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ঢাকা মহানগরী ও তৎসংল� পা�র্বত� এলাকার যানজট িনরসেন ও পিরেবশ উ�য়েন অতয্াধুিনক গণপিরবহন িহেসেব ৬(ছয়)িট 

েমে�ােরল সম�েয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় েমাট ১২৮.৭৪১ িকেলািমটার 
(উড়াল ৬৭.৫৬৯ িকেলািমটার এবং পাতাল ৬১.১৭২ িকেলািমটার) দীঘ র্ ও ১০৪িট ে�শন (উড়াল ৫১িট এবং পাতাল ৫৩িট) িবিশ� 
একিট শি�শালী েনটওয়াকর্ গেড় েতালার িনিম� সরকার িনে�া� সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০ �হণ কেরেছ। 
     

সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০  
 

�ম এমআরিট লাইেনর নাম পয র্ায় স�া� সমাি�র সাল ধরণ 

১. এমআরিট লাইন-৬ �থম ২০২৪ উড়াল 

২. এমআরিট লাইন-১ 
ি�তীয় 

২০২৬ 

উড়াল ও পাতাল 
৩. এমআরিট লাইন-৫: নদ র্ান র্ রুট ২০২৮ 

৪. এমআরিট লাইন-৫: সাউদান র্ রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এমআরিট লাইন-২ 

৬. এমআরিট লাইন-৪ উড়াল 
  

এ সময়াব� কম র্পিরক�না অনুসরেণ ২০.১০ িকেলািমটার দীঘ র্ বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরল বা MRT Line-6 এর িনম র্াণ 

কাজ early commissioning এর ল�য্মা�া অজর্েন পুেরাদেম এিগেয় চলেছ। ২০২৬ সােলর মে� কমলাপুর েথেক িবমানব�র 
পয র্� ১৯.৮৭২ িকেলািমটার পাতাল এবং নতুন বাজার েথেক িপতলগ� িডেপা পয র্� ১১.৩৬৯ িকেলািমটার উড়াল েমাট ৩১.২৪১ 

িকেলািমটার দীঘ র্ ও ২১িট ে�শন িবিশ� MRT Line-1 িনম র্ােণর লে�য্ Detailed Design এর কাজ চলমান। কমলাপুর েথেক 

িবমানব�র রুেটই বাংলােদেশ �থম পাতাল বা আ�ার�াউ� েমে�ােরল িনিম র্ত হেত যাে�। ২০২৮ সােলর মে� উড়াল ও পাতাল 

েমে�ােরেলর সম�েয় ২০ িকেলািমটার দীঘ র্ MRT Line-5: Northern Route-এর িবিভ� Survey ও Basic Design এর 

কাজ চলেছ। ২০৩০ সােলর মে� উড়াল ও পাতাল েমে�ােরেলর সম�েয় ১৭.৪০ িকেলািমটার দীঘ র্ MRT Line-5: Southern 
Route-এর Feasibility Study, Detailed Design and Tender Assistance করার িনিম� িনেয়ািজত পরামশ র্ক 

�িত�ান গত ২১ এি�ল ২০২১ তািরখ কাজ শুরু কেরেছ। একই সমেয়র মে� G2G িভি�েত PPP প�িতেত MRT Line-2 

িনম র্ােণর লে�য্ Preliminary Study চলমান আেছ। ২০৩০ সােলর মে� কমলাপুর েথেক নারায়ণগ� পয র্� েরলওেয় �য্ােকর পা�র্ 

িদেয় �ায় ১৬ িকেলািমটার দীঘ র্ উড়াল েমে�ােরল িহেসেব PPP প�িতেত MRT Line-4 িনম র্ােণর উে�াগ �ি�য়াধীন আেছ। 
 ............. 

 

MRT Line-6 বা বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরল   
 

সময়াব� কম র্পিরক�না ২০৩০ অনুসরেণ ২০.১০ িকেলািমটার দীঘ র্ �ায় ২২,০০০ েকািট টাকা �া�িলত �েয় উ�রা ৩য় পব র্ হেত 

মিতিঝল পয র্� Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংলােদেশর �থম েমে�ােরেলর িনম র্াণ কােজর সািব র্ক গড় অ�গিত 
৬৪.৯১%। �থম পয র্ােয় িনম র্ােণর জ� িনধ র্ািরত উ�রা তৃতীয় পব র্ হেত আগারগাঁও অংেশর পূতর্ কােজর অ�গিত ৮৫.৭৪%। ি�তীয় 
পয র্ােয় িনম র্ােণর জ� িনধ র্ািরত আগারগাঁও েথেক মিতিঝল অংেশর পূতর্ কােজর অ�গিত ৬২.৫০%। ইেলকি�কয্াল ও েমকািনকয্াল 
িসে�ম এবং েরািলং �ক (েরলেকাচ) ও িডেপা ইকুইপেম� সং�হ কােজর সমি�ত অ�গিত ৫৬.০৪%। মাননীয় �ধানম�ীর অনুশাসন 

অনুসরেণ MRT Line-6 মিতিঝল েথেক কমলাপুর পয র্� ১.১৬ িকেলািমটার বিধ র্ত করার িনিম� Social Study, অংশীজনসভা, 
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Household Survey, Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement Acton Plan (RAP), Environment 
Impact Assessment (EIA) এবং Basic Design স�� হেয়েছ। বতর্মােন Detailed Design ও ভূিম অিধ�হেণর 
কায র্�ম চলমান। 
  

�ােকজিভি�ক বা�বায়ন অ�গিত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) েমাট ৮িট �ােকেজ বা�বায়ন করা হে�। ৩১ েম ২০২১ 

তািরখ পয র্� �ােকজিভি�ক বা�বায়ন অ�গিত িন�রূপ:  

 �ােকজ-০১ (িডেপা এলাকার ভূিম উ�য়ন): এ �ােকেজর বা�ব কাজ গত ৮ েসে��র ২০১৬ তািরখ শুরু হেয় িনধ র্ািরত 
সমেয়র ০৯ (নয়) মাস পূেব র্ গত ৩১ জানুয়াির ২০১৮ তািরখ সমা� হেয়েছ। এেত সরকােরর ৭০ েকািট ৫৮ ল� টাকা সা�য় 
হেয়েছ। বা�ব অ�গিত ১০০%। 

 �ােকজ-২ (িডেপা এলাকার পূতর্ কাজ): এ �ােকেজর বা�ব কাজ ১৩ েসে��র ২০১৭ তািরখ শুরু হেয়েছ। িডেপার অভয্�ের 
িনম র্ােণর জ� িনধ র্ািরত েমাট ৫২িট অবকাঠােমার মে� ১৪িট অবকাঠােমার িনম র্াণ কাজ পিরপূণ র্ভােব স�� হেয়েছ। পূতর্ 
কােজর অ�গিত ৯5.00%। সকল �াপনার চারপােশ একই ধরেণর িসরািমক টাইলস্  িদেয় �াপতয্ ৈশলীর িনম র্াণ কােজর 

অ�গিত ৯০.০০%। Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) কােজর অ�গিত ৭৭%। এই �ােকেজর 

সািব র্ক বা�ব অ�গিত ৯০.00%।  

 �ােকজ-০৩ ও ০৪ (উ�রা উ�র েথেক আগারগাঁও পয র্� ১১.৭৩ িকেলািমটার ভায়াডা� ও ৯িট ে�শন িনম র্াণ): উভয় 
�ােকেজর কাজ ১ আগ� ২০১৭ তািরখ শুরু হেয়েছ। ইেতামে� পিরেসবা �ানা�র, েচকেবািরং, েট� পাইল, মূল পাইল, 

পাইল কয্াপ, আই-গাড র্ার, ি�কা� েসগেম� কাি�ং, িপয়ার েহড, ১১.৭৩ িকেলািমটার ভায়াডা�, ০৫িট Long Span 
Balanced Cantilever িনম র্াণ, সকল ে�শেনর Sub-structure িনম র্াণ এবং ১৪,৭৪৮িট �ারােপট ওয়ােলর মে� 
সকল �ারােপট ওয়াল ভায়াডাে�র উপর �াপন স�� হেয়েছ। উ�রা উ�র, উ�রা েস�ার, উ�রা দি�ণ ও প�বী ে�শেনর 

Concourse ছাদ িনম র্াণ সমা� হেয়েছ। বতর্মােন িমরপুর-১১, িমরপুর-১০, কাজীপাড়া ও েশওড়াপাড়া এবং আগারগাঁও 

ে�শেনর Concourse ছাদ িনম র্ােণর কাজ চলেছ। উ�রা উ�র, উ�রা েস�ার, উ�রা দি�ণ ও প�বী ে�শেনর �য্াটফম র্ 

িনম র্াণ স�� হেয়েছ। িমরপুর-১১, কাজীপাড়া ও েশওড়াপাড়া ে�শেনর সমা�কৃত Concourse ছাদ এর উপর �য্াটফম র্ 

িনম র্াণ কাজ চলেছ। উ�রা উ�র, উ�রা েস�ার, উ�রা দি�ণ ও প�বী ে�শনসমূেহ Steel Roof Structure িনম র্াণ কাজ 

স�� হেয়েছ। উ�রা উ�র, উ�রা েস�ার, উ�রা দি�ণ, প�বী ও িমরপুর-১১ ে�শেন Mechanical, Electrical and 
Plumbing (MEP) এর কাজসহ এি�-এি�ট �াকচার িনম র্াণ কাজ শুরু হেয়েছ। সািব র্ক অ�গিত ৮১.০০%।   

 �ােকজ-৫ (আগারগাঁও েথেক কারওয়ান বাজার পয র্� ৩.১৯৫ িকেলািমটার ভায়াডা� ও ৩িট ে�শন িনম র্াণ কাজ): এ 
�ােকেজর বা�ব কাজ ০১ আগ� ২০১৮ তািরখ শুরু করা হেয়েছ। বতর্মােন এ অংেশ পিরেসবা �ানা�র, েচকেবািরং, �ায়াল 
ে��, েট� পাইল, �ায়ী েবারড্ পাইল, িপয়ার কলাম ও িপয়ার েহড িনম র্াণ স�� হেয়েছ। েমাট ২০৩িট পাইল কয্ােপর মে� 
েমইন লাইেনর সকল পাইল কয্াপ (১০৬িট) এবং ে�শেনর ৯৭িট পাইল কয্ােপর মে� ৮৮িট েমাট ১৯৪িট পাইল কয্াপ স�� 
হেয়েছ। বতর্মােন িবজয় সরিণ, ফাম র্েগট, কারওয়ান বাজার েমে�ােরল ে�শন�েয়র িনম র্াণ কাজ চলমান আেছ। েমাট ১১৫িট 
ে�শন কলােমর মে� ৮৭িট ে�শন কলাম িনম র্াণ স�� হেয়েছ। ফাম র্েগট ে�শেনর ১৩৫ িমটার িরেটইল েলেভল �াব 
কাি�ং এবং কারওয়ান বাজার ে�শেনর ডানপােশর ১০৫ িমটার িরেটইল েলেভল �াব কাি�ং স�� হেয়েছ। েমাট ৬িট 

Portal Beam এর মে� ৪িট Portal Beam িনম র্াণ স�� হেয়েছ। ২িট Special Long Span এর িনম র্াণ কাজ 
অ�াহত আেছ। েমাট ১০৪৮িট ি�কা� েসগেম� এর মে� ৬৯৭িট েসগেম� িনম র্াণ স�� হেয়েছ এবং ৩২৩৪িট �ারােপট 

ওয়ােলর মে� ১৩২০িট �ারােপট ওয়াল িনম র্াণ স�� হেয়েছ। উ�রা িডেপা এলাকায় িনম র্াণাধীন Metro Rail 
Exhibition & Information Center-এর পূতর্ কােজর অ�গিত ৯৮%। ৩.১৯৫ িকেলািমটার ভায়াডাে�র মে� 
১.৪৫০ িকেলািমটার ভায়াডা� দৃ�মান হেয়েছ। এ �ােকেজর সািব র্ক বা�ব অ�গিত ৬৬.৯৪%। 

➢ �ােকজ-৬ (কারওয়ান বাজার েথেক মিতিঝল পয র্� ৪.৯২২ িকেলািমটার ভায়াডা� ও ৪িট ে�শন িনম র্াণ কাজ): এ 
�ােকেজর বা�ব কাজ ০১ আগ� ২০১৮ তািরখ শুরু করা হেয়েছ। বতর্মােন এ অংেশ পিরেসবা �ানা�র, েচকেবািরং, �ায়াল 
ে��, েট� পাইল, �ায়ী েবারড্ পাইল, িপয়ার েহড ও িপয়ার কলাম স�� হেয়েছ। েমাট ২৯৮িট পাইল কয্ােপর মে� ২৬১িট 
পাইল কয্াপ স�� হেয়েছ। ১৭৬৪িট ি�কা� েসগেম� এর মে� ১৪৯৭িট েসগেম� কাি�ং স�� হেয়েছ। েমাট ৪৯৪৬িট 
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�ারােপট ওয়ােলর মে� ১৮৪০িট �ারােপট ওয়াল স�� হেয়েছ। েমাট ১৫৪িট ে�শন কলােমর মে� ১২০িট ে�শন কলাম 

স�� হেয়েছ। েমাট ৯িট Portal Beam এর মে� ৭িট Portal Beam িনম র্াণ স�� হেয়েছ। বতর্মােন শাহবাগ, ঢাকা 

িব�িব�ালয়, বাংলােদশ সিচবালয় ও মিতিঝল েমে�ােরল ে�শনসমূেহর িনম র্াণ কাজ চলমান আেছ। ঢাকা িব�িব�ালয় 
ে�শেনর ৯০ িমটার কনেকাস র্ েলেভল �াব কাি�ং স�� হেয়েছ। ৪.৯২২ িকেলািমটার ভায়াডাে�র মে� ১.৯৩০ 
িকেলািমটার ভায়াডা� দৃ�মান হেয়েছ। বা�ব অ�গিত ৬৭.৫৮%। 

 �ােকজ-০৭ (ইেলকি�কয্াল এ� েমকািনকয্াল িসে�ম): ইেলকি�কয্াল এ� েমকািনকয্াল িসে�ম সরবরাহ ও িনম র্াণ কাজ 

গত ১১ জুলাই ২০১৮ তািরখ শুরু হেয়েছ। উ�রা িডেপােত িরিসিভং সাব-ে�শন (RSS) এর পূতর্ কাজ েশষ কের 

িবদুয্তায়েনর কাজ স�� করা হেয়েছ। মিতিঝল িরিসিভং সাব-ে�শন (RSS) এর ভবন িনম র্াণ কাজ চলমান। িডেপা 
এলাকার ওয়াকর্শপ েশড-এর অভয্�ের ১২িট েরল লাইেনর িনম র্াণ কাজ স�� হেয়েছ। �য্াবিলং েশড এর অভয্�ের এবং 
সংল� ইয়ােড র্ ১৯িট �ালাে�ড েরল লাইেনর মে� সকল েরল লাইন �াপেনর কাজ স�� হেয়েছ। ভায়াডাে�র ওপর েমইন 
লাইেনর ২৬৭৮িট েরল জেয়� ওেয়ি�ং এর কাজ স�� হেয়েছ। আগারগাঁও পয র্� ভায়াডাে� ২৩.৯৬ �য্াক িকেলািমটার েরল 
লাইেনর মে� Track Plinth Casting সহ ১৫.০০ িকেলািমটার েরল �য্াক অয্ালাইনেমে�র কাজ স�� হেয়েছ। ত�ে� 

১১.৭৫ িকেলািমটার েরল লাইন �াপন করা হেয়েছ। িডেপার অভয্�ের OCS Mast �াপেনর কাজ সমা� হেয়েছ এবং 

Overhead Catenary Wire �াপন কাজ চলমান। ওয়াকর্শপ েশড এবং সংল� েরল �য্াক এর Overhead 
Catenary System (OCS)-এর ৈবদুয্িতক েটি�ং/কিমশিনং কাজ স�� করা হেয়েছ। ভায়াডাে�র ওপর আগারগাঁও 

ে�শন পয র্� ১০.৫০ িকেলািমটার �য্ােক OCS Portal/Mast �াপেনর কাজ সমা� হেয়েছ এবং ৮.০০ িকেলািমটার 
ওয়য্ািরং স�� হেয়েছ।  সািব র্ক বা�ব অ�গিত ৭০.২০%। 

 �ােকজ-০৮ [েরািলং �ক (েরল েকাচ) ও িডেপা ইকুইপেম� সং�হ]: এ �ােকেজর বা�ব কাজ ১৩ েসে��র ২০১৭ তািরখ 

শুরু করা হেয়েছ। চলমান নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) ৈবি�ক মহামারী পিরি�িতেত িবেশষ উে�ােগ Third 
Party Inspection এর মা�েম �থম েমে�া ে�ন েসট গত ২৩ এি�ল ২০২১ তািরখ ঢাকার উ�রা� িডেপােত েপৗেঁছেছ। 

িডেপােত �থম েমে�া ে�ন েসেটর Receiving Inspection িঠকাদারী �িত�ান কতৃর্ক স�� করা হেয়েছ। বতর্মােন 

িডেপােত Functional Test চলেছ। িডেপার অভয্�ের Functional Test েশেষ ভায়াডাে�র উপর েমইন লাইেন আগামী 

আগ� ২০২১ মােস Performance Test করা হেব। ভায়াডাে�র উপের Performance Test স�� হওয়ার পর 
Integrated Test করা হেব। Integrated Test স�� হওয়ার পর �থম ে�েনর Trial Run শুরু হেব। ি�তীয় েমে�া 
ে�ন েসট জাপােনর েকােব সমু� ব�র হেত গত ২১ এি�ল ২০২১ তািরখ জাহাজ েযােগ যা�া শুরু কের গত ০৯ েম ২০২১ 
তািরখ বাংলােদেশর েমাংলা সমু� ব�ের েপৗেঁছেছ। েমাংলা ব�ের শু� ও ভয্াট স�িকর্ত কায র্াবিল স�াদন েশেষ ২৪ েম 
২০২১ তািরখ ঢাকার উে�ে� যা�া শুরু কের। িনধ র্ািরত সমেয়র দুই স�াহ পূেব র্ উ�রা� িডেপােত আগামী ০২ জুন ২০২১ 
তািরখ েপৗছঁােব বেল আশা করা যাে�। তৃতীয় এবং চতুথ র্ েমে�া ে�ন েসেটর িশপেমে�র স�া� তািরখ ১১ জুন ২০২১ এবং 
বাংলােদেশ েপৗছঁােনার স�া� তািরখ ১৩ আগ� ২০২১। ৫ম ে�ন েসেটর জাপান হেত িশপেমে�র স�া� তািরখ ১৬ জুলাই 

২০২১ এবং বাংলােদেশ েপৗছঁােনার স�া� তািরখ ১৭ েসে��র ২০২১। এ �ােকেজর বা�ব অ�গিত ৪৪.৯১%।   

কেরানা মহামারী পিরি�িতেত েমে�ােরেলর কায র্�ম চলমান রাখার িনিম� গৃহীত পদে�প 

• COVID-19 এর Second Wave �িতেরােধ িনেয়ািজত জনবেলর পিরপূণ র্ Screening �ব�া চলমান আেছ; 

• গাবতলী ক��াকশন ইয়ােড র্ ১০ শ�া িবিশ� এবং উ�রা� প�বিট ক��াকশন ইয়ােড র্ ১৪ শ�া িবিশ� Field Hospital 
চালু আেছ; 

• MRT Line-6 এর িনম র্াণ কােজ িনেয়ািজত িঠকাদারী �িত�ােনর জনবেলর িনরাপদ অব�ােনর জ� িনম র্াণ�েলর 
সি�কেট আবািসক �াপনা িনম র্াণ করা হেয়েছ; 

• িডএমিটিসএল ও এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহ কম র্রত েদশী জনবলেক অনলাইন েরিজে�শেনর মা�েম 
ভয্াকিসেনর �থম ও ি�তীয় েডাজ �দান করা হেয়েছ;  

• িবেদশী জনবলেক অনলাইন েরিজে�শেনর মা�েম ভয্াকিসন �দােনর কায র্�ম শুরু করা হেয়েছ; এবং 

• িডএমিটিসএল এবং এর আওতায় বা�বায়নাধীন �ক�সমূেহ ৩১ েম ২০২১ তািরখ পয র্� েমাট ৬৬৮ জন COVID-19-এ 
আ�া� হেয়েছন। েকান মৃতুয্ েনই।    
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MRT Line-1 বা বাংলােদেশর �থম Underground বা পাতাল েমে�ােরল 

৩১.২৪১ িকেলািমটার দীঘ র্ MRT Line-1 দুিট অংেশ িবভ�। অংশ দুিট হল: িবমানব�র রুট (িবমানব�র েথেক কমলাপুর) এবং 
পূব র্াচল রুট (নতুন বাজার েথেক িপতলগ� িডেপা)। িবমানব�র রুেটর েমাট ৈদঘ র্য্ ১৯.৮৭২ িকেলািমটার এবং েমাট পাতাল ে�শন 
সং�া ১২িট। এ রুেটই বাংলােদেশ �থম পাতাল বা আ�ার�াউ� েমে�ােরল িনিম র্ত হেত যাে�। পূব র্াচল রুেটর েমাট ৈদঘ র্য্ ১১.৩৬৯ 
িকেলািমটার। স�ণ র্ অংশ উড়াল এবং েমাট ে�শন সং�া ৯িট। ত�ে� ৭িট ে�শন হেব উড়াল। নতুন বাজার ও যমুনা িফউচার পাকর্ 

ে�শন�য় িবমানব�র রুেটর অংশ িহেসেব পাতাল িনিম র্ত হেব। নতুন বাজার ে�শেন Inter-change থাকেব। এ Inter-change 
�বহার কের িবমানব�র রুট েথেক পূব র্াচল রুেট এবং পূব র্াচল রুট েথেক িবমানব�র রুেট যাওয়া যােব। উভয় রুেটর সকল িব�ািরত 

Study, Survey ও Basic Design স�� হেয়েছ। বতর্মােন Detailed Design এর কাজ চলমান। Detailed Design এর 

অ�গিত ৭৩%। MRT Line-1 এর িডেপা ও িডেপা এে�স কিরেডার িনম র্ােণর িনিম� নারায়নগ� েজলার রূপগ� উপেজলার 
িপতলগ� ও �া�ণখালী েমৗজায় ৯২.৯৭২৫ একর জিম অিধ�হেণর িনিম� েযৗথ তদ� কায র্�ম সমা� হেয়েছ। বতর্মােন েরােয়দাদ 
��েতর কায র্�ম চলমান আেছ। ভূিম অিধ�হেনর সািব র্ক অ�গিত ৭৭%। 
 

MRT Line-5: Northern Route 

২০২৮ সােলর মে� েহমােয়তপুর হেত ভাটারা পয র্� পাতাল ও উড়াল সম�েয় ২০ িকেলািমটার দীঘ র্ (পাতাল ১৩.৫০ িকেলািমটার এবং 

উড়াল ৬.৫০ িকেলািমটার) ও ১৪িট ে�শন (পাতাল ৯িট এবং উড়াল ৫িট) িবিশ� েমে�ােরল িনম র্ােণর িনিম� Dhaka Mass Rapid 
Transit Development Project (Line-5): Northern Route এর Feasibility Study স�� হেয়েছ। িবিভ� সােভ র্ ও 
Basic Design এর কাজ চলেছ। Basic Design কােজর অ�গিত ৯৯.৬০%। ঢাকা েজলার সাভার উপেজলার িবলামািলয়া ও 
েকা�া েমৗজায় ১ম পয র্ােয় ৪০.১৮২২ েহ�র ভূিম অিধ�হেণর ��াব যথাযথ প�িতেত েক�ীয় ভূিম বরা� কিমিটর অনুেমাদেনর জ� 
গত ১৩ এি�ল ২০২১ তািরখ ভূিম ম�ণালেয় ে�রণ করা হেয়েছ। ভূিম ম�ণালয় হেত গত ০৯ েম ২০২১ তািরখ েজলা �শাসক, ঢাকা এর 
বরাবর ��াবিট ে�রণ করা হেল েজলা �শাসক, ঢাকা হেত ২৩ েম ২০২১ তািরখ মাঠ পয র্ােয় স�া�তা যাচাই কের ৩১ েম ২০২১ 
তািরখ একমত েপাষণপূব র্ক স�া�তা যাচাই  �িতেবদন ভূিম ম�ণালেয় ে�রণ কেরেছ। আগামী ০৯ জুন ২০২১ তািরখ েক�ীয় ভূিম 
বরা� কিমিটর সভা আহবান করা হেয়েছ মেম র্ জানা িগেয়েছ।  
 

MRT Line-5: Southern Route  

২০৩০ সােলর মে� গাবতলী হেত দােশরকাি� পয র্� উড়াল ও পাতাল সম�েয় ১৭.৪০ িকেলািমটার দীঘ র্ (পাতাল ১২.৮০ িকেলািমটার 
এবং উড়াল ৪.৬০ িকেলািমটার) এবং ১৬িট ে�শন (পাতাল ১২িট এবং উড়াল ৪িট) িবিশ� েমে�ােরল িনম র্ােণর িনিম� �াক-স�া�তা 

যাচাই স�� করা হেয়েছ। MRT Line-5: Southern Route এর Project Readiness Financing (PRF) এর িনিম� 

উ�য়ন সহেযাগী সং�ার সে� ঋণ চুি� �া�িরত হেয়েছ। গত ২৯ মাচ র্ ২০২১ তািরখ Feasibility Study, Detailed Design 
and Tender Assistance করার িনিম� পরামশ র্ক �িত�ান EIS RAIL, S.A, France JV এর সে� চুি� �া�িরত হেয়েছ। 
গত ২১ এি�ল ২০২১ তািরখ িনেয়ািজত পরামশ র্ক �িত�ান কাজ শুরু কেরেছ।  

MRT Line -2  

২০৩০ সােলর মে� গাবতলী হেত চ��াম েরাড পয র্� উড়াল ও পাতাল সম�েয় �ায় ২৪ িকেলািমটার দীঘ র্ G2G িভি�েত PPP 

প�িতেত MRT Line-2 িনম র্ােণর লে�য্ জাপান ও বাংলােদশ সরকার সহেযািগতা �ারক �া�র কেরেছ। এরই ধারাবািহকতায় 

G2G িভি�েত PPP প�িতেত MRT Line-2 বা�বায়েন অথ র্ৈনিতক িবষয় সং�া� মি�সভা কিমিট গত ৮ নেভ�র ২০১৮ তািরখ 

নীিতগত অনুেমাদন �দান কেরেছ। G2G িভি�েত PPP প�িতেত �ক�িট বা�বায়েনর িনিম� জাপান ও বাংলােদেশর অংশ�হেণ   ৬ 
িডেস�র ২০১৭ তািরখ �থম �াটফরম সভা, ৭ জুন ২০১৮ তািরখ ি�তীয় �াটফরম সভা, ২১ মাচ র্ ২০১৯ তািরখ তৃতীয় �াটফরম সভা 

এবং ২৪ েফ�য়াির ২০২১ তািরখ চতুথ র্ �াটফরম সভা অনুি�ত হেয়েছ। MRT Line-2 এর PPP Research স�� কের গত মাচ র্ 
২০২০ মােস �িতেবদন দািখল করা হেয়েছ। িনেয়ািজত পরামশ র্ক �িত�ান ি�িলিমনাির �ািড করেছ। ি�িলিমনাির �ািড’র অ�গিত 
৫৮.০০%। 

MRT Line-4 

২০৩০ সােলর মে� PPP প�িতেত কমলাপুর - নারায়ণগ� েরলওেয় �ােকর পা�র্ িদেয় �ায় ১৬ িকেলািমটার দীঘ র্ উড়াল েমে�ােরল 

িহেসেব MRT Line-4 িনম র্ােণর উে�াগ �ি�য়াধীন আেছ।  


