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ঢাকা িহানগরী ও তৎেংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকার যানিট খ্রনরেপ্টন ও পখ্ররপ্টবশ উন্নয়প্টন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহপ্টেপ্টব ৬(ছয়)টি 

সিপ্টট্রাপ্টরি েিন্বপ্টয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় সিাট ১২৯.৯০১ খ্রকপ্টিাখ্রিটার 

(উড়াি ৬৮.৭২৯ খ্রকপ্টিাখ্রিটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ খ্রকপ্টিাখ্রিটার) দীর্ ব ও ১০৫টি সস্টশন (উড়াি ৫২টি এবং পাতাি ৫৩টি) খ্রবখ্রশষ্ট 

একটি শখ্রিশািী সনটওয়াকব গপ্টড় সতািার খ্রনখ্রিত্ত েরকার খ্রনপ্টনাি েিয়াবদ্ধ কি বপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কপ্টরপ্টছ। 

     

েিয়াবদ্ধ কি বপখ্ররকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআরটি িাইপ্টনর নাি পয বায় েম্ভাব্য েিাখ্রির োি ধরণ 

১. এিআরটি িাইন-৬ প্রথি ২০২৪ উড়াি 

২. এিআরটি িাইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উড়াি ও পাতাি 

৩. এিআরটি িাইন-৫: নদ বান ব রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িাইন-৫: োউদান ব রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ উড়াি 

  

এই সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাপ্টদপ্টশর প্রথি উড়াি সিপ্টট্রাপ্টরি বা MRT Line-6 এর খ্রনি বাণ 

কাি early commissioning এর িক্ষ্যিাত্রা অিবপ্টন 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 রনম োদণর লদযয Detailed Design, ভূখ্রি অখ্রধগ্রহণ এবং দরপত্র 

প্রখ্রক্রয়াকরণ কায বক্রি চিিান আপ্টছ। কিিাপুর সথপ্টক খ্রবিানবন্দর রুপ্টটই বাংিাপ্টদপ্টশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনখ্রি বত 

হপ্টত যাপ্টে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি সিপ্টট্রাপ্টরপ্টির েিন্বপ্টয় ২০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Northern Route-

এর খ্রবখ্রিন্ন Survey, Detailed Design ও ভূখ্রি অখ্রধগ্রহপ্টণর কাি চিপ্টছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি সিপ্টট্রাপ্টরপ্টির 

েিন্বপ্টয় ১৭.৪০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route খ্রনি বাপ্টণর লদযয Feasibility Study, রবরভন্ন সাদভ ে ও 

Basic Design এর কাি চিপ্টছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতপ্টত MRT Line-2 রনম োদণর লদযয 

Preliminary Study চিিান আপ্টছ। 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 খ্রনি বাপ্টণর উপ্টযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আপ্টছ।   

 ............. 

 

MRT Line-6 বা বাংিাপ্টদপ্টশর প্রথি উড়াি সিপ্টট্রাপ্টরি   
 

সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা 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 খ্রনি বাণ কাপ্টির োখ্রব বক গড় অগ্রগখ্রত 

৭০.৫৮%। প্রথি পয বাপ্টয় খ্রনি বাপ্টণর িন্য খ্রনধ বাখ্ররত উত্তরা তৃতীয় পব ব হপ্টত আগারগাঁও অংপ্টশর পূতব কাপ্টির অগ্রগখ্রত ৮৮.৯৪%। খ্রিতীয় 

পয বাপ্টয় খ্রনি বাপ্টণর িন্য খ্রনধ বাখ্ররত আগারগাঁও সথপ্টক িখ্রতখ্রিি অংপ্টশর পূতব কাপ্টির অগ্রগখ্রত ৬৯.২৬%। ইপ্টিকখ্রট্রকযাি ও সিকাখ্রনকযাি 

খ্রেপ্টস্টি এবং সরাখ্রিং স্টক (সরিপ্টকাচ) ও খ্রডপ্টপা ইকুইপপ্টিন্ট েংগ্রহ কাপ্টির েিখ্রন্বত অগ্রগখ্রত ৬৪.৩৬%। িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর অনুশােন 

অনুেরপ্টণ MRT Line-6 িখ্রতখ্রিি সথপ্টক কিিাপুর পয বন্ত ১.১৬ খ্রকপ্টিাখ্রিটার বখ্রধ বত করার খ্রনখ্রিত্ত অংশীিনেিা, Social Study, 

Household Survey, Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement Acton Plan (RAP), Environment 

http://www.dmtcl.gov.bd/
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Impact Assessment (EIA) এবং Basic Design েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। বতবিাপ্টন Detailed Design ও ভূখ্রি অখ্রধগ্রহপ্টণর 

কায বক্রি চিিান। 

প্যাপ্টকিখ্রিখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) সিাট ৮টি প্যাপ্টকপ্টি বাস্তবায়ন করা হপ্টে। ৩০ সেপ্টেম্বর 

২০২১ তাখ্ররখ পয বন্ত প্যাপ্টকিখ্রিখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত খ্রননরূপ:   

 প্যাকেজ-০১ (ডিক া এলাোর ভূডি উন্নয়ন): এই 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। এই প্যাকেকজর বাস্তব অগ্রগডত ১০০%। 

 প্যাকেজ-২ (ডিক া এলাোর পূতধ োজ): এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু হকয়কে। ডিক ার 

অভ্যন্তকর ডনি ধাকের জন্য ডনর্ ধাডরত সিাট ৫২টি অবোঠাকিার িকে ২৪টি অবোঠাকিার োজ  ডরপূে ধভ্াকব েম্পন্ন হকয়কে। 

ডিক া এলাোর অবডিষ্ট োজ প্রায় সিষ  র্ ধাকয় রকয়কে। আগািী ডিকেম্বর ২০২১ িাকে ডিক ার োডব ধে োজ িতভ্াগ েম্পন্ন 

হকব বকল আিা েরা র্াকে। এই প্যাকেকজর বাস্তব অগ্রগডত ৯৬%।  

 প্যাপ্টকি-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর সথপ্টক আগারগাঁও পয বন্ত ১১.৭৩ খ্রকপ্টিাখ্রিটার িায়াডাক্ট ও ৯টি সস্টশন খ্রনি বাণ): উিয় 

প্যাপ্টকপ্টির কাি ১ আগস্ট ২০১৭ তাখ্ররখ শুরু হপ্টয়প্টছ। ইপ্টতািপ্টে পখ্ররপ্টেবা স্থানান্তর, সচকপ্টবাখ্ররং, সটস্ট পাইি, মূি পাইি, 

পাইি কযাপ, আই-গাড বার, খ্রপ্রকাস্ট সেগপ্টিন্ট কাখ্রস্টং, খ্রপয়ার সহড, িায়াডাক্ট, িায়াডাপ্টক্টর উপর প্যারাপ্টপট ওয়াি স্থাপন, 

Long Span Balanced Cantilever খ্রনি বাণ, েকি সস্টশপ্টনর Sub-structure, Concourse ছাদ ও Platform 

ছাদ খ্রনি বাণ েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দখ্রক্ষ্ণ, পল্লবী ও খ্রিরপুর-১১ সস্টশনেমূপ্টহর প্ল্যাটফর্ি এবং 

উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দখ্রক্ষ্ণ ও পল্লবী সস্টশনেমূপ্টহর Steel Roof Structure খ্রনি বাণ কাি েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। 

অবখ্রশষ্ট ৪টি সস্টশপ্টনর প্ল্যাটফি ব ও ৫টি সস্টশপ্টনর Steel Roof Structure এর খ্রনি বাণ কাি চিপ্টছ। উত্তরা উত্তর, উত্তরা 

দখ্রক্ষ্ণ ও পল্লবী সস্টশনেমূসহর Roof Sheeting েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দখ্রক্ষ্ণ, পল্লবী ও 

খ্রিরপুর-১১, খ্রিরপুর-১০, কািীপাড়া ও সশওড়াপাড়া সস্টশপ্টন Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) এর 

কাি এবং এখ্রি-এখ্রিট স্ট্রাকচার খ্রনি বাণ কাি শুরু হপ্টয়প্টছ। এই প্যাকেজ দুটির েিখ্রন্বত বাস্তব অগ্রগখ্রত ৮৪.৫৮%।    

 

 প্যাপ্টকি-৫ (আগারগাঁও সথপ্টক কারওয়ান বািার পয বন্ত ৩.১৯৫ খ্রকপ্টিাখ্রিটার িায়াডাক্ট ও ৩টি সস্টশন খ্রনি বাণ কাি): এই 

প্যাপ্টকপ্টির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হপ্টয়প্টছ। বতবিাপ্টন এ অংপ্টশ পখ্ররপ্টেবা স্থানান্তর, সচকপ্টবাখ্ররং, ট্রায়াি 

সট্রঞ্চ, সটস্ট পাইি, স্থায়ী সবারড্ পাইি, ২০৩টি পাইি কযাপ, খ্রপয়ার কিাি, খ্রপয়ার সহড, ১১৫টি সস্টশন কিাি ও ৬টি 

Portal Beam খ্রনি বাণ েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। বতবিাপ্টন খ্রবিয় েরখ্রণ, ফাি বপ্টগট ও কারওয়ান বািার সিপ্টট্রাপ্টরি সস্টশনত্রপ্টয়র খ্রনি বাণ 

কাি চিিান আপ্টছ। খ্রবিয় েরখ্রণ সস্টশপ্টনর ডানপাপ্টশর ১৮০ খ্রিটার কনপ্টকাে ব ও প্ল্যাটফি ব সিপ্টিি স্লাব কাখ্রস্টং এবং 

বািপাপ্টশর ৯০ খ্রিটার কনপ্টকাে ব সিপ্টিি স্লাব কাখ্রস্টং েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। ফাি বপ্টগট সস্টশপ্টনর খ্ররপ্টটইি ও কনপ্টকাে ব সিপ্টিি স্লাব 

কাখ্রস্টং ও ৪৫ খ্রিটার প্ল্যাটফি ব সিপ্টিি স্লাব কাখ্রস্টং েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। কারওয়ান বািার সস্টশপ্টনর ডানপাপ্টশর ১৮০ খ্রিটার 

খ্ররপ্টটইি সিপ্টিি ও কনপ্টকাে ব সিপ্টিি স্লাব কাখ্রস্টং এবং বািপাপ্টশর ৭৫ খ্রিটার খ্ররপ্টটইি সিপ্টিি স্লাব কাখ্রস্টং েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। 

২টি Special Long Span এর িপ্টে ১টির কাি েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ ও অপরটির খ্রনি বাণ কাি অব্যাহত আপ্টছ। সিাট ১০৪৮টি 

খ্রপ্রকাস্ট সেগপ্টিন্ট এর িপ্টে ৯৫৪টি সেগপ্টিন্ট খ্রনি বাণ েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ এবং ৩২৩৪টি প্যারাপ্টপট ওয়াপ্টির িপ্টে ২১২২টি 

প্যারাপ্টপট ওয়াি খ্রনি বাণ েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। সিাট ৯৪টি Span এর িপ্টে ৭৩টি Span এর Segment Erection েম্পন্ন 

হপ্টয়প্টছ। আগারগাঁও হপ্টত খ্রবিয় েরখ্রণ পয বন্ত িায়াডাপ্টক্টর উপর OCS Mast স্থাপপ্টনর কাি শুরু হপ্টয়প্টছ। উত্তরা খ্রডপ্টপা 

এিাকায় খ্রনি বাণাধীন Metro Rail Exhibition & Information Center-এর পূতব কাপ্টির অগ্রগখ্রত ৯৮.৭৫%। 

৩.১৯৫ খ্রকপ্টিাখ্রিটার িায়াডাপ্টক্টর িপ্টে ২.৪৫০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার িায়াডাক্ট দৃশ্যিান হপ্টয়প্টছ। এই প্যাপ্টকপ্টির বাস্তব অগ্রগখ্রত 

৭৩.৫৭%।   

➢ প্যাপ্টকি-৬ (কারওয়ান বািার সথপ্টক িখ্রতখ্রিি পয বন্ত ৪.৯২২ খ্রকপ্টিাখ্রিটার িায়াডাক্ট ও ৪টি সস্টশন খ্রনি বাণ কাি): এই 

প্যাপ্টকপ্টির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হপ্টয়প্টছ। বতবিাপ্টন এ অংপ্টশ পখ্ররপ্টেবা স্থানান্তর, সচকপ্টবাখ্ররং, ট্রায়াি 

সট্রঞ্চ, সটস্ট পাইি, স্থায়ী সবারড্ পাইি, খ্রপয়ার সহড, খ্রপয়ার কিাি, Portal Beam ও িায়াডাপ্টক্টর িন্য রপ্রকাস্ট লসগদমন্ট 

খ্রনি বাণ েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। লমাট ২৯৮টি পাইল কযাদপর মদে ২৮৭টি পাইল কযাপ সম্পন্ন হদয়দে। লমাট ৪৯৪৬টি প্যারাদপট 

ওয়াদলর মদে ৪৩১৯টি প্যারাদপট ওয়াল রনম োণ সম্পন্ন হদয়দে। লমাট ১৫৪টি লস্টশন কলাদমর মদে ১৪০টি লস্টশন কলাম 

রনম োণ সম্পন্ন হদয়দে। বতেমাদন শাহবাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়, বাাংলাদেশ সরিবালয় ও মরতরিল লমদরাদরল লস্টশনসমূদহর 

রনম োণ কাজ িলমান আদে। লমাট ১৫১টি Span এর িপ্টে ১১৪টি Span এর Segment Erection েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। শাহবাগ 
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লস্টশদনর ডানপাদশর ৯০ রমটার কনদকাস ে ললদভল স্লাব কারস্টাং, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় লস্টশদনর ১৮০ রমটার কনদকাস ে ললদভল ও 

৪৫ খ্রিটার প্ল্যাটফি ব সিপ্টিি স্লাব কাখ্রস্টং, বাংিাপ্টদশ েখ্রচবািয় সস্টশপ্টনর ডানপাপ্টশর ৪৫ খ্রিটার কনদকাস ে ললদভল স্লাব কারস্টাং 

এবং মরতরিল লস্টশদনর ৪৫ রমটার কনদকাস ে ললদভল স্লাব কারস্টাং েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। কারওয়ান বািার হপ্টত শাহবাগ পয বন্ত এবং 

রাজু চত্বর হপ্টত শাপিা চত্বর পয বন্ত িায়াডাপ্টক্টর উপর OCS Mast স্থাপপ্টনর কাি শুরু হপ্টয়প্টছ। ৪.৯২২ খ্রকপ্টিাখ্রিটার 

িায়াডাপ্টক্টর িপ্টে ৪.৪৭২ খ্রকপ্টিাখ্রিটার িায়াডাক্ট দৃশ্যিান হপ্টয়প্টছ। এই প্যাকেকজর বাস্তব অগ্রগরত ৭৪.৪৬%।  

 প্যাকেজ-০৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি েরবরাহ ও ডনি ধাে োজ 

গত ১১ জুলাই ২০১৮ তাডরখ শুরু হকয়কে। উত্তরা ডিক াকত ডরডেডভ্িং োব-সেিন (RSS) এর পূতধ োজ সিষ েকর 

ডবদুযতায়কনর োজ েম্পন্ন েরা হকয়কে। িডতডিল ডরডেডভ্িং োব-সেিন (RSS) এর ভ্বন ডনি ধাে োজ চলিান। ডিক া 

এলাোয় েেল সরল লাইন স্থা কনর োজ, OCS Mast স্থা ন ও OCS ওয়যাডরিং েম্পন্ন হকয়কে। ভ্ায়ািাকে আগারগাঁও 

 র্ ধন্ত ২৫.১৭ িযাে-ডেকলাডিটার সরললাইকনর িকে Rail Track Plinth Casting েহ ২৪.৫০ ডেকলাডিটার সরল িযাে 

আযালাইনকিকের োজ েম্পন্ন হকয়কে। তন্মকে ২১.৬০ ডেকলাডিটার সরল লাইন স্থা ন েরা হকয়কে। আগারগাঁও সেকে 

িডতডিল  র্ ধন্ত ১৮.০০ িাে-ডেকলাডিটার সরললাইকনর িকে ৮০০ ডিটার ভ্ায়ািাে অিংকি সরল ওকয়ডডিং এর োজ শুরু 

হকয়কে। ভ্ায়ািাকের উ র আগারগাঁও  র্ ধন্ত িযাকে OCS Mast স্থা ন এবিং ৩০.৬৬ ডেকলাডিটার এর িকে ১৭.৫০ 

ডেকলাডিটার ওয়যাডরিং েম্পন্ন হকয়কে। এই প্যাকেকজর  বাস্তব অগ্রগডত ৭৬.৫০%। 

 প্যাকেজ-০৮ [সরাডলিং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিে েিংগ্রহ]: এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ 

তাডরখ শুরু েরা হকয়কে। গত ২৩ এডপ্রল ২০২১ তাডরখ প্রেি সিকিা সিন সেট, গত ০৩ জুন ২০২১ তাখ্ররখ খ্রিতীয় সিপ্টট্রা সট্রন 

সেট, গত ১৯ আগস্ট ২০২১ তাখ্ররখ তৃতীয় সিপ্টট্রা সট্রন সেট এবং ২০ আগস্ট ২০২১ চতুথ ব সিপ্টট্রা সট্রন সেট ঢাকার উত্তরাস্থ 

খ্রডপ্টপাপ্টত সপ ৌঁপ্টছপ্টছ। খ্রডপ্টপার অিযন্তপ্টর প্রথি সিপ্টট্রা সট্রপ্টনর Functional Test ও অন্যান্য কাখ্ররগখ্রর পরীক্ষ্া সশপ্টে 

িায়াডাপ্টক্টর উপর সিইন িাইপ্টন গত ২৯ আগস্ট ২০২১ তাখ্ররখ প্রথি সিপ্টট্রা সট্রপ্টনর চিাচি পরীক্ষ্প্টণর সূচনা করা হপ্টয়প্টছ। এই 

Test োখ্রব বকিাপ্টব েম্পন্ন েরকত প্রায় ০৬(েয়) িাকের প্রকয়াজন হকব। Performance Test েম্পন্ন হওয়ার  র প্রায় 

০৩(ডতন) িাকের Integrated Test করা হপ্টব। Integrated Test সিকষ ও বাডেডজযে চলাচল শুরুর পূকব ধ প্রায় ০৫( াঁচ) 

িাকের র্াত্রীডবহীন Trial Run েরা হকব। বতবিাপ্টন খ্রডপ্টপাপ্টত খ্রিতীয়, তৃতীয় ও চতুথ ব সিপ্টট্রা সট্রন খ্রতনটির Functional 

Test ও অন্যান্য কাখ্ররগখ্রর পরীক্ষ্া চিপ্টছ। ৫ি সিপ্টট্রা সট্রন সেট গত ২৮ আগস্ট ২০২১ তাখ্ররখ িাপাপ্টনর সকাপ্টব েমুদ্র বন্দর 

হপ্টত িাহাি সযাপ্টগ বাংিাপ্টদপ্টশর উপ্টেপ্টশ্য যাত্রা শুরু কপ্টর ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তাখ্ররখ সিাংিা েমুদ্র বন্দপ্টর সপ ৌঁপ্টছপ্টছ। সিািংলা 

বন্দকর শুল্ক ও ভ্যাট েম্পডেধত োর্ ধাবডল েম্পাদন সিকষ সিকিা সিন সেটটি সিািংলা েমুদ্র বন্দর হকত ০১টি বাকজধর িােকি 

উত্তরাস্থ ডিক াকত স  ৌঁোকনার েম্ভাব্য েিয় অকোবর ২০২১ িাকের ১ি েপ্তাহ। ৬ষ্ঠ ও ৭ি সিকিা সিন সেট িাপাপ্টনর সকাপ্টব 

েমুদ্র বন্দর হপ্টত গত ১৬ সেকেম্বর ২০২১ তাডরখ জাহাজসর্াকগ বািংলাকদকির উকেকে র্াত্রা শুরু েকরকে এবিং উত্তরাস্থ 

ডিক াকত স  ৌঁোকনার েম্ভাব্য েিয় নকভ্ম্বর ২০২১ িাকের ২য় েপ্তাহ। এই প্যাপ্টকপ্টির বাস্তব অগ্রগখ্রত ৫৫.২৩%।      

 

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 খ্রনখ্রি বত 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 খ্রনখ্রি বত 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। বতেমাদন Detailed Design এর কাি চিিান। Detailed Design এর 

অগ্রগখ্রত ৮৩%। MRT Line-1 এর খ্রডপ্টপা ও খ্রডপ্টপা এপ্টিে কখ্ররপ্টডার খ্রনি বাপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত নারায়ণগঞ্জ সিিার রূপগঞ্জ উপপ্টিিার 

খ্রপতিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখািী সি িায় ৯২.৯৭২৫ একর িখ্রি অখ্রধগ্রহপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত সয থ তদন্ত কায বক্রি েিাি হপ্টয়প্টছ। ৭ ধারার সনাটিশ িারী  

করা হপ্টয়প্টছ। সরাপ্টয়দাদ প্রণয়প্টনর কায বক্রি চিিান আপ্টছ। খ্রনি বাণকাি তত্ত্বাবধাপ্টনর িন্য পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনপ্টয়াপ্টগর খ্রনখ্রিত্ত 

Expression of Interest (EOI) গত ১৫ সফব্রুয়াখ্রর ২০২১ তাখ্ররপ্টখ আহ্বান করা হয়। EOI মুল্যায়নপূব বক েংখ্রক্ষ্ি তাখ্রিকায় 

অন্তর্ভ বি আপ্টবদনকারীপ্টদর বরাবর গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তাখ্ররখ Request for Proposal (RFP) সপ্ররণ করা হপ্টয়প্টছ। RFP 

দাখ্রখপ্টির েব বপ্টশে তাখ্ররখ ৩০ নপ্টিম্বর ২০২১। খ্রপতিগঞ্জ খ্রডপ্টপার ভূখ্রি উন্নয়প্টনর খ্রনখ্রিত্ত গত ১০ জুন ২০২১ তাখ্ররখ দরপত্র আহ্বান করা 

হপ্টয়প্টছ এবং দরপত্র দাখ্রখপ্টির েব বপ্টশে তাখ্ররখ ০৬ অপ্টক্টাবর ২০২১। গত ১৬ আগস্ট ২০২১ তাখ্ররখ প্রকপ্টল্পর প্যাপ্টকি CP-05 ও CP-
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06 এবং গত ৩১ আগস্ট ২০২১ তাখ্ররখ প্যাপ্টকি CP-04 এর প্রাক-সযাগ্যতার দখ্রিিাখ্রদ (Prequalification Documents) 

JICA’র েম্মখ্রতর িন্য সপ্ররণ করা হপ্টয়প্টছ।  

 

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 খ্রনি বাপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত Dhaka Mass Rapid 

Transit Development Project (Line-5): Northern Route এর Feasibility Study ও Basic Design েম্পন্ন 

হপ্টয়প্টছ। খ্রবখ্রিন্ন োপ্টি ব, Detailed Design ও ভূখ্রি অখ্রধগ্রহপ্টণর কাি চিপ্টছ। Detailed Design এর অগ্রগখ্রত ১৬.৭০%। ঢাকা 

সিিার োিার উপপ্টিিার খ্রবিািাখ্রিয়া ও সকান্ডা সি িায় প্রথি পয বায় ৪০.১৮২২ সহক্টর ভূখ্রি অখ্রধগ্রহপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত ৪ ধারার সনাটিশ িারী 

করা হপ্টয়প্টছ। গত  ১১ আগস্ট ২০২১ তাখ্ররখ সয থ তদন্ত েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। সিিা প্রশােপ্টকর খ্রনকট উত্থাখ্রপত আপখ্রত্তেমূপ্টহর খ্রনষ্পখ্রত্তর িন্য 

শুনানী েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। 

  

MRT Line-5: Southern Route  

২০৩০ োপ্টির িপ্টে গাবতিী হপ্টত দাপ্টশরকাখ্রন্দ পয বন্ত উড়াি ও পাতাি েিন্বপ্টয় ১৭.৪০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার েীর্ ে (পাতাি ১২.৮০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার 

এবং উড়াি ৪.৬০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার) এবং ১৬টি সস্টশন (পাতাি ১২টি এবং উড়াি ৪টি) খ্রবখ্রশষ্ট সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনি বাপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত প্রাক-েম্ভাব্যতা 

যাচাই েম্পন্ন করা হপ্টয়প্টছ। MRT Line-5: Southern Route এর Project Readiness Financing (PRF) এর খ্রনখ্রিত্ত 

উন্নয়ন েহপ্টযাগী েংস্থার েপ্টে ঋণ চুখ্রি স্বাক্ষ্খ্ররত হপ্টয়প্টছ। গত ২১ এখ্রপ্রি ২০২১ তাখ্ররখ খ্রনপ্টয়াখ্রিত পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান কাি শুরু 

কপ্টরপ্টছ। Feasibility Study, খ্রবখ্রিন্ন ধরপ্টণর োপ্টি ব ও Basic Design এর কাি চিিান রপ্টয়প্টছ। Feasibility Study’র 

অগ্রগখ্রত ১৭% এবং Basic Design কাপ্টির অগ্রগখ্রত ২৫%।  

  

MRT Line -2  

২০৩০ সাদলর মদে গাবতলী হদত িট্টগ্রাম লরাড পর্ েন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বদয় প্রায় ২৪ রকদলারমটার েীর্ ে G2G রভরিদত PPP 

পদ্ধখ্রতপ্টত MRT Line-2 রনম োদণর লদযয জাপান ও বাাংলাদেশ সরকার সহদর্ারগতা স্মারক স্বাযর কদরদে। এ্রই ধারাবারহকতায় 

G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতপ্টত MRT Line-2 বাস্তবায়দন অর্ ে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 প্রর্ম প্ল্যাটফ্ম ে সভা, ৭ জুন ২০১৮ তাররখ রিতীয় প্ল্যাটফ্ম ে সভা, ২১ মাি ে ২০১৯ তাররখ তৃতীয় প্ল্যাটফ্ম ে সভা 

এবং ২৪ লফ্ব্রুয়ারর ২০২১ তাররখ িতুর্ ে প্ল্যাটফ্ম ে সভা অনুরিত হদয়দে। MRT Line-2 এ্র PPP Research েম্পন্ন কপ্টর গত মাি ে 

২০২০ মাদস প্ররতদবেন দাখ্রখি করা হপ্টয়প্টছ। খ্রনপ্টয়াখ্রিত পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রপ্রখ্রিখ্রিনাখ্রর স্টাখ্রড করপ্টছ। খ্রপ্রখ্রিখ্রিনাখ্রর স্টাখ্রড’র অগ্রগখ্রত 

৬২.০০%। MRT Line-2 এর খ্রডপ্টপা ও খ্রডপ্টপা এপ্টিে কখ্ররপ্টডার এবং কন্সস্ট্রাকশন ইয়াড ব খ্রনি বাপ্টণর িন্য ঢাকা সিিার সডিরা 

এিাকায় িাতুয়াইি ও দািখ্রড়পাড়া সি িায় গ্রীন িপ্টডি টাউন এবং আমুখ্রিয়া িপ্টডি টাউন এর িেবতী স্থাপ্টন সিাট ৬৫ (পঁয়েখ্রি) সহক্টর 

ভূখ্রি রািধানী উন্নয়ন কতৃবপক্ষ্ (রািউক) এর Detailed Area Plan (DAP) 2016-2035 এ অন্তভূ বি করার প্রস্তাব গত ২৩ জুন 

২০২১ তাখ্ররখ দাখ্রখি করা হপ্টয়প্টছ।  

 

MRT Line-4 

২০৩০ োপ্টির িপ্টে PPP পদ্ধখ্রতপ্টত কিিাপুর - নারায়ণগঞ্জ সরিওপ্টয় ট্রযাপ্টকর পার্শ্ব খ্রদপ্টয় প্রায় ১৬ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব উড়াি সিপ্টট্রাপ্টরি 

খ্রহপ্টেপ্টব MRT Line-4 খ্রনি বাপ্টণর উপ্টযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আপ্টছ।  

 

 


