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এ্ সময়াবদ্ধ কমমপরিকল্পনা অনুসিণে ২০.১০ রকণ ারমটাি দীর্ ম বাাংলাদেদশর প্রথম উড়াল কমদট্রাদরল বা MRT Line-6 এ্র খ্রনমচাণ
কাজ early commissioning এ্র লক্ষ্যমাত্রা অজচদন পুদরােদম এ্খ্রগদয় র্লদছ। ২০২৬ সাদলর মদে কমলাপুর কথদক খ্রবমানবন্দর
পয চন্ত ১৯.৮৭২ রকণ ারমটাি পাতাল এ্বাং নতুন বাজার কথদক খ্রপতলগঞ্জ খ্রডদপা পয চন্ত ১১.৩৬৯ রকণ ারমটাি উড়াল কমাট ৩১.২৪১
খ্রকদলাখ্রমটার েীর্ চ ও ২১টি কস্টশন খ্রবখ্রশষ্ট MRT Line-1 রনমমাণেি ণযে Detailed Design এ্র কাজ র্লমান। কমলাপুর কথদক
খ্রবমানবন্দর রুদটই বাাংলাদেদশ প্রথম পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ড কমদট্রাদরল খ্রনখ্রমতচ হদত যাদে। ২০২৮ সাণ ি মণে উড়াল ও পাতাল
কমদট্রাদরদলর সমন্বদয় ২০ খ্রকদলাখ্রমটার েীর্ চ MRT Line-5: Northern Route-এ্র খ্রবখ্রভন্ন Survey ও Basic Design এ্র
কাজ র্লদছ। ২০৩০ সাণ ি মণে উড়াল ও পাতাল কমদট্রাদরদলর সমন্বদয় ১৭.৪০ খ্রকদলাখ্রমটার েীর্ চ MRT Line-5: Southern
Route-এ্র Feasibility Study, Detailed Design and Tender Assistance করার খ্রনখ্রমত্ত পরামশচক প্রখ্রতষ্ঠান EGIS
RAIL, S.A, France JV এ্র সদে গত ২৯ মার্ চ ২০২১ তাখ্ররখ চুখ্রি স্বাক্ষ্খ্ররত হদয়দছ। একই সমণয়ি মণে G2G রিরিণে PPP
পদ্ধখ্রতদত MRT Line-2 রনমমাণেি ণযে Preliminary Study র্লমান আদছ। ২০৩০ সাদলর মদে কমলাপুর কথদক নারায়ণগঞ্জ
পয চন্ত করলওদয় ট্রযাদকর পার্শ্চ খ্রেদয় প্রায় ১৬ খ্রকদলাখ্রমটার েীর্ চ উড়াল কমদট্রাদরল খ্রহদসদব PPP পদ্ধখ্রতদত MRT Line-4 খ্রনমচাদণর
উদযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আদছ।
.............
MRT Line-6 বা বাাংলাদেদশর প্রথম উড়াল কমদট্রাদরল
সময়াবদ্ধ কমমপরিকল্পনা ২০৩০ অনুসিণে ২০.১০ খ্রকদলাখ্রমটার েীর্ চ প্রায় ২২,০০০ ককাটি টাকা প্রাক্কখ্রলত ব্যদয় উত্তরা ৩য় পব চ হদত
মখ্রতখ্রিল পয চন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাাংলাদেদশর প্রথম কমদট্রাদরদলর খ্রনমচাণ কাদজর সাখ্রব চক গড় অগ্রগখ্রত
৬১.৪৯%। প্রথম পয চাদয় খ্রনমচাদণর জন্য খ্রনধ চাখ্ররত উত্তরা তৃতীয় পব চ হদত আগারগাঁও অাংদশর পূতচ কাদজর অগ্রগখ্রত ৮৩.৫২%। খ্রিতীয়
পয চাদয় খ্রনমচাদণর জন্য খ্রনধ চাখ্ররত আগারগাঁও কথদক মখ্রতখ্রিল অাংদশর পূতচ কাদজর অগ্রগখ্রত ৫৭.৬৮%। ইদলকখ্রট্রকযাল ও কমকাখ্রনকযাল
খ্রসদস্টম এ্বাং করাখ্রলাং স্টক (করলদকার্) ও খ্রডদপা ইকুইপদমন্ট সাংগ্রহ কাদজর সমখ্রন্বত অগ্রগখ্রত ৫২.২২%। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খ্রনদে চশনা
অনুসরদণ মখ্রতখ্রিল কথদক কমলাপুর পয চন্ত MRT Line-6 বখ্রধ চত করার খ্রনখ্রমত্ত Social Study, অাংশীজনসভা ও Household
Survey সম্পূণ চ হদয়দছ। বতচমাদন Basic Design ও ভূখ্রম অখ্রধগ্রহদণর কায চক্রম র্লমান। এ্ অাংদশর দের্ চয ১.১৬ খ্রকদলাখ্রমটার।
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প্যাদকজখ্রভখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) কমাট ৮টি প্যাদকদজ বাস্তবায়ন করা হদে। ৩১ মার্ চ
২০২১ তাখ্ররখ পয চন্ত প্যাদকজখ্রভখ্রত্তক 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
ডনিধাকের জন্য ডনর্ ধাডরত সিাট ৫২টি অবোঠাকিার িকে ১১টি অবোঠাকিার ডনিধাে োজ ডরপূে ধভ্াকব েম্পন্ন হকয়কে। পূতধ
োকজর অগ্রগডত ৯5.00%। সকল স্থাপনার র্ারপাদশ এ্কই ধরদণর খ্রসরাখ্রমক টাইলস খ্রেদয় স্থাপতয দশলীর খ্রনমচাণ কাদজর
অগ্রগখ্রত ৮০.০০%। MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) োকজর অগ্রগডত ৭০%। এই প্যাকেকজর
োডব ধে বাস্তব অগ্রগডত ৮5.00%।
➢ প্যাদকজ-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর কথদক আগারগাঁও পয চন্ত ১১.৭৩ খ্রকদলাখ্রমটার ভায়াডাক্ট ও ৯টি কস্টশন খ্রনমচাণ): উভয়
প্যাদকদজর কাজ ১ আগস্ট ২০১৭ তাখ্ররখ শুরু হদয়দছ। ইদতামদে পখ্ররদসবা স্থানান্তর, কর্কদবাখ্ররাং, কটস্ট পাইল, মূল পাইল,
পাইল কযাপ, আই-গাড চার, খ্রপ্রকাস্ট কসগদমন্ট কাখ্রস্টাং, খ্রপয়ার কহড, ১১.৭৩ খ্রকদলাখ্রমটার ভায়াডাক্ট এ্বাং ০৫টি Long Span
Balanced Cantilever খ্রনমচাণ সম্পন্ন হদয়দছ। সকল কস্টশদনর Sub-structure খ্রনমচাণ সম্পন্ন হদয়দছ। উত্তরা উত্তর,
উত্তরা কসন্টার, উত্তরা েখ্রক্ষ্ণ ও পল্লবী কস্টশদনর Concourse ছাে খ্রনমচাণ সমাি হদয়দছ। বতচমাদন খ্রমরপুর-১১, খ্রমরপুর-১০,
কাজীপাড়া ও কশওড়াপাড়া এ্বাং আগারগাঁও কস্টশদনর Concourse ছাে খ্রনমচাদণর কাজ র্লদছ। উত্তরা উত্তর, উত্তরা কসন্টার,
উত্তরা েখ্রক্ষ্ণ ও পল্লবী কস্টশদনর প্ল্যাটফ্মচ খ্রনমচাণ সম্পন্ন হদয়দছ। খ্রমরপুর-১১, কাজীপাড়া ও কশওড়াপাড়া কস্টশদনর সমািকৃত
Concourse ছাে এ্র উপর প্ল্যাটফ্মচ খ্রনমচাণ কাজ র্লদছ। উত্তরা উত্তর, উত্তরা কসন্টার, উত্তরা েখ্রক্ষ্ণ ও পল্লবী কস্টশনসমূদহ
Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) এ্র কাজ র্লমান। ১৪,৭৪৮টি প্যারাদপট ওয়াদলর মদে
১৪,৬২৩টি প্যারাদপট ওয়াল ভায়াডাদক্টর উপর স্থাপন করা হদয়দছ। সাখ্রব চক অগ্রগখ্রত ৭৯.৩২%।
➢ প্যাদকজ-৫ (আগারগাঁও কথদক কারওয়ান বাজার পয চন্ত ৩.১৯৫ খ্রকদলাখ্রমটার ভায়াডাক্ট ও ৩টি কস্টশন খ্রনমচাণ কাজ): এ্
প্যাদকদজর বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হদয়দছ। বতচমাদন এ্ অাংদশ পখ্ররদসবা স্থানান্তর, কর্কদবাখ্ররাং, ট্রায়াল
কট্রঞ্চ, কটস্ট পাইল, স্থায়ী কবারড্ পাইল, খ্রপয়ার কলাম ও খ্রপয়ার কহড খ্রনমচাণ সম্পন্ন হদয়দছ। কমাট ২০৩টি পাইল কযাদপর মদে
কমইন লাইদনর সকল পাইল কযাপ (১০৬টি) এ্বাং কস্টশদনর ৯৭টি পাইল কযাদপর মদে ৭৪টি কমাট ১৮০টি পাইল কযাপ সম্পন্ন
হদয়দছ। বতচমাদন খ্রবজয় সরখ্রণ, ফ্ামচদগট ও কারওয়ান বাজার কমদট্রাদরল কস্টশনত্রদয়র খ্রনমচাণ কাজ র্লমান আদছ। কমাট ১১৫টি
কস্টশন কলাদমর মদে ৮৪টি কস্টশন কলাম খ্রনমচাণ সম্পন্ন হদয়দছ। ফ্ামচদগট কস্টশদনর ৯০ খ্রমটার খ্ররদটইল কলদভল স্লাব কাখ্রস্টাং
এ্বাং কারওয়ান বাজার কস্টশদনর ডানপাদশর ৪৫ খ্রমটার খ্ররদটইল কলদভল স্লাব কাখ্রস্টাং সম্পন্ন হদয়দছ। কমাট ৬টি Portal
Beam এ্র মদে ৪টি Portal Beam খ্রনমচাণ সম্পন্ন হদয়দছ। ২টি Special Long Span এ্র মদে ২টির কাজ অব্যাহত
আদছ। কমাট ১০৪৮টি খ্রপ্রকাস্ট কসগদমন্ট এ্র মদে ৫৭৫টি খ্রপ্রকাস্ট কসগদমন্ট সম্পন্ন হদয়দছ এ্বাং ৩২৩৪টি প্যারাদপট ওয়াদলর
মদে ৮৬৩টি প্যারাদপট ওয়াল খ্রনমচাণ সম্পন্ন হদয়দছ। উত্তরা খ্রডদপা এ্লাকায় খ্রনমচাণাধীন Metro Rail Exhibition &
Information Center-এ্র পূতচ কাদজর অগ্রগখ্রত ৯৮%। ৩.১৯৫ খ্রকদলাখ্রমটার ভায়াডাদক্টর মদে ৭৭০ খ্রমটার ভায়াডাক্ট
দৃশ্যমান হদয়দছ। এ্ প্যাদকদজর সাখ্রব চক বাস্তব অগ্রগখ্রত ৬১.৯২ ।
➢ প্যাদকজ-৬ (কারওয়ান বাজার কথদক মখ্রতখ্রিল পয চন্ত ৪.৯২২ খ্রকদলাখ্রমটার ভায়াডাক্ট ও ৪টি কস্টশন খ্রনমচাণ কাজ): এ্
প্যাদকদজর বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হদয়দছ। বতচমাদন এ্ অাংদশ পখ্ররদসবা স্থানান্তর, কর্কদবাখ্ররাং, ট্রায়াল
কট্রঞ্চ, কটস্ট পাইল, স্থায়ী কবারড্ পাইল ও খ্রপয়ার কহড সম্পন্ন হদয়দছ। ১৬০টি খ্রপয়ার কলাম এ্র মদে ১৫৮টি খ্রপয়ার কলাম
সম্পন্ন হদয়দছ। কমাট ২৯৮টি পাইল কযাদপর মদে ২২০টি পাইল কযাপ সম্পন্ন হদয়দছ। ১৭৬৪টি খ্রপ্রকাস্ট কসগদমন্ট এ্র মদে
১৩২৮টি খ্রপ্রকাস্ট কসগদমন্ট কাখ্রস্টাং সম্পন্ন হদয়দছ। কমাট ১৫৪টি কস্টশন কলাদমর মদে ৬৫টি কস্টশন কলাম সম্পন্ন হদয়দছ।
কমাট ৪৯৪৬টি প্যারাদপট ওয়াদলর মদে ১১১৫টি প্যারাদপট ওয়াল খ্রনমচাণ সম্পন্ন হদয়দছ। বতচমাদন শাহবাগ, ঢাকা
খ্রবর্শ্খ্রবযালয়, বাাংলাদেশ সখ্রর্বালয় ও মখ্রতখ্রিল কমদট্রাদরল কস্টশনসমূদহর খ্রনমচাণ কাজ র্লমান। কমাট ৯টি Portal Beam
এ্র মদে ৬টি Portal Beam খ্রনমচাণ সম্পন্ন হদয়দছ। ৪.৯২২ খ্রকদলাখ্রমটার ভায়াডাদক্টর মদে ১.১১২ খ্রকদলাখ্রমটার ভায়াডাক্ট
দৃশ্যমান হদয়দছ। বাস্তব অগ্রগখ্রত ৬২.৯৭%।
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➢ প্যাকেজ-০৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি েরবরাহ ও ডনিধাে োজ
গত ১১ জুলাই ২০১৮ তাডরখ শুরু হকয়কে। উত্তরা ডিক াকত ডরডেডভ্িং োব-সেশন (RSS) এর পূতধ োজ সশষ েকর
ডবদ্যযতায়কনর োজ েম্পন্ন েরা হকয়কে। িডতডিল ডরডেডভ্িং োব-সেশন (RSS) এর ভ্বন ডনিধাে োজ চলিান। ডিক া
এলাোর ওয়ােধশ সশি-এর অভ্যন্তকর ১১টি সরল লাইকনর ডনিধাে োজ েম্পন্ন হকয়কে। েযাবডলিং সশি এর অভ্যন্তকর এবিং
েিংলগ্ন ইয়াকি ধ ১৯টি ব্যালাকেি সরল লাইকনর িকে ১৭ টি সরল লাইন স্থা কনর োজ েম্পন্ন হকয়কে এবিং অবডশষ্ট ২টির োজ
চলকে। ভ্ায়ািাকের ও র সিইন লাইকনর ২৬৭৮টি সরল জকয়ন্ট ওকয়ডডিং এর িকে ২২৯১টি েম্পন্ন হকয়কে। আগারগাঁও র্ ধন্ত
ভ্ায়ািাকে ২৩.৯৬ িযাে ডেকলাডিটার সরল লাইকনর িকে Track Plinth Casting েহ ১১.২১ ডেকলাডিটার সরল িযাে
অযালাইনকিন্ট োজ েম্পন্ন হকয়কে এবিং তন্মকে ৭.০০ ডেকলাডিটার সরল লাইন স্থা ন েরা হকয়কে। ডিক ার অভ্যন্তকর OCS
Mast স্থা কনর োজ েিাপ্ত হকয়কে এবিং Overhead Catenary Wire স্থা ন োজ চলিান। ওয়ােধশ সশি এবিং
েিংলগ্ন সরল িযাে এর Overhead Catenary System (OCS)-এর ববদ্যযডতে সটডেিং/েডিশডনিং োজ েম্পন্ন েরা
হকয়কে। ভ্ায়ািাকের ও র সশওড়া াড়া সেশন র্ ধন্ত ৯.০০ ডেকলাডিটার িযাকে OCS Portal/Mast স্থা কনর োজ েিাপ্ত
হকয়কে এবিং ০.৯০ ডেকলাডিটার ওয়যাডরিং েম্পন্ন হকয়কে। োডব ধে বাস্তব অগ্রগডত ৬৬.৫০%।
➢ প্যাকেজ-০৮ [সরাডলিং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিন্ট েিংগ্রহ]: এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ
শুরু েরা হকয়কে। র্লমান নদভল কদরানা ভাইরাস (COVID-19) দবখ্রর্শ্ক মহামারী পখ্ররখ্রস্থখ্রতদত খ্রবদশষ উদযাদগ Third
Party Inspection এ্র মােদম প্রথি সিকিা সিন সেট জা াকনর সোকব েমুদ্র বন্দর হকত ০৪ িাচ ধ ২০২১ তাডরখ র্াত্রা শুরু
েকর গত ৩১ িাচ ধ ২০২১ তাডরখ বািংলাকেকশর সিািংলা েমুদ্র বন্দকর একে ডভ্কড়কে। সিািংলা বন্দকর শুল্ক ও ভ্যাট েম্পডেধত
োর্ ধাডে েিাপ্ত েকর প্রথি সিকিা সিন সেট নেী কথ উত্তরাস্থ ডিক াকত স ৌঁোকনার েম্ভাব্য তাডরখ ২৩ এডপ্রল ২০২১। খ্রিতীয়
কমদট্রা কট্রন কসদটর খ্রশপদমদন্টর সম্ভাব্য তাখ্ররখ ১৫ এ্খ্রপ্রল ২০২১ এ্বাং বাাংলাদেদশর কমাাংলা বন্দর হদয় উত্তরাস্থ খ্রডদপাদত
কপ ৌঁছাদনার সম্ভাব্য তাখ্ররখ ১৬ জুন ২০২১। তৃতীয় এ্বাং র্তুথ চ কমদট্রা কট্রন কসদটর খ্রশপদমদন্টর সম্ভাব্য তাখ্ররখ ১১ জুন ২০২১ এ্বাং
বাাংলাদেদশ কপ ৌঁছাদনার সম্ভাব্য তাখ্ররখ ১৩ আগস্ট ২০২১। ৫ি সিন সেকটর জা ান হকত ডশ কিকন্টর েম্ভাব্য তাডরখ ১৬ জুলাই
২০২১ এবিং বািংলাকেকশ স োকনার েম্ভাব্য তাডরখ ১৭ সেকেম্বর ২০২১। কমদট্রা কট্রন কসটসমূহ বাাংলাদেদশ কপ ৌঁছাদনার পর
পয চায়ক্রদম Integrated Test শুরু করা হদব। Integrated Test সমািাদন্ত Trial Run শুরু করা হদব। এ্ প্যাদকদজর
বাস্তব অগ্রগখ্রত ৪০.৯৮%।
কদরানা মহামারী পখ্ররখ্রস্থখ্রতদত MRT Line-6 এ্র কায চক্রম র্লমান রাখার খ্রনখ্রমত্ত গৃহীত পেদক্ষ্প
•

MRT Line-6 এ্র খ্রনমচাণ কাদজ খ্রনদয়াখ্রজত ঠিকাোরী প্রখ্রতষ্ঠাদনর জনবল যাদত শারীখ্ররক দুরত্ব বজায় করদখ অবস্থান
করদত পাদরন কসজন্য খ্রনমচাণস্থদলর সখ্রন্নকদট আবাখ্রসক স্থাপনা খ্রনমচাণ করা হদয়দছ;

•

পরামশচক প্রখ্রতষ্ঠান ও ঠিকাোরী প্রখ্রতষ্ঠাদনর সকল পয চাদয়র জনবদলর কাদজ কযাগোদনর জন্য বাছাই করার খ্রনখ্রমত্ত প্রাথখ্রমক
পয চাদয় COVID-19 এ্র ককান উপসগ চ আদছ খ্রকনা তা যার্াই করা হয়। প্রথম পয চাদয় উত্তীণ চ জনবলদক খ্রিতীয় পয চাদয়
COVID-19 পরীক্ষ্া করা হয়। পরীক্ষ্ায় কদরানা Positive প্রাি জনবলদক কহাম অথবা প্রাখ্রতষ্ঠাখ্রনক ককায়াদরন্টাইদন
রাখা খ্রনখ্রিত করা হয়। প্রদয়াজদন সরকাখ্রর বা চুখ্রিবদ্ধ হাসপাতাদল ভখ্রত চ করা হয়। ককবল মাত্র COVID-19 কনদগটিভ
জনবলদক কাদজর জন্য চূড়ান্ত বাছাই কদর ১৪ খ্রেদনর গ্রুপ ককায়াদরন্টাইদন রাখা হয়। গ্রুপ ককায়াদরন্টাইন সম্পন্ন হওয়ার পর
কাদজ কযাগোন কদরন;

•

র্লমান COVID-19 পখ্ররখ্রস্থখ্রত কমাকাদবলায় গাবতলী কন্সট্রাকশন ইয়াদডচ ১০ শয্যা খ্রবখ্রশষ্ট এ্বাং উত্তরাস্থ পঞ্চবটি
কন্সট্রাকশন ইয়াদড চ ১৪ শয্যা খ্রবখ্রশষ্ট Isolation Center (Field Hospital) খ্রনমচাণ কদর র্ালু করা হদয়দছ।
৩১ মার্ চ ২০২১ তাখ্ররখ পয চন্ত কমাট ৪২২ জন COVID-19 এ্ আক্রান্ত হদয়দছন। ককান মৃতুয কনই। গত ০১ মাদস ৮৭ জন
COVID-19 এ্ আক্রান্ত হদয়দছ; এ্বাং

• গত ২৭ জানুয়াখ্রর ২০২১ তাখ্ররখ কথদক বাাংলাদেদশ COVID-19 এ্র ভযাকখ্রসন প্রোন কায চক্রম শুরু হদয়দছ। এ্রই
ধারাবাখ্রহকতায় খ্রডএ্মটিখ্রসএ্ল ও এ্র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূদহ কমচরত কেশী জনবলকক অনলাইন করখ্রজদেশদনর
মােদম ভযাকখ্রসন প্রোন করূা হদে। কমচরত খ্রবদেশী জনবলদক ভযাকখ্রসন প্রোদনর খ্রনখ্রমত্ত প্রস্তাব যথাযথ কতৃচপদক্ষ্র খ্রনকট
কপ্ররণ করা হদয়দছ।
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MRT Line-1 বা বাাংলাদেদশর প্রথম Underground বা পাতাল কমদট্রাদরল
৩১.২৪১ খ্রকদলাখ্রমটার েীর্ চ MRT Line-1 দুটি অাংদশ খ্রবভি। অাংশ দুটি হল: খ্রবমানবন্দর রুট (খ্রবমানবন্দর কথদক কমলাপুর) এ্বাং
পূব চার্ল রুট (নতুন বাজার কথদক খ্রপতলগঞ্জ খ্রডদপা)। খ্রবমানবন্দর রুদটর কমাট দের্ চয ১৯.৮৭২ খ্রকদলাখ্রমটার এ্বাং কমাট পাতাল কস্টশন
সাংখ্যা ১২টি। এ্ রুদটই বাাংলাদেদশ প্রথম পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ড কমদট্রাদরল খ্রনখ্রমতচ হদত যাদে। পূব চার্ল রুদটর কমাট দের্ চয ১১.৩৬৯
খ্রকদলাখ্রমটার। সম্পূণ চ অাংশ উড়াল এ্বাং কমাট কস্টশন সাংখ্যা ৯টি। তন্মদে ৭টি কস্টশন হদব উড়াল। নতুন বাজার ও যমুনা খ্রফ্উর্ার পাকচ
কস্টশনিয় খ্রবমানবন্দর রুদটর অাংশ খ্রহদসদব পাতাল খ্রনখ্রমতচ হদব। নতুন বাজার কস্টশদন Inter-change থাকদব। এ্ Inter-change
ব্যবহার কদর খ্রবমানবন্দর রুট কথদক পূব চার্ল রুদট এ্বাং পূব চার্ল রুট কথদক খ্রবমানবন্দর রুদট যাওয়া যাদব। উভয় রুদটর সকল খ্রবস্তাখ্ররত
Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হদয়দছ। বেমমাণন Detailed Design এ্র কাজ র্লমান। Detailed Design এ্র
অগ্রগখ্রত ৭০%। MRT Line-1 এ্র খ্রডদপা ও খ্রডদপা এ্দেস কখ্ররদডার খ্রনমচাদণর খ্রনখ্রমত্ত নারায়নগঞ্জ কজলার রূপগঞ্জ উপদজলার
খ্রপতলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালী কম জায় ৯২.৯৭২৫ এ্কর জখ্রম অখ্রধগ্রহদণর খ্রনখ্রমত্ত কয থ তেন্ত কায চক্রম সমাি হদয়দছ। বতচমাদন করাদয়োে
প্রস্তুদতর কায চক্রম র্লমান আদছ।
MRT Line-5: Northern Route
২০২৮ সাদলর মদে কহমাদয়তপুর হদত ভাটারা পয চন্ত পাতাল ও উড়াল সমন্বদয় ২০ খ্রকদলাখ্রমটার েীর্ চ (পাতাল ১৩.৫০ খ্রকদলাখ্রমটার এ্বাং
উড়াল ৬.৫০ খ্রকদলাখ্রমটার) ও ১৪টি কস্টশন (পাতাল ৯টি এ্বাং উড়াল ৫টি) খ্রবখ্রশষ্ট কমদট্রাদরল খ্রনমচাদণর খ্রনখ্রমত্ত Dhaka Mass Rapid
Transit Development Project (Line-5): Northern Route এ্র Feasibility Study সম্পন্ন হদয়দছ। খ্রবখ্রভন্ন সাদভচ ও
Basic Design কাজ র্লদছ। Basic Design কাদজর অগ্রগখ্রত ৭৬%। ঢাকা কজলার সাভার উপদজলার খ্রবলামাখ্রলয়া ও ককান্ডা
কম জায় ৪১.৩৭৬৫ কহক্টর ভূখ্রম অখ্রধগ্রহদণর প্রশাসখ্রনক অনুদমােন পাওয়া খ্রগদয়দছ।
MRT Line-5: Southern Route
২০৩০ সাদলর মদে গাবতলী হদত োদশরকাখ্রন্দ পয চন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বদয় ১৭.৪০ খ্রকদলাখ্রমটার েীর্ চ (পাতাল ১২.৮০ খ্রকদলাখ্রমটার
এ্বাং উড়াল ৪.৬০ খ্রকদলাখ্রমটার) এ্বাং ১৬টি কস্টশন (পাতাল ১২টি এ্বাং উড়াল ৪টি) খ্রবখ্রশষ্ট কমদট্রাদরল খ্রনমচাদণর খ্রনখ্রমত্ত প্রাক-সম্ভাব্যতা
যার্াই সম্পন্ন করা হদয়দছ। MRT Line-5: Southern Route এ্র Project Readiness Financing (PRF) এ্র খ্রনখ্রমত্ত
উন্নয়ন সহদযাগী সাংস্থার সদে ঋণ চুখ্রি স্বাক্ষ্খ্ররত হদয়দছ। গত ২৯ মার্ চ ২০২১ তাখ্ররখ Feasibility Study, Detailed Design
and Tender Assistance করার খ্রনখ্রমত্ত পরামশচক প্রখ্রতষ্ঠান EGIS RAIL, S.A, France JV এ্র সদে চুখ্রি স্বাক্ষ্খ্ররত
হদয়দছ।
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
পদ্ধখ্রতদত MRT Line-2 রনমমাণেি ণযে জাপান ও বাাং াণদশ সিকাি সহণর্ারগো স্মািক স্বাযি কণিণে। এিই ধািাবারহকোয়
G2G রিরিণে PPP পদ্ধখ্রতদত MRT Line-2 বাস্তবায়ণন অর্ মননরেক রবষয় সাংক্রান্ত মরিসিা করমটি গত ৮ নদভম্বর ২০১৮ তাখ্ররখ
নীখ্রতগত অনুদমােন প্রোন কদরদছ। G2G রিরিণে PPP পদ্ধখ্রতদত প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর খ্রনখ্রমত্ত জাপান ও বাাং াণদণশি অাংশগ্রহণে 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 অনুরিে হণয়ণে। MRT Line-2 এি PPP Research সম্পন্ন কদর গে মাচ ম
২০২০ মাণস প্ররেণবদন োখ্রখল করা হদয়দছ। খ্রনদয়াখ্রজত পরামশচক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রপ্রখ্রলখ্রমনাখ্রর স্টাখ্রড করদছ। খ্রপ্রখ্রলখ্রমনাখ্রর স্টাখ্রড’র অগ্রগখ্রত
৫৪.০০%।
MRT Line-4
২০৩০ সাদলর মদে PPP পদ্ধখ্রতদত কমলাপুর - নারায়ণগঞ্জ করলওদয় ট্রাদকর পার্শ্চ খ্রেদয় প্রায় ১৬ খ্রকদলাখ্রমটার েীর্ চ উড়াল কমদট্রাদরল
খ্রহদসদব MRT Line-4 খ্রনমচাদণর উদযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আদছ।
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