কাপ্টির অগ্রগখ্রত
৭৬.৩৭%। খ্রিতীয় পয বাপ্টয় খ্রনিবাপ্টণর িন্য খ্রনধ বাখ্ররত আগারগাঁও সথপ্টক িখ্রতখ্রিি অংপ্টশর পূতব কাপ্টির অগ্রগখ্রত ৪৩.৪৬%। ইপ্টিকখ্রট্রকযাি
ও সিকাখ্রনকযাি খ্রেপ্টস্টি এবং সরাখ্রিং স্টক (সরিপ্টকাচ) ও খ্রডপ্টপা ইকুইপপ্টিন্ট েংগ্রহ কাপ্টির েিখ্রন্বত অগ্রগখ্রত ৩৬.৭৫%। িাননীয়
প্রধানিন্ত্রীর খ্রনপ্টদ বশনা অনুেরপ্টণ িখ্রতখ্রিি সথপ্টক কিিাপুর পয বন্ত MRT Line-6 বখ্রধ বত করার উপ্টযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আপ্টছ। এ অংপ্টশর
দদর্ বয ১.১৬ খ্রকপ্টিাখ্রিটার।
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প্যাপ্টকিখ্রিখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) সিাট ৮টি প্যাপ্টকপ্টি বাস্তবায়ন করা হপ্টে। ৩০ সেপ্টেম্বর
২০২০ তাখ্ররখ পয বন্ত প্যাপ্টকিখ্রিখ্রত্তক 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 73%।
➢ প্যাপ্টকি-০৩ ও ০৪ (উত্তরা নথ ব সথপ্টক আগারগাঁও পয বন্ত ১১.৭৩ খ্রকপ্টিাখ্রিটার িায়াডাক্ট ও ৯টি সস্টশন খ্রনিবাণ): উিয় প্যাপ্টকপ্টির
কাি ১ আগস্ট ২০১৭ তাখ্ররখ শুরু হপ্টয়প্টছ। ইপ্টতািপ্টে পখ্ররপ্টেবা স্থানান্তর, সচকপ্টবাখ্ররং, সটস্ট পাইি, মূি পাইি, পাইি কযাপ, আইগাড বার ও খ্রপ্রকাস্ট সেগপ্টিন্ট কাখ্রস্টং খ্রনিবাণ েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। ৩৯৩ টি খ্রপয়ার সহপ্টডর িপ্টে ৩৯২ টি খ্রপয়ার সহড এবং ১১.৭৩
ডেকলাডিটার িায়াডাক্ট এর িকে ১০.৯০ (দশ দশখ্রিক নয় শুন্য) খ্রকপ্টিাখ্রিটার িায়াডাক্ট দৃশ্যিান হপ্টয়প্টছ। ০৯টি সস্টশপ্টনর substructure খ্রনিবাণ েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। উত্তরা সেন্টার ও উত্তরা দখ্রিণ সস্টশনিপ্টয়র concourse ছাদ খ্রনিবাণ েিাি হপ্টয়প্টছ। বতবিাপ্টন
উত্তরা উত্তর, পল্লবী, কািীপাড়া এবং সশওড়াপাড়া সস্টশপ্টনর concourse ছাদ খ্রনিবাপ্টণর কাি চিপ্টছ। উত্তরা উত্তর, উত্তরা দখ্রিণ ও
উত্তরা সেন্টার সস্টশপ্টনর প্লাটফরি খ্রনিবাণ কাি চিিান আপ্টছ। উত্তরা দখ্রিণ সস্টশপ্টন Steel Structure Erection এর কাি
চিপ্টছ। উত্তরা সেন্টার ও উত্তরা দখ্রিণ সস্টশপ্টন সিকাখ্রনকযাি, ইপ্টিখ্রিকযাি ও প্লাখ্রম্বং এর কাি শুরু হপ্টয়প্টছ। সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনিবাপ্টণ
স্বািাখ্রবক পাখ্রনর প্রবাহ ও ট্রাখ্রফক ব্যবস্থাপনা যাপ্টত বাঁধাগ্রস্থ না হয় তা খ্রবপ্টবচনায় ০৫ টি long span balance cantilever এর
িপ্টে ০২টি েিাি হপ্টয়প্টছ এবং বাকী ০৩ টির খ্রনিবাণ কাি অব্যাহত আপ্টছ। Contract Package CP-03 & CP-04 এর
সিাট ৬.২৭ খ্রকপ্টিাখ্রিটার িায়াডাক্ট সরিিাইন ও Overhead Catenaries System (OCS) Mast স্থাপপ্টনর িন্য েংখ্রিষ্ট
ঠিকাদারী প্রখ্রতষ্ঠাপ্টনর খ্রনকট হস্তান্তর করা হপ্টয়প্টছ। োখ্রব বক অগ্রগখ্রত ৭৩.৮০%।
➢ প্যাপ্টকি-৫ (আগারগাঁও সথপ্টক কারওয়ান বািার পয বন্ত ৩.১৯৫ খ্রকপ্টিাখ্রিটার িায়াডাক্ট ও ৩ টি সস্টশন খ্রনিবাণকাি): এ প্যাপ্টকপ্টির
বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হপ্টয়প্টছ। বতবিাপ্টন এ অংপ্টশ পখ্ররপ্টেবা স্থানান্তর, সচকপ্টবাখ্ররং, ট্রায়াি সট্রঞ্চ, সটস্ট পাইি
ও স্থায়ী সবারড্ পাইি েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। সিাট ১০৬টি খ্রপয়ার কিাি এর িপ্টে ৯০টি খ্রপয়ার কিাি েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। সিাট ২০৩টি পাইি
কযাপ এর িপ্টে সিইন িাইপ্টনর েকি পাইি কযাপ (১০৬ টি) এবং সস্টশপ্টনর ৯৭টি পাইি কযাসপর িপ্টে ২০টি সিাট ১২৬টি পাইি
কযাপ েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। বতবিাপ্টন ফািবপ্টগট সস্টশপ্টনর sub-structure খ্রনিবাণ কাি শুরু হপ্টয়প্টছ। সিাট ১১৫ টি সস্টশন কিাপ্টির িপ্টে
১২টি সস্টশন কিাি েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। সিাট ৯০টি খ্রপয়ার সহপ্টডর এর িপ্টে ৪৯টি খ্রপয়ার সহড এবং ১০৪৮টি খ্রপ্রকাস্ট সেগপ্টিন্ট এর
িপ্টে ২৭৪টি সেগপ্টিন্ট েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। ৬টি Portal Beam এর িপ্টে ২টি Portal Beam রনমোণ েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। ২টি Special
Long Span এর িপ্টে ১টির কাি অব্যাহত আদে। উত্তরা খ্রডপ্টপা এিাকায় খ্রনিবাণাধীন Metro Rail Exhibition &
Information Center-এর পূতব কাপ্টির অগ্রগখ্রত ৯৮%। এ্ প্যাদকদজর োখ্রব বক বাস্তব অগ্রগখ্রত ৪৮.১২%।
➢ প্যাপ্টকি-৬ (কারওয়ান বািার সথপ্টক িখ্রতখ্রিি পয বন্ত ৪.৯২২ খ্রকপ্টিাখ্রিটার িায়াডাক্ট ও ৪ টি সস্টশন খ্রনিবাণকাি): এ প্যাপ্টকপ্টির
বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হপ্টয়প্টছ। বতবিাপ্টন এ অংপ্টশ পখ্ররপ্টেবা স্থানান্তর, সচকপ্টবাখ্ররং, ট্রায়াি সট্রঞ্চ, সটস্ট পাইি
এবং েকি স্থায়ী সবারড্ পাইি খ্রনিবাণ েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। ১৬০টি খ্রপয়ার কিাি এর িপ্টে ১১৩টি খ্রপয়ার কিাি েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ।
বতেমাদন ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় লেশদনর sub-structure রনমোণ কাজ শুরু হদয়দে। লমাট ১৩০টি লেশন কলাদমর মদে ৪টি
লেশন কলাম সম্পন্ন হদয়দে। সিাট ২৯৮টি পাইি কযাপ্টপর িপ্টে ১২৯টি পাইি কযাপ েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। ১৩৬টি খ্রপয়ার সহপ্টডর িপ্টে
৯৭টি খ্রপয়ার সহড েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ এবং ১৬২০টি সেগপ্টিন্ট এর িপ্টে ৪৭২টি সেগপ্টিন্ট েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। বাস্তব অগ্রগখ্রত ৪৯.০৮%।
➢ প্যাকেজ-৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে িরবরাহ ও ট্রিেমাণ োজ গত ১১
জুোই ২০১৮ তাট্ররখ শুরু হকেকে। টঙ্গী ও োট্রিেিগর ট্রিড িাব-মেশকি Bay স্থা ন এবং উত্তরা ট্রডক াকত ট্ররট্রিট্র ং িাব-মেশি
(RSS) এর পূতম োজ িম্পন্ন হকেকে। উত্তরা ট্রডক াকত ট্ররট্রিট্র ং িাব-মেশি (RSS) বকি ইকুই কেন্ট স্থা কির োজ এবং
েট্রতট্রিে ট্ররট্রিট্র ং িাব-মেশি (RSS) বি ট্রিেমাণ োজ চেকে। ববদ্যযট্রতে িরঞ্জাে এবং মরে োইি ট্রিেমাকণর অট্রিোংশ
োোোে উত্তরা ট্রডক াকত একি ম ৌঁকেকে। ট্রডক া এোোর ওোেমি মিড এর অ যন্তকর ১১ টি মরে োইকির েকে ৪ টি মরে োইি
স্থা কির োজ চেকে। ১ টি োইকির (Track No. 25a ) Embedded Track Casting এর োজ েম্পন্ন হকয়কে এবং
অ রটির োজ চলিান। উত্তরা ডিক ার ব্যালাকেি সরল ট্র্যাে এর জন্য Rail Welding এর োজ েিাপ্ত হকয়কে। ভ্ায়ািাকের
ও র সিইন লাইকনর ২৬৭৮ টি Rail Joint Welding এর িকে ৮৬২ টি েম্পন্ন হকয়কে। ইকতােকে ডিক াকত ২.৭০
ট্রেকোট্রেটার মরে োইি ও ১৩টি টাি ম আউট স্থা ি েরা হকেকে। Exhibition and Information Centre এ Passenger
Gate (PG) স্থা কনর োজ েিাপ্ত হকয়কে। Auxiliary Sub-Station (ASS) এবং Traction Sub-Station (TSS)
এর Transformer এবং Switchgear Installation এর োজ চলকে। ডিক ার অভ্যন্তকর অডর্োংশ OCS Mast স্থা কনর
োজ েিাপ্ত হকয়কে এবং Pole-band & Cantilever স্থা কনর োজ চলিান। ভ্ায়ািাকের ও র OCS Portal স্থা কনর
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োজ চলকে। ভ্ায়ািাকের ও র সরল লাইন বোকনার জন্য Track Plinth Casting এর োজ ১৪০০ ডিটার েম্পন্ন হকয়কে।
মডিকো িাব-মেশি মেকে উত্তরা ট্ররট্রিট্র ং িাব-মেশি (RSS) র্ মন্ত ১৩২ মেট্র আন্ডার িাউন্ড েযাবে (১ি োডেধট) মেইং এর
োজ িোপ্ত হকেকে। উত্তরা ট্ররট্রিট্র ং িাব-মেশি (RSS) মেকে ট্র ট্রজট্রিট্রব ট্রিড িাব-মেশি র্ মন্ত ১৩২ মেট্র আন্ডার িাউন্ড
েযাবে (২ে িাট্রেটম ) মেইং এর োজ চেোি। OCS Cantilever & Fittings/Accessories, DC Cables (3 lot),
Teleportation & Communication Equipment for Uttara RSS ইতযাট্রি োোোে ট্রডক াকত একি ম কেকে।
বাস্তব অিগট্রত ৪৬.৫০%।
➢ 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। যাত্রীবাহী সোচ (োরবডি) ডনিধাকণর োজ
১৬ এডিল ২০১৯ তাডরখ জা াকন শুরু েরা হকয়কে। সিকট্র্া সট্র্কনর 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
হপ্টয়প্টছ। ০৬(েয়)টি যাত্রীবাহী সোচ েম্বডলত িথি সিকট্র্া সট্র্ন সেকটর ডনিধাণ এডিল ২০২০ িাকের িথি েপ্তাকহ এবং ডিতীয় সট্র্ন
সেকটর ডনিধাণ সেকেম্বর ২০২০ িাকের িথি েপ্তাকহ জা াকন েম্পন্ন হকয়কে। আকরা ০৩ (ডতন) টি সিকট্র্া সট্র্ন সেকটর ডনিধাণ োজ
জা াকন চলকে। সিকট্র্া সট্র্ন সেটেমূহ বাংলাকদকশ স ৌঁোকনার র য ধায়ক্রকি Integrated Test এবং Trial Run শুরু েরা
হকব। এ প্যাপ্টকপ্টির বাস্তব অগ্রগখ্রত (ক্রিপুঞ্জীভূত) ৩০.০৫%।
কপ্টরানা িহািারী পখ্ররখ্রস্থখ্রতপ্টত MRT Line-6 এর কায বক্রি চিিান রাখার খ্রনখ্রিত্ত গৃহীত পদপ্টিপ
•

MRT Line-6 এর খ্রনিবাণ কাপ্টি খ্রনপ্টয়াখ্রিত ঠিকাদারী প্রখ্রতষ্ঠাপ্টনর িনবি যাপ্টত স্বাস্থযখ্রবখ্রধ সিপ্টন কাি করপ্টত পাপ্টর এবং
শারীখ্ররক দুরত্ব বিায় সরপ্টখ অবস্থান করপ্টত পাপ্টর সেিন্য খ্রনিবাণস্থপ্টির েখ্রন্নকপ্টট আবাখ্রেক স্থাপনা খ্রনিবাণ করা হপ্টয়প্টছ।
প্রপ্টয়ািপ্টন আরও খ্রনিবাণ করা হপ্টব;

•

পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান ও ঠিকাদারী প্রখ্রতষ্ঠাপ্টনর েকি পয বাপ্টয়র িনবপ্টির কাপ্টি সযাগদাপ্টনর িন্য বাছাই করার খ্রনখ্রিত্ত প্রাথখ্রিক
পয বাপ্টয় Covid-19 এর সকান উপেগ ব আপ্টছ খ্রকনা তা যাচাই করা হয়। প্রথি পয বাপ্টয় উত্তীণ ব িনবিপ্টক খ্রিতীয় পয বাপ্টয়
Covid-19 পরীিা করা হয়। পরীিায় কপ্টরানা Positive প্রাি িনবিপ্টক সহাি অথবা প্রাখ্রতষ্ঠাখ্রনক সকায়াপ্টরন্টাইপ্টন রাখা
খ্রনখ্রিত করা হয়। প্রপ্টয়ািপ্টন েরকাখ্রর বা চুখ্রিবদ্ধ হােপাতাপ্টি িখ্রত ব করা হয়। সকবি িাত্র Covid-19 সনপ্টগটিি িনবিপ্টক
কাপ্টির িন্য চূড়ান্ত বাছাই কপ্টর ১৪ খ্রদপ্টনর গ্রুপ সকায়াপ্টরন্টাইপ্টন রাখা হয়। গ্রুপ সকায়াপ্টরন্টাইন েম্পন্ন হওয়ার পর কাপ্টি
সযাগদান কপ্টরন; এবং

•

চিিান কপ্টরানা পখ্ররখ্রস্থখ্রত সিাকাপ্টবিায় প্রথি পয বাপ্টয় গাবতিী কন্সট্রাকশন ইয়াপ্টড ব ১০ শয্যা খ্রবখ্রশষ্ট এবং উত্তরাস্থ পঞ্চবটি
কন্সট্রাকশন ইয়াপ্টড ব ১৪ শয্যা খ্রবখ্রশষ্ট Isolation Center (Field Hospital) খ্রনিবাণ করা হসয়প্টছ। গত ২৩ সেপ্টেম্বর
২০২০ তাখ্ররখ িাননীয় েড়ক পখ্ররবহন ও সেতু িন্ত্রী Field Hospital দুইটি উপ্টিাধন কপ্টরপ্টছন।

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 খ্রফউচার 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। কপ্টরানা পখ্ররখ্রস্থপ্টত প্রকপ্টল্পর খ্রনপ্টয়াখ্রিত পরািশবকগণ Home Office
Assignment/Home Assignment-এ ৩১ আগস্ট ২০২০ তাখ্ররখ পয বন্ত িাপাপ্টন সথপ্টকই Detailed Design এর কাি করপ্টছন।
বতেমাদন সদপ্টশ ০৭ (সাত) জন রবদেরশ পরামশেক প্রকদল্পর Detailed Design কাপ্টি খ্রনপ্টয়াখ্রিত আপ্টছন। 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 সকাটি টাকা প্রাক্কখ্রিত ব্যপ্টয় অনুপ্টিাখ্রদত হপ্টয়প্টছ। MRT Line-1 এর খ্রডপ্টপা ও খ্রডপ্টপা এপ্টেে কখ্ররপ্টডার
খ্রনিবাপ্টনর খ্রনখ্রিত্ত নারায়নগঞ্জ সিিার রূপগঞ্জ উপপ্টিিার খ্রপতিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখািী সিৌিায় ৯২.৯৭২৫ একর িখ্রি অখ্রধগ্রহপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত
সিিা প্রশােক, নারায়নগঞ্জ ইপ্টতািপ্টে এিএ সকইে নম্বর-১০/২০১৯-২০২০ রুজু কপ্টরপ্টছন। গত ১৩ আগস্ট ২০২০ তাখ্ররপ্টখ ৪ ধারার
সনাটিশ িাখ্রর করা হপ্টয়প্টছ। সযৌথ তদন্ত কায বক্রি প্রায় েিাখ্রির পপ্টথ। MRT Line-1 [E/S] কাখ্ররখ্রগখ্রর েহায়তা প্রকপ্টল্পর ২০২০-২১
অথ ব বছপ্টরর ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তাখ্ররখ পয বন্ত শুরু সথপ্টক ক্রিপুখ্রঞ্জত অগ্রগখ্রত ৪৫.৮৮%। MRT Line-1 খ্রবখ্রনপ্টয়াগ প্রকপ্টল্পর শুরু সথপ্টক
ক্রিপুখ্রঞ্জত অগ্রগখ্রত ০.৬৬%।
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MRT Line-5: Northern Route
২০২৮ োপ্টির িপ্টে সহিাপ্টয়তপুর হপ্টত িাটারা পয বন্ত পাতাি ও উড়াি েিন্বপ্টয় ২০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব (পাতাি ১৩.৫০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার এবং
উড়াি ৬.৫০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার) ও ১৪টি সস্টশন (পাতাি ৯টি এবং উড়াি ৫টি) খ্রবখ্রশষ্ট সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনিবাপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত Dhaka Mass Rapid
Transit Development Project (Line-5): Northern Route এর Feasibility Study েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। Detailed
Design, Tender Assistance and Construction Supervision-এর িন্য পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনপ্টয়াগ ১০ জুন ২০২০
তাখ্ররখ েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান গত ১২ আগস্ট ২০২০ তাখ্ররখ হপ্টত কাি শুরু কপ্টরপ্টছ। 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 সকাটি টাকা প্রাক্কখ্রিত ব্যপ্টয় DPP অনুপ্টিাখ্রদত হপ্টয়প্টছ।
MRT Line-5: Southern Route
২০৩০ োপ্টির িপ্টে গাবতিী হপ্টত দাপ্টশরকাখ্রন্দ পয বন্ত উড়াি ও পাতাি েিন্বপ্টয় ১৭.৪০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব (পাতাি ১২.৮০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার
এবং উড়াি ৪.৬০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার) এবং ১৬ টি সস্টশন (পাতাি ১২ টি এবং উড়াি ৪ টি) খ্রবখ্রশষ্ট সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনিবাপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত প্রাকেম্ভাব্যতা যাচাই েম্পন্ন করা হপ্টয়প্টছ। জানুয়ারর ২০২০ লথদক জুন ২০২৩ লময়াদে প্রায় ৪০৯ সকাটি টাকা প্রাক্কখ্রিত ব্যপ্টয় 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 খ্রনখ্রিত্ত উন্নয়ন েহপ্টযাগী েংস্থার েপ্টে ঋণ চুখ্রি স্বািখ্ররত হপ্টয়প্টছ। পরামশেক প্ররতষ্ঠান খ্রনপ্টয়াপ্টগর িপ্টিয Request for
Proposal (RFP) মূল্যায়ন োয ধক্রি চলিান আকে।
MRT Line -2
২০৩০ সাদলর মদে গাবতলী হদত চট্টগ্রাম লরাড পর্ েন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বদয় প্রায় ২৪ রকদলারমটার েীর্ ে G2G রভরিদত PPP
পদ্ধখ্রতপ্টত MRT Line-2 রনমোদণর লদযয জাপান ও বাাংলাদেশ সরকার সহদর্ারগতা স্মারক স্বাযর কদরদে। এ্রই ধারাবারহকতায়
G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতপ্টত MRT Line-2 বাস্তবায়দন অথ েননরতক রবষয় সাংক্রান্ত মরন্ত্রসভা করমটি গত ৮ নপ্টিম্বর ২০১৮ তাখ্ররখ
নীখ্রতগত অনুপ্টিাদন প্রদান কপ্টরপ্টছ। G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতপ্টত প্রকল্পটি বাস্তবায়প্টনর খ্রনখ্রিত্ত জাপান ও বাাংলাদেদশর অাংশগ্রহদণ ৬
রডদসম্বর ২০১৭ তাররখ প্রথম প্লাটফ্রম সভা, ৭ জুন ২০১৮ তাররখ রিতীয় প্লাটফ্রম সভা এবং ২১ মাচ ে ২০১৯ তাররখ তৃতীয় প্লাটফ্রম
সভা অনুরষ্ঠত হদয়দে। MRT Line-2 এ্র PPP Research েম্পন্ন কপ্টর গত মাচ ে ২০২০ মাদস প্ররতদবেন দাখ্রখি করা হপ্টয়প্টছ। গত
০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তাখ্ররখ Full Scale Study (FSS) করার খ্রনখ্রিত্ত পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনপ্টয়াগ করা হপ্টয়প্টছ। গত ১৫ সেপ্টেম্বর
২০২০ তাখ্ররখ হপ্টত খ্রনপ্টয়াখ্রিত পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান Full Scale Study শুরু কপ্টরপ্টছ।
MRT Line-4
২০৩০ োপ্টির িপ্টে PPP পদ্ধখ্রতপ্টত কিিাপুর - নারায়ণগঞ্জ সরিওপ্টয় ট্রাপ্টকর পার্শ্ব খ্রদপ্টয় প্রায় ১৬ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব উড়াি সিপ্টট্রাপ্টরি
খ্রহপ্টেপ্টব MRT Line-4 খ্রনিবাপ্টণর উপ্টযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আপ্টছ।
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