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এ্ সময়াবদ্ধ কমমপরিকল্পনা অনুসিণে ২০.১০ রকণ ারমটাি দীর্ ম বাাংলাদেদশি প্রথম উড়াল ফমদট্রাদিল বা MRT Line-6 এ্ি রনমোণ
কাজ early commissioning এ্ি লক্ষ্যমাত্রা অজেদন পুদিােদম এ্রগদয় চলদছ। ২০২৬ সাদলি মদে কমলাপুি ফথদক রবমানবন্দি
পয েন্ত ১৯.৮৭২ রকণ ারমটাি পাতাল এ্বাং নতুন বাজাি ফথদক রপতলগঞ্জ রডদপা পয েন্ত ১১.৩৬৯ রকণ ারমটাি উড়াল ফমাট ৩১.২৪১
রকদলারমটাি েীর্ ে ও ২১টি ফস্টশন রবরশষ্ট MRT Line-1 রনমমাণেি ণযে Detailed Design এ্ি কাজ চলমান। কমলাপুি ফথদক
রবমানবন্দি রুদটই বাাংলাদেদশ প্রথম পাতাল বা আন্ডািগ্রাউন্ড ফমদট্রাদিল রনরমেত হদত যাদে। ২০২৮ সাণ ি মণে উড়াল ও পাতাল
ফমদট্রাদিদলি সমন্বদয় ২০ রকদলারমটাি েীর্ ে MRT Line-5: Northern Route-এ্ি রবরভন্ন Survey ও Basic Design এ্ি
কাজ চলদছ। ২০৩০ সাণ ি মণে উড়াল ও পাতাল ফমদট্রাদিদলি সমন্বদয় ১৭.৪০ রকদলারমটাি েীর্ ে MRT Line-5: Southern
Route-এ্ি পিামশেক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ চূড়ান্ত পয োদয় িদয়দছ। একই সমণয়ি মণে G2G রিরিণে PPP পদ্ধরতদত MRT Line-2
রনমমাণেি ণযে Preliminary Study চলমান আদছ। ২০৩০ সাদলি মদে কমলাপুি ফথদক নািায়ণগঞ্জ পয েন্ত ফিলওদয় ট্রযাদকি পার্শ্ে
রেদয় প্রায় ১৬ রকদলারমটাি েীর্ ে উড়াল ফমদট্রাদিল রহদসদব PPP পদ্ধরতদত MRT Line-4 রনমোদণি উদযাগ প্ররক্রয়াধীন আদছ।
.............
MRT Line-6 বা বাাংলাদেদশি প্রথম উড়াল ফমদট্রাদিল
সময়াবদ্ধ কমমপরিকল্পনা ২০৩০ অনুসিণে ২০.১০ রকদলারমটাি েীর্ ে প্রায় ২২,০০০ ফকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় উত্তিা ৩য় পব ে হদত
মরতরিল পয েন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাাংলাদেদশি প্রথম ফমদট্রাদিদলি রনমোণ কাদজি সারব েক গড় অগ্রগরত
৫৮.৭২%। প্রথম পয োদয় রনমোদণি জন্য রনধ োরিত উত্তিা তৃতীয় পব ে হদত আগািগাঁও অাংদশি পূতে কাদজি অগ্রগরত ৮১.৪২%। রিতীয়
পয োদয় রনমোদণি জন্য রনধ োরিত আগািগাঁও ফথদক মরতরিল অাংদশি পূতে কাদজি অগ্রগরত ৫৪.৬১%। ইদলকরট্রকযাল ও ফমকারনকযাল
রসদস্টম এ্বাং ফিারলাং স্টক (ফিলদকাচ) ও রডদপা ইকুইপদমন্ট সাংগ্রহ কাদজি সমরন্বত অগ্রগরত ৪৯.০০%। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি রনদে েশনা
অনুসিদণ মরতরিল ফথদক কমলাপুি পয েন্ত MRT Line-6 বরধ েত কিাি রনরমত্ত Social Study, অাংশীজনসভা ও Household
Survey সম্পূণ ে হদয়দছ। বতেমাদন Basic Design ও ভূরম অরধগ্রহদণি কায েক্রম চলমান। এ্ অাংদশি দের্ েয ১.১৬ রকদলারমটাি।
প্যাদকজরভরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরত
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) ফমাট ৮টি প্যাদকদজ বাস্তবায়ন কিা হদে। ফেব্রুয়ারি
২০২১ তারিখ পয েন্ত প্যাদকজরভরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরত রননরূপ:
➢ 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%।
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➢ প্যাকেজ-২ (ডিক া এলাোর পূতধ োজ): এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু হকয়কে। ডিক ার অভ্যন্তকর
ডনিধাকের জন্য ডনর্ ধাডরত সিাট ৫২টি অবোঠাকিার িকে ৯টি অবোঠাকিার ডনিধাে োজ ডরপূে ধভ্াকব েম্পন্ন হকয়কে। অবডিষ্ট
সে েেল অবোঠাকিার ডনিধাে োজ চলিান রকয়কে তন্মকে উকেখকোগ্য হল: সকল স্থাপনাি চািপাদশ এ্কই ধিদণি
রসিারমক টাইলস রেদয় স্থাপতয দশলীি রনমোণ; স্টযাবরলাং ইয়াদডেি রস্টদলি অবকাঠাদমা erection ও রুে শীটিাং; রডদপাি
অভযন্তদি অবরস্থত ভবনসমূদহি পূতে, ফমকারনকযাল এ্বাং দবদ্যযরতক কাজ; রডদপাি অরগ্নরনব োপণ ব্যবস্থাি সকল পয োদয়ি লাইন
রনমোণ; ফকন্দ্রীয় ওয়যাি হাউদসি রস্টদলি অবকাঠাদমা erection ও রুে শীটিাং এ্বাং Effluent Treatment Plant
(ETP) ও Sewerage Treatment Plant (STP) রনমোণ। ডিক া এলাোর পূতধ োকজর বাস্তব অগ্রগডত ৮২.৫০%।
➢ প্যাদকজ-০৩ ও ০৪ (উত্তিা উত্তি ফথদক আগািগাঁও পয েন্ত ১১.৭৩ রকদলারমটাি ভায়াডাক্ট ও ৯টি ফস্টশন রনমোণ): উভয়
প্যাদকদজি কাজ ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখ শুরু হদয়দছ। ইদতামদে পরিদসবা স্থানান্তি, ফচকদবারিাং, ফটস্ট পাইল, মূল পাইল,
পাইল কযাপ, আই-গাড োি, রপ্রকাস্ট ফসগদমন্ট কারস্টাং, রপয়াি ফহড এ্বাং ০৫টি Long Span Balanced Cantilever
রনমোণ সম্পন্ন হদয়দছ। ১১.৭৩ রকদলারমটাি ভায়াডাক্ট এ্ি মদে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তাইিখ ৫,১৫২তম ভায়াডাক্ট
Erection এ্ি মােদম এ্ই অাংদশি সম্পূণ ে ভায়াডাক্ট দৃশ্যমান হদয়দছ। ০৯ টি ফস্টশদনি Sub-structure রনমোণ সম্পন্ন
হদয়দছ। উত্তিা উত্তি, উত্তিা ফসন্টাি, উত্তিা েরক্ষ্ণ ও পল্লবী ফস্টশদনি Concourse ছাে রনমোণ সমাি হদয়দছ। বতেমাদন
রমিপুি-১১, রমিপুি-১০, কাজীপাড়া ও ফশওড়াপাড়া ফস্টশদনি Concourse ছাে রনমোদণি কাজ চলদছ। উত্তিা উত্তি, উত্তিা
ফসন্টাি, উত্তিা েরক্ষ্ণ ও পল্লবী ফস্টশদনি প্ল্যাটেমে রনমোণ সমাি হদয়দছ। তাছাড়াও রমিপুি-১১, কাজীপাড়া ও ফশওড়াপাড়া
ফস্টশদনি সমািকৃত Concourse ছাে এ্ি উপি প্ল্যাটেমে Steel Structure রনমোণকাজ শুরু হদয়দছ। উত্তিা উত্তি, উত্তিা
ফসন্টাি, উত্তিা েরক্ষ্ণ ও পল্লবী ফস্টশদন ফমকারনকযাল, ইদলকরট্রকযাল ও প্ল্ারবাং এ্ি কাজ চলদছ। উত্তিা উত্তি, উত্তিা ফসন্টাি,
উত্তিা েরক্ষ্ণ ও পল্লবী ফস্টশদন দবদ্যযরতক সাব-ফস্টশন, রসগনারলাং ও ফটরলকরমউরনদকশন এ্বাং ফস্টশন কদরালাি কক্ষ্
রনমোদণি কাজ চলদছ। ১৪,৪৩৩টি প্যািাদপট ওয়াদলি মদে ১২,৯৩৩টি প্যািাদপট ওয়াল ভায়াডাদক্টি উপি স্থাপন কিা
হদয়দছ। সারব েক অগ্রগরত ৭৭.৬২%।
➢ প্যাদকজ-৫ (আগািগাঁও ফথদক কািওয়ান বাজাি পয েন্ত ৩.১৯৫ রকদলারমটাি ভায়াডাক্ট ও ৩টি ফস্টশন রনমোণকাজ): এ্
প্যাদকদজি বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু কিা হদয়দছ। বতেমাদন এ্ অাংদশ পরিদসবা স্থানান্তি, ফচকদবারিাং, ট্রায়াল
ফট্রঞ্চ, ফটস্ট পাইল, স্থায়ী ফবািড্ পাইল, রপয়াি কলাম ও রপয়াি ফহড রনমোণ সম্পন্ন হদয়দছ। ফমাট ২০৩টি পাইল কযাদপি মদে
ফমইন লাইদনি সকল পাইল কযাপ (১০৬টি) এ্বাং ফস্টশদনি ৯৭টি পাইল কযাদপি মদে ৬০টি সহ ফমাট ১৭৩টি পাইল কযাপ
সম্পন্ন হদয়দছ। বতেমাদন রবজয় সিরণ, োমেদগট ও কািওয়ান বাজাি ফমদট্রাদিল ফস্টশদনি sub-structure রনমোণ কাজ
অব্যাহত িদয়দছ। ফমাট ১১৫টি ফস্টশন কলাদমি মদে ৭৭টি ফস্টশন কলাম রনমোণ সম্পন্ন হদয়দছ। ফমাট ৬টি Portal Beam
এ্ি মদে ৪টি Portal Beam রনমোণ সম্পন্ন হদয়দছ। ২টি Special Long Span এ্ি মদে ১টিি কাজ অব্যাহত আদছ।
ফমাট ১০৪৮টি রপ্রকাস্ট ফসগদমন্ট এ্ি মদে ৫০৪টি ফসগদমন্ট সম্পন্ন হদয়দছ এ্বাং ৩২৩৪টি প্যািাদপট ওয়াদলি মদে ৫৮৬টি
প্যািাদপট ওয়াল রনমোণ সম্পন্ন হদয়দছ। উত্তিা রডদপা এ্লাকায় রনমোণাধীন Metro Rail Exhibition & Information
Center-এ্ি পূতে কাদজি অগ্রগরত ৯৮%। ৩.১৯৫ রকদলারমটাি ভায়াডাদক্টি মদে ৫৮৫ রমটাি ভায়াডাক্ট দৃশ্যমান হদয়দছ। এ্
প্যাদকদজি সারব েক বাস্তব অগ্রগরত ৫৮.৮৫%।
➢ প্যাদকজ-৬ (কািওয়ান বাজাি ফথদক মরতরিল পয েন্ত ৪.৯২২ রকদলারমটাি ভায়াডাক্ট ও ৪টি ফস্টশন রনমোণকাজ): এ্
প্যাদকদজি বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু কিা হদয়দছ। বতেমাদন এ্ অাংদশ পরিদসবা স্থানান্তি, ফচকদবারিাং, ট্রায়াল
ফট্রঞ্চ, ফটস্ট পাইল ও স্থায়ী ফবািড্ পাইল সম্পন্ন হদয়দছ। ১৬০টি রপয়াি কলাম এ্ি মদে ১৫৬টি রপয়াি কলাম সম্পন্ন হদয়দছ।
ফমাট ২৯৮টি পাইল কযাদপি মদে ২০২ টি পাইল কযাপ সম্পন্ন হদয়দছ। ১৩৬টি রপয়াি ফহদডি মদে ১৩৩টি রপয়াি ফহড সম্পন্ন
হদয়দছ এ্বাং ১৭৬৪টি রপ্রকাস্ট ফসগদমন্ট এ্ি মদে ১১৫৫টি ফসগদমন্ট কারস্টাং সম্পন্ন হদয়দছ। ফমাট ৪৯৪৬টি প্যািাদপট ওয়াদলি
মদে ৬৫৪টি প্যািাদপট ওয়াল রনমোণ সম্পন্ন হদয়দছ। বতেমাদন ঢাকা রবর্শ্রবযালয় ও মরতরিল ফমদট্রাদিল ফস্টশদনি substructure রনমোণ কাজ অব্যাহত িদয়দছ। ফমাট ১৫৪টি ফস্টশন কলাদমি মদে ৪৫টি ফস্টশন কলাম সম্পন্ন হদয়দছ। ফমাট ৯টি
Portal Beam এ্ি মদে ৩টি Portal Beam রনমোণ সম্পন্ন হদয়দছ। ৪.৯২২ রকদলারমটাি ভায়াডাদক্টি মদে ৭৮০ রমটাি
ভায়াডাক্ট দৃশ্যমান হদয়দছ। বাস্তব অগ্রগরত ৫৯.৯১%।
➢

প্যাকেজ-০৭ (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 স্থাপি এবং উত্তরা ট্রডকপাকত ট্ররট্রিট্র ং
িাব-সেিন (RSS) এর পূতম োজ িম্পন্ন হকেকে। উত্তরা ডিক াকত ডরডেডভ্িং োব-সেিন (RSS) এর সটডেিং এন্ড েডিিডনিং
এর োজ েিাপ্ত হকয়কে এবিং োব-সেিন ডবদ্যযতায়কনর জন্য প্রর্ান ববদ্যযডতে ডরদিধে এর অনুকিাদন াওয়া ডগকয়কে।
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িডতডিল ডরডেডভ্িং োব-সেিন (RSS) এর ভ্বন ডনিধাে োজ চলিান। ডিক া এলাোর ওয়ােধি সিি-এর অভ্যন্তকর ১১টি
সরল লাইকনর িকে ৮টি লাইন স্থা কনর োজ েম্পন্ন হকয়কে। েযাবডলিং সিি এর অভ্যন্তকর ১৯টি সরল লাইকনর িকে ০৪টি সরল
লাইন স্থা কনর োজ েম্পন্ন হকয়কে এবিং অবরশষ্ট ১৫টি সরল লাইন স্থা কনর োজ চলকে। উত্তরা ডিক ার ব্যালাকেি সরল ট্র্যাে
এর জন্য সরল ওকয়ডডিং এর োজ েিাপ্ত হকয়কে। ইকতািকে ডিক াকত ১৬.৯০ ডেকলাডিটার সরল লাইন স্থা ন েরা হকয়কে।
ভ্ায়ািাকের ও র সিইন লাইকনর ২৬৭৮টি সরল জকয়ন্ট ওকয়ডডিং এর িকে ১৬৮০টি েম্পন্ন হকয়কে। ডিক াকত ডেগন্যাডলিং
ডেকেি ইন্সটকলিকনর োজ চলকে। ভ্ায়ািাকে ৮.৯০ ডেকলাডিটার Track Plinth Casting েম্পন্ন হকয়কে এবিং তন্মকে
৫.৫০ ডেকলাডিটার সরল লাইন স্থা ন েরা হকয়কে। উত্তরা ডিক াকত Auxiliary Sub-Station (ASS) এবিং Traction
Sub-Station (TSS) এর Transformer এবিং Switchgear ইন্সটকলিন ও সটডেিং োজ েিাপ্ত হকয়কে এবিং োবসেিন ডবদ্যযতায়কনর অনুকিাদন াওয়া ডগকয়কে। ৩টি সেিকন ASS, TSS Transformer এবিং Switchgear
ইন্সটকলিন োজ চলিান। ডিক ার অভ্যন্তকর OCS Mast স্থা কনর োজ েিাপ্ত হকয়কে এবিং Overhead Catenary
Wire স্থা ন োজ চলিান। Test Track এ Overhead Catenary Wire স্থা ন োজ েিাপ্ত হকয়কে। ভ্ায়ািাকের
ও র োজী াড়া সেিন ে ধন্ত ৮.০০ ডেকলাডিটার ট্র্যাকে OCS Portal/Mast স্থা কনর োজ েিাপ্ত হকয়কে। সিেকো োবসেিন সেকে উত্তরা ডরডেডভ্িং োব-সেিন (RSS) ে ধন্ত ১৩২ সেডভ্ আন্ডার গ্রাউন্ড েযাবল (১ি োডেধট) সলইিং এবিং েযাবল
জকয়ডন্টিং এর োজ েিাপ্ত হকয়কে। উত্তরা ডরডেডভ্িং োব-সেিন (RSS) সেকে ড ডজডেডব ডগ্রি োব-সেিন ে ধন্ত ১৩২ সেডভ্
আন্ডারগ্রাউন্ড েযাবল (২য় োডেধট) সলইিং এবিং েযাবল জকয়ডন্টিং এর োজ চলিান। সেব্রুয়াডর ২০২১ িাকে Power and
Communication Cable, BTN Switch, Point Machine, CCTV Software ইতযাডদ িালািাল ডিক াকত
একে স ৌঁকেকে। ক্রিপুডিত বাস্তব অগ্রগডত 62.00%।
➢ প্যাকেজ-০৮ [সরাডলিং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিন্ট েিংগ্রহ]: এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ
শুরু েরা হকয়কে। ফমদট্রা ফট্রদনি Mock Up গত ২৬ রডদসবি ২০১৯ তারিখ উত্তিা রডদপাদত এ্দস ফপ ৌঁদছদছ এ্বাং
২৩ ফেব্রয়ারি ২০২০ তারিখ উত্তিা রডদপাি Metro Rail Exhibition & Information Center এ্ স্থাপন কিা
হদয়দছ। ০৬ (ছয়)টি যাত্রীবাহী ফকাচ সবরলত প্রথম ফমদট্রা ফট্রন ফসদটি রনমোণ এ্রপ্রল ২০২০ মাদসি প্রথম সিাদহ, রিতীয় ফমদট্রা
ফট্রন ফসদটি রনমোণ ফসদেবি ২০২০ মাদসি প্রথম সিাদহ এ্বাং তৃতীয়, চতুথ ে ও পঞ্চম ফমদট্রা ফট্রন ফসদটি রনমোণ কাজ রডদসবি
২০২০ মাদস জাপাদন সম্পন্ন হদয়দছ। চলমান কদিানা ভাইিাস (COVID-19) দবরর্শ্ক মহামািী পরিরস্থরতদত রবদশষ
উদযাদগ Third Party Inspection এ্ি মােদম প্রথম ফমদট্রা ফট্রন ফসট বাাংলাদেদশ রনদয় আসা হদে। প্রথম ফমদট্রা ফট্রন
ফসট জাপাদনি ফকাদব বন্দি রেদয় উত্তিাস্থ রডদপাদত ফপ ৌঁছাদনাি সম্ভাব্য তারিখ ২৩ এ্রপ্রল ২০২১। রিতীয় ফমদট্রা ফট্রন ফসদটি
রশপদমদন্টি সম্ভাব্য তারিখ ১৫ এ্রপ্রল ২০২১ এ্বাং বাাংলাদেদশি ফমাাংলা বন্দি হদয় উত্তিাস্থ রডদপাদত ফপ ৌঁছাদনাি সম্ভাব্য
তারিখ ১৬ জুন ২০২১। তৃতীয় ফমদট্রা ফট্রন ফসদটি রশপদমদন্টি সম্ভাব্য তারিখ ১৩ জুন ২০২১ এ্বাং বাাংলাদেদশি ফমাাংলা বন্দি
হদয় উত্তিাস্থ রডদপাদত ফপ ৌঁছাদনাি সম্ভাব্য তারিখ ১৩ আগস্ট ২০২১। পয োয়ক্রদম চতুথ ে ফমদট্রা ফট্রন ফসট এ্বাং পঞ্চম ফমদট্রা ফট্রন
ফসট শীঘ্রই বাাংলাদেদশ রনদয় আসা হদব। ফমদট্রা ফট্রন ফসটসমূহ বাাংলাদেদশ ফপ ৌঁছাদনাি পি পয োয়ক্রদম Integrated Test শুরু
কিা হদব। Integrated Test সমািাদন্ত Trial Run শুরু কিা হদব। এ্ প্যাদকদজি বাস্তব অগ্রগরত ৩৯.০৪%।
কদিানা মহামািী পরিরস্থরতদত MRT Line-6 এ্ি কায েক্রম চলমান িাখাি রনরমত্ত গৃহীত পেদক্ষ্প
•

MRT Line-6 এ্ি রনমোণ কাদজ রনদয়ারজত ঠিকাোিী প্ররতষ্ঠাদনি জনবল যাদত শািীরিক দ্যিত্ব বজায় ফিদখ অবস্থান
কিদত পাদিন ফসজন্য রনমোণস্থদলি সরন্নকদট আবারসক স্থাপনা রনমোণ কিা হদয়দছ;

•

পিামশেক প্ররতষ্ঠান ও ঠিকাোিী প্ররতষ্ঠাদনি সকল পয োদয়ি জনবদলি কাদজ ফযাগোদনি জন্য বাছাই কিাি রনরমত্ত প্রাথরমক
পয োদয় COVID-19 এ্ি ফকান উপসগ ে আদছ রকনা তা যাচাই কিা হয়। প্রথম পয োদয় উত্তীণ ে জনবলদক রিতীয় পয োদয়
COVID-19 পিীক্ষ্া কিা হয়। পিীক্ষ্ায় কদিানা Positive প্রাি জনবলদক ফহাম অথবা প্রারতষ্ঠারনক ফকায়াদিন্টাইদন
িাখা রনরিত কিা হয়। প্রদয়াজদন সিকারি বা চুরিবদ্ধ হাসপাতাদল ভরতে কিা হয়। ফকবল মাত্র COVID-19 ফনদগটিভ
জনবলদক কাদজি জন্য চূড়ান্ত বাছাই কদি ১৪ রেদনি গ্রুপ ফকায়াদিন্টাইদন িাখা হয়। গ্রুপ ফকায়াদিন্টাইন সম্পন্ন হওয়াি পি
কাদজ ফযাগোন কদিন;

•

চলমান COVID-19 পরিরস্থরত ফমাকাদবলায় গাবতলী কন্সট্রাকশন ইয়াদডে ১০ শয্যা রবরশষ্ট এ্বাং উত্তিাস্থ পঞ্চবটি
কন্সট্রাকশন ইয়াদড ে ১৪ শয্যা রবরশষ্ট Isolation Center (Field Hospital) রনমোণ কদি চালু কিা হদয়দছ।
ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ পয েন্ত ফমাট ৩৩৫ জন COVID-19 এ্ আক্রান্ত হদয়দছন। ফকান মৃতুয ফনই; এ্বাং

• গত ২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ ফথদক বাাংলাদেদশ COVID-19 এ্ি ভযাকরসন প্রোন কায েক্রম শুরু হদয়দছ। এ্িই
ধািাবারহকতায় রডএ্মটিরসএ্ল ও এ্ি আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূদহ কমেিত ফেশী জনবলফক অনলাইন ফিরজদেশদনি
মােদম ভযাকরসন প্রোন কিাা হদে।
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MRT Line-1 বা বাাংলাদেদশি প্রথম Underground বা পাতাল ফমদট্রাদিল
৩১.২৪১ রকদলারমটাি েীর্ ে MRT Line-1 দ্যটি অাংদশ রবভি। অাংশ দ্যটি হল: রবমানবন্দি রুট (রবমানবন্দি ফথদক কমলাপুি) এ্বাং
পূব োচল রুট (নতুন বাজাি ফথদক রপতলগঞ্জ রডদপা)। রবমানবন্দি রুদটি ফমাট দের্ েয ১৯.৮৭২ রকদলারমটাি এ্বাং ফমাট পাতাল ফস্টশন
সাংখ্যা ১২টি। এ্ রুদটই বাাংলাদেদশ প্রথম পাতাল বা আন্ডািগ্রাউন্ড ফমদট্রাদিল রনরমেত হদত যাদে। পূব োচল রুদটি ফমাট দের্ েয ১১.৩৬৯
রকদলারমটাি। সম্পূণ ে অাংশ উড়াল এ্বাং ফমাট ফস্টশন সাংখ্যা ৯টি। তন্মদে ৭টি ফস্টশন হদব উড়াল। নতুন বাজাি ও যমুনা রেউচাি পাকে
ফস্টশনিয় রবমানবন্দি রুদটি অাংশ রহদসদব পাতাল রনরমেত হদব। নতুন বাজাি ফস্টশদন Inter-change থাকদব। এ্ Inter-change
ব্যবহাি কদি রবমানবন্দি রুট ফথদক পূব োচল রুদট এ্বাং পূব োচল রুট ফথদক রবমানবন্দি রুদট যাওয়া যাদব। উভয় রুদটি সকল রবস্তারিত
Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হদয়দছ। বেমমাণন Detailed Design এ্ি কাজ চলমান। Detailed Design এ্ি
অগ্রগরত ৭৫%। MRT Line-1 এ্ি রডদপা ও রডদপা এ্দেস করিদডাি রনমোদণি রনরমত্ত নািায়নগঞ্জ ফজলাি রূপগঞ্জ উপদজলাি
রপতলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালী ফম জায় ৯২.৯৭২৫ এ্কি জরম অরধগ্রহদণি রনরমত্ত ফজলা প্রশাসক, নািায়নগঞ্জ ইদতামদে এ্লএ্ ফকইস নবি১০/২০১৯-২০২০ রুজু কদিদছন। বতেমাদন ফিাদয়োে প্রস্তুদতি কায েক্রম চলমান আদছ।
MRT Line-5: Northern Route
২০২৮ সাদলি মদে ফহমাদয়তপুি হদত ভাটািা পয েন্ত পাতাল ও উড়াল সমন্বদয় ২০ রকদলারমটাি েীর্ ে (পাতাল ১৩.৫০ রকদলারমটাি এ্বাং
উড়াল ৬.৫০ রকদলারমটাি) ও ১৪টি ফস্টশন (পাতাল ৯টি এ্বাং উড়াল ৫টি) রবরশষ্ট ফমদট্রাদিল রনমোদণি রনরমত্ত Dhaka Mass Rapid
Transit Development Project (Line-5): Northern Route এ্ি Feasibility Study সম্পন্ন হদয়দছ। রবরভন্ন সাদভে ও
Basic Design কাজ চলদছ। Basic Design কাদজি অগ্রগরত ৫৮.৩০%। ৪১.৩৭৬৫ ফহক্টি ভূরম অরধগ্রহদণি প্রশাসরনক
অনুদমােন পাওয়া রগদয়দছ।
MRT Line-5: Southern Route
২০৩০ সাদলি মদে গাবতলী হদত োদশিকারন্দ পয েন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বদয় ১৭.৪০ রকদলারমটাি েীর্ ে (পাতাল ১২.৮০ রকদলারমটাি
এ্বাং উড়াল ৪.৬০ রকদলারমটাি) এ্বাং ১৬টি ফস্টশন (পাতাল ১২টি এ্বাং উড়াল ৪টি) রবরশষ্ট ফমদট্রাদিল রনমোদণি রনরমত্ত প্রাক-সম্ভাব্যতা
যাচাই সম্পন্ন কিা হদয়দছ। MRT Line-5: Southern Route এ্ি Project Readiness Financing (PRF) এ্ি রনরমত্ত
উন্নয়ন সহদযাগী সাংস্থাি সদে ঋণ চুরি স্বাক্ষ্রিত হদয়দছ। পিামর্মক প্ররেষ্ঠান রনদয়াদগি োে ধক্রি চূড়ান্ত ে ধাকয় রকয়কে।
MRT Line -2
২০৩০ সাণ ি মণে গাবে ী হণে চট্টগ্রাম রিাড পর্ মন্ত উড়া ও পাো সমন্বণয় প্রায় ২৪ রকণ ারমটাি দীর্ ম G2G রিরিণে PPP
পদ্ধরতদত MRT Line-2 রনমমাণেি ণযে জাপান ও বাাং াণদর্ সিকাি সহণর্ারগো স্মািক স্বাযি কণিণে। এিই ধািাবারহকোয়
G2G রিরিণে PPP পদ্ধরতদত MRT Line-2 বাস্তবায়ণন অর্ মননরেক রবষয় সাংক্রান্ত মরিসিা করমটি গত ৮ নদভবি ২০১৮ তারিখ
নীরতগত অনুদমােন প্রোন কদিদছ। G2G রিরিণে PPP পদ্ধরতদত প্রকল্পটি বাস্তবায়দনি রনরমত্ত জাপান ও বাাং াণদণর্ি অাংর্গ্রহণে ৬
রডণসম্বি ২০১৭ োরিখ প্রর্ম প্লাটফিম সিা, ৭ জুন ২০১৮ োরিখ রিেীয় প্লাটফিম সিা, ২১ মাচ ম ২০১৯ োরিখ তৃেীয় প্লাটফিম সিা
এ্বাং ২৪ রফব্রুয়ারি ২০২১ োরিখ চতুর্ ম প্লাটফিম সিা অনুরষ্ঠে হণয়ণে। MRT Line-2 এি PPP Research সম্পন্ন কদি গে মাচ ম
২০২০ মাণস প্ররেণবদন োরখল কিা হদয়দছ। রনদয়ারজত পিামশেক প্ররতষ্ঠান রপ্ররলরমনারি স্টারড কিদছ। রপ্ররলরমনারি স্টারড’ি অগ্রগরত
৫২.০০%।
MRT Line-4
২০৩০ সাদলি মদে PPP পদ্ধরতদত কমলাপুি - নািায়ণগঞ্জ ফিলওদয় ট্রাদকি পার্শ্ে রেদয় প্রায় ১৬ রকদলারমটাি েীর্ ে উড়াল ফমদট্রাদিল
রহদসদব MRT Line-4 রনমোদণি উদযাগ প্ররক্রয়াধীন আদছ।
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