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এই সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বোংিোক্দক্শর প্রথি উড়োি কিক্ট্রোক্রি বো MRT Line-6 এর খ্রনিবোণ
কোি early commissioning এর িক্ষ্যিোত্রো অিবক্ন পুক্রোদক্ি এখ্রগক্য় চিক্ছ। ২০২৬ সোক্ির িক্ে কিিোপুর কথক্ক খ্রবিোনবদর
পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পোতোি এবং নতুন বোিোর কথক্ক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডক্পো পয বন্ত ১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়োি কিোট ৩১.২৪১
খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব ও ২১টি কস্টশন খ্রবখ্রশষ্ট MRT Line-1 রনমোদণর লদযয Detailed Design, ভূখ্রি অখ্রধগ্রহণ এবং দরপত্র
প্রখ্রক্রয়োকরণ কোয বক্রি চিিোন আক্ছ। কিিোপুর কথক্ক খ্রবিোনবদর রুক্টই বোংিোক্দক্শ প্রথি পোতোি বো আন্ডোরগ্রোউন্ড কিক্ট্রোক্রি খ্রনখ্রি বত
হক্ত যোক্ে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়োি ও পোতোি কিক্ট্রোক্রক্ির সিন্বক্য় ২০ খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব MRT Line-5: Northern Routeএর খ্রবখ্রিন্ন Survey, Detailed Design ও ভূখ্রি অখ্রধগ্রহক্ণর কোি চিক্ছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়োি ও পোতোি কিক্ট্রোক্রক্ির
সিন্বক্য় ১৭.৪০ খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route খ্রনিবোক্ণর লদযয Feasibility Study, রবরভন্ন সাদভে ও
Basic Design এর কোি চিক্ছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতক্ত MRT Line-2 রনমোদণর লদযয
Preliminary Study চিিোন আক্ছ। ২০৩০ সোক্ির িক্ে কিিোপুর কথক্ক নোরোয়ণগঞ্জ পয বন্ত করিওক্য় ট্রযোক্কর পোর্শ্ব খ্রদক্য় প্রোয় ১৬
খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব উড়োি কিক্ট্রোক্রি খ্রহক্সক্ব MRT Line-4 খ্রনিবোক্ণর উক্যোগ প্রখ্রক্রয়োধীন আক্ছ।
MRT Line-6 বো বোংিোক্দক্শর প্রথি উড়োি কিক্ট্রোক্রি
সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২০.১০ খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব প্রোয় ২২,০০০ ককোটি টোকো প্রোক্কখ্রিত ব্যক্য় উত্তরো ৩য় পব ব হক্ত
িখ্রতখ্রিি পয বন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বো বোংিোক্দক্শর প্রথি কিক্ট্রোক্রক্ির খ্রনিবোণ কোক্ির সোখ্রব বক গড় অগ্রগখ্রত
৭২.০০%। প্রথি পয বোক্য় খ্রনিবোক্ণর িন্য খ্রনধ বোখ্ররত উত্তরো তৃতীয় পব ব হক্ত আগোরগাঁও অংক্শর পূতব কোক্ির অগ্রগখ্রত ৮৯.৬১%। খ্রিতীয়
পয বোক্য় খ্রনিবোক্ণর িন্য খ্রনধ বোখ্ররত আগোরগাঁও কথক্ক িখ্রতখ্রিি অংক্শর পূতব কোক্ির অগ্রগখ্রত ৭০.৫৭%। ইক্িকখ্রট্রকযোি ও কিকোখ্রনকযোি
খ্রসক্স্টি এবং করোখ্রিং স্টক (করিক্কোচ) ও খ্রডক্পো ইকুইপক্িন্ট সংগ্রহ কোক্ির সিখ্রন্বত অগ্রগখ্রত ৬৭.০১%। িোননীয় প্রধোনিন্ত্রীর অনুশোসন
অনুসরক্ণ MRT Line-6 িখ্রতখ্রিি কথক্ক কিিোপুর পয বন্ত ১.১৬ খ্রকক্িোখ্রিটোর বখ্রধ বত করোর খ্রনখ্রিত্ত অংশীিনসিো, Social Study,
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Household Survey, Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement Acton Plan (RAP), Environment
Impact Assessment (EIA) এবং Basic Design সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। বতবিোক্ন Detailed Design ও ভূখ্রি অখ্রধগ্রহক্ণর
কোয বক্রি চিিোন।
প্যোক্কিখ্রিখ্রত্তক বোস্তবোয়ন অগ্রগখ্রত
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) কিোট ৮টি প্যোক্কক্ি বোস্তবোয়ন করো হক্ে। ৩১ অক্টোবর
২০২১ তোখ্ররখ পয বন্ত প্যোক্কিখ্রিখ্রত্তক বোস্তবোয়ন 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 ডনিধাকের জন্য ডনর্ ধাডরত সিাট ৫২টি অবোঠাকিার িকে 32টি 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 ৯৬.5০%।
 প্যোক্কি-০৩ ও ০৪ (উত্তরো উত্তর কথক্ক আগোরগাঁও পয বন্ত ১১.৭৩ খ্রকক্িোখ্রিটোর িোয়োডোট ও ৯টি কস্টশন খ্রনিবোণ): উিয়
প্যোক্কক্ির কোি ১ আগস্ট ২০১৭ তোখ্ররখ শুরু হক্য়ক্ছ। ইক্তোিক্ে পখ্ররক্সবো স্থোনোন্তর, কচকক্বোখ্ররং, কটস্ট পোইি, মূি পোইি,
পোইি কযোপ, আই-গোড বোর, খ্রপ্রকোস্ট কসগক্িন্ট কোখ্রস্টং, খ্রপয়োর কহড, িোয়োডোট, িোয়োডোক্টর উপর প্যোরোক্পট ওয়োি স্থোপন,
Long Span Balanced Cantilever খ্রনিবোণ, সকি কস্টশক্নর Sub-structure, Concourse ছোদ, Platform ছোদ
এবং Steel Roof Structure খ্রনিবোণ কোি সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। উত্তরো উত্তর, উত্তরো দখ্রক্ষ্ণ ও পল্লবী কস্টশনসমূক্হর Roof
Sheeting সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। উত্তরো উত্তর কথক্ক আগোরগাঁও পয বন্ত ০৯টি কস্টশক্ন Mechanical, Electrical and
Plumbing (MEP) এর কোি এবং এখ্রি-এখ্রিট স্ট্রোকচোর খ্রনিবোণ কোি চিিোন আক্ছ। এই প্যাকেজ দুটির সিখ্রন্বত বোস্তব
অগ্রগখ্রত ৮৬.০৮%।
 প্যোক্কি-৫ (আগোরগাঁও কথক্ক কোরওয়োন বোিোর পয বন্ত ৩.১৯৫ খ্রকক্িোখ্রিটোর িোয়োডোট ও ৩টি কস্টশন খ্রনিবোণ কোি): এই
প্যোক্কক্ির বোস্তব কোি ০১ আগস্ট ২০১৮ তোখ্ররখ শুরু করো হক্য়ক্ছ। বতবিোক্ন এ অংক্শ পখ্ররক্সবো স্থোনোন্তর, কচকক্বোখ্ররং, ট্রোয়োি
কট্রঞ্চ, কটস্ট পোইি, স্থোয়ী কবোরড্ পোইি, পোইি কযোপ, খ্রপয়োর কিোি, খ্রপয়োর কহড, কস্টশন কিোি ও Portal Beam খ্রনিবোণ
সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। বতবিোক্ন খ্রবিয় সরখ্রণ, ফোিবক্গট ও কোরওয়োন বোিোর কিক্ট্রোক্রি কস্টশনত্রক্য়র খ্রনিবোণ কোি চিিোন আক্ছ।
রবজয় সররণ লেশদনর সম্পূণ ে ১৮০ রমটার কনদকাস ে ললদভল স্লাব কারোং এ্বাং প্ল্যাটফ্মে ললদভদলর ডানপাদশর ১৮০ রমটার ও
বামপাদশর ৪৫ রমটার স্লাব কারোং সম্পন্ন হদয়দ। ফ্ামেদগট লেশদনর ররদটইল ও কনদকাস ে ললদভল স্লাব কারোং সম্পন্ন
হদয়দ। এ্বাং প্ল্যাটফ্মে ললদভদলর ডানপাদশর ৯০ রমটার ও বামপাদশর ১৮০ রমটার স্লাব কারোং সম্পন্ন হদয়দ। কারওয়ান
বাজার লেশদনর ররদটইল ললদভদলর ডানপাদশর সম্পূণ ে ১৮০ রমটার ও বামপাদশর ১৬৫ রমটার স্লাব কারোং, কনদকাস ে
ললদভদলর ডানপাদশর সম্পূণ ে ১৮০ রমটার ও বামপাদশর ৪৫ রমটার স্লাব কারোং এ্বাং প্ল্যাটফ্মে ললদভদলর ডানপাদশর ৪৫
রমটার স্লাব কারোং সম্পন্ন হদয়দ। ২টি Special Long Span এর িক্ে ১টির কোি সম্পন্ন হক্য়ক্ছ ও অপরটির খ্রনিবোণ
কোি অব্যোহত আক্ছ। কিোট ১০৪৮টি খ্রপ্রকোস্ট কসগক্িন্ট এর িক্ে ১০০৭টি কসগক্িন্ট খ্রনিবোণ সম্পন্ন হক্য়ক্ছ এবং ৩২৩৪টি
প্যোরোক্পট ওয়োক্ির িক্ে ২৪৪৫টি প্যোরোক্পট ওয়োি খ্রনিবোণ সম্পন্ন হক্য়ক্ছ এ্বাং স্থোখ্রপত িোয়োডোক্টর ওপর ইদতামদে ১৯৩৫টি
প্যোরোক্পট ওয়াল স্থাপন সম্পন্ন হদয়দ। কিোট ৯৪টি Span এর িক্ে ৮১টি Span এর Segment Erection সম্পন্ন
হক্য়ক্ছ। আগোরগাঁও হক্ত খ্রবিয় সরখ্রণ পয বন্ত িোয়োডোক্টর উপর OCS Mast স্থোপক্নর কোি শুরু হক্য়ক্ছ। উত্তরো খ্রডক্পো
এিোকোয় খ্রনিবোণোধীন Metro Rail Exhibition & Information Center-এর পূতব কোক্ির অগ্রগখ্রত ৯৮.৭৫%।
৩.১৯৫ খ্রকক্িোখ্রিটোর িোয়োডোক্টর িক্ে ২.৬৫০ খ্রকক্িোখ্রিটোর িোয়োডোট দৃশ্যিোন হক্য়ক্ছ। এই প্যোক্কক্ির বোস্তব অগ্রগখ্রত
৭৪.৯২%।
➢ প্যোক্কি-৬ (কোরওয়োন বোিোর কথক্ক িখ্রতখ্রিি পয বন্ত ৪.৯২২ খ্রকক্িোখ্রিটোর িোয়োডোট ও ৪টি কস্টশন খ্রনিবোণ কোি): এই
প্যোক্কক্ির বোস্তব কোি ০১ আগস্ট ২০১৮ তোখ্ররখ শুরু করো হক্য়ক্ছ। বতবিোক্ন এ অংক্শ পখ্ররক্সবো স্থোনোন্তর, কচকক্বোখ্ররং, ট্রোয়োি
কট্রঞ্চ, কটস্ট পোইি, স্থোয়ী কবোরড্ পোইি, খ্রপয়োর কহড, খ্রপয়োর কিোি, Portal Beam ও িোয়োডোক্টর িন্য রপ্রকাে লসগদমন্ট
খ্রনিবোণ সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। লমাট ২৯৮টি পাইল কযাদপর মদে ২৯৩টি পাইল কযাপ সম্পন্ন হদয়দ। লমাট ৪৯৪৬টি প্যারাদপট
ওয়াদলর মদে ৪৬১৯টি প্যারাদপট ওয়াল রনমোণ সম্পন্ন হদয়দ। লমাট ১৫৪টি লেশন কলাদমর মদে ১৪৫টি লেশন কলাম
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রনমোণ সম্পন্ন হদয়দ। বতেমাদন শাহবাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়, বাাংলাদেশ সরিবালয় ও মরতরিল লমদরাদরল লেশনসমূদহর
রনমোণ কাজ িলমান আদ। লমাট ১৫১টি Span এর িক্ে ১২৬টি Span এর Segment Erection সম্পন্ন হক্য়ক্ছ।
শাহবাগ লেশদনর ডানপাদশর ১৮০ রমটার কনদকাস ে ললদভল স্লাব কারোং সম্পন্ন হদয়দ। ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় লেশদনর ১৮০
রমটার সম্পূণ ে কনদকাস ে ললদভল স্লাব কারোং এ্বাং প্ল্যাটফ্মে ললদভদলর ডানপাদশর ১৮০ রমটার ও বামপাদশর ৯০ রমটার স্লাব
কারোং সম্পন্ন হদয়দ। বাাংলাদেশ সরিবালয় লেশদনর ডানপাদশর ১৩৫ রমটার কনদকাস ে ললদভল স্লাব কারোং এ্বাং মরতরিল
লেশদনর ৯০ রমটার কনদকাস ে ললদভল স্লাব কারোং সম্পন্ন হদয়দ। কোরওয়োন বোিোর হক্ত শোহবোগ পয বন্ত এবং রোজু চত্বর হক্ত
শোপিো চত্বর পয বন্ত িোয়োডোক্টর উপর OCS Mast স্থোপক্নর কোি শুরু হক্য়ক্ছ। ৪.৯২২ খ্রকক্িোখ্রিটোর িোয়োডোক্টর িক্ে
৪.১০৫ খ্রকক্িোখ্রিটোর িোয়োডোট দৃশ্যিোন হক্য়ক্ছ। এই প্যাকেকজর বাস্তব অগ্রগরত ৭৫.৭৩%
 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-সেিন (RSS) এর পূতধ োজ সিষ েকর
ডবদুযতায়কনর োজ েম্পন্ন েরা হকয়কে। িডতডিল ডরডেডভ্িং োব-সেিন (RSS) এর ভ্বন ডনিধাে োজ চলিান। ডিক া
এলাোয় েেল সরল লাইন স্থা কনর োজ, OCS Mast স্থা ন ও OCS ওয়যাডরিং েম্পন্ন হকয়কে। ভ্ায়ািাকে উত্তরা উত্তর
সেকে আগারগাঁও র্ ধন্ত ২৫.২৩ িযাে-ডেকলাডিটার সরললাইকনর Rail Track Plinth Casting েহ সরল িযাে
আযালাইনকিন্ট এর োজ েম্পন্ন হকয়কে। তন্মকে ২২.৫০ ডেকলাডিটার সরল লাইন স্থা ন েরা হকয়কে। আগারগাঁও সেকে
িডতডিল র্ ধন্ত ১৮.০০ িাে-ডেকলাডিটার সরললাইকনর িকে ১৬০০ ডিটার ভ্ায়ািাে অিংকি সরল ওকয়ডডিং সিষ হকয়কে।
ভ্ায়ািাকের উ র আগারগাঁও র্ ধন্ত িযাকে OCS Mast স্থা ন এবিং ৩০.৬৬ ডেকলাডিটার এর িকে ২৩.০০ ডেকলাডিটার
ওয়যাডরিং েম্পন্ন হকয়কে। এই প্যাকেকজর বাস্তব অগ্রগডত ৭৮.১০ %।
 প্যাকেজ-০৮ [সরাডলিং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিন্ট েিং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 তোখ্ররখ খ্রিতীয় কিক্ট্রো কট্রন
কসট, গত ১৯ আগস্ট ২০২১ তোখ্ররখ তৃতীয় কিক্ট্রো কট্রন কসট, ২০ আগস্ট ২০২১ তোখ্ররখ চতুথ ব কিক্ট্রো কট্রন কসট, ০৭ অক্টোবর
২০২১ তোখ্ররখ পঞ্চি কিক্ট্রো কট্রন কসট, ২৪ অক্টোবর ২০২১ তোখ্ররখ ষষ্ঠ কিক্ট্রো কট্রন কসট এবং ২৫ অক্টোবর ২০২১ তোখ্ররখ সিি
কিক্ট্রো কট্রন কসট ঢোকোর উত্তরাস্থ খ্রডক্পোক্ত কপ ৌঁক্ছক্ছ। প্রেি ও ডিতীয় সিকিা সিন সেকটর Functional Test (Static,
Dynamic) এবং অন্যোন্য কোখ্ররগখ্রর পরীক্ষ্ো (Signaling, Telecommunication) সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। তৃতীয়, চতুথ ব,
পঞ্চি, ষষ্ঠ ও েপ্তি কিক্ট্রো কট্রন কসক্টর Functional Test ও অন্যোন্য কোখ্ররগখ্রর পরীক্ষ্ো চিিোন আক্ছ। িোয়োডোক্টর উপর
প্রথি কিক্ট্রো কট্রক্নর প্রথি চিোচি পরীক্ষ্ণ গত ২৯ আগস্ট ২০২১ তোখ্ররখ এবং খ্রিতীয় চিোচি পরীক্ষ্ণ ০৯ অক্টোবর ২০২১
তোখ্ররখ সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। গত ২৩ অক্টোবর ২০২১ তোখ্ররখ হক্ত প্রথি কিক্ট্রো কট্রন কসক্টর Performance Test শুরু হক্য়ক্ছ।
এই Test সোখ্রব বকিোক্ব েম্পন্ন েরকত প্রায় ০৬(েয়) িাকের প্রকয়াজন হকব। Performance Test েম্পন্ন হওয়ার র প্রায়
০৩(ডতন) িাকের Integrated Test করো হক্ব। Integrated Test সিকষ ও বাডেডজযে চলাচল শুরুর পূকব ধ প্রায় ০৫( াঁচ)
িাকের র্াত্রীডবহীন Trial Run েরা হকব। এই প্যোক্কক্ির বোস্তব অগ্রগখ্রত ৫৮.৯২%।
MRT Line-1 বো বোংিোক্দক্শর প্রথি Underground বো পোতোি কিক্ট্রোক্রি
৩১.২৪১ খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব MRT Line-1 দুটি অংক্শ খ্রবিি। অংশ দুটি হি: খ্রবিোনবদর রুট (খ্রবিোনবদর কথক্ক কিিোপুর) এবং
পূব বোচি রুট (নতুন বোিোর কথক্ক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডক্পো)। খ্রবিোনবদর রুক্টর কিোট দদর্ বয ১৯.৮৭২ খ্রকক্িোখ্রিটোর এবং কিোট পোতোি কস্টশন
সংখ্যো ১২টি। এ রুক্টই বোংিোক্দক্শ প্রথি পোতোি বো আন্ডোরগ্রোউন্ড কিক্ট্রোক্রি খ্রনখ্রিতব হক্ত যোক্ে। পূব বোচি রুক্টর কিোট দদর্ বয ১১.৩৬৯
খ্রকক্িোখ্রিটোর। সম্পূণ ব অংশ উড়োি এবং কিোট কস্টশন সংখ্যো ৯টি। তন্মক্ে ৭টি কস্টশন হক্ব উড়োি। নতুন বোিোর ও যমুনো খ্রফউচোর পোকব
কস্টশনিয় খ্রবিোনবদর রুক্টর অংশ খ্রহক্সক্ব পোতোি খ্রনখ্রিতব হক্ব। নতুন বোিোর কস্টশক্ন Inter-change থোকক্ব। এ Inter-change
ব্যবহোর কক্র খ্রবিোনবদর রুট কথক্ক পূব বোচি রুক্ট এবং পূব বোচি রুট কথক্ক খ্রবিোনবদর রুক্ট যোওয়ো যোক্ব। উিয় রুক্টর সকি খ্রবস্তোখ্ররত
Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। বতেমাদন Detailed Design এর কোি চিিোন। Detailed Design এর
অগ্রগখ্রত ৮৫%। খ্রনিবোণ কোক্ির দরপত্র দখ্রিি প্রস্তুক্তর কোি চিক্ছ। খ্রনিবোণ কোক্ির দরপত্র দখ্রিি প্রস্তুক্তর অগ্রগখ্রত ৮২%। MRT
Line-1 এর খ্রডক্পো ও খ্রডক্পো এক্িস কখ্ররক্ডোর খ্রনিবোক্ণর খ্রনখ্রিত্ত নোরোয়ণগঞ্জ কিিোর রূপগঞ্জ উপক্িিোর খ্রপতিগঞ্জ ও ব্রোহ্মণখোিী কি িোয়
৯২.৯৭২৫ একর িখ্রি অখ্রধগ্রহক্ণর খ্রনখ্রিত্ত কয থ তদন্ত কোয বক্রি সিোি হক্য়ক্ছ। ৭ ধোরোর কনোটিশ িোরী করো হক্য়ক্ছ। করোক্য়দোদ প্রণয়ক্নর
কোয বক্রি চিিোন আক্ছ। ভূখ্রি অখ্রধগ্রহণ কোয বক্রক্ির অগ্রগখ্রত ৮২%। খ্রনিবোণকোি তত্ত্বোবধোক্নর িন্য পরোিশবক প্রখ্রতষ্ঠোন খ্রনক্য়োক্গর খ্রনখ্রিত্ত
Expression of Interest (EOI) গত ১৫ কফব্রুয়োখ্রর ২০২১ তোখ্ররক্খ আহ্বোন করো হয়। EOI মুল্যোয়নপূব বক সংখ্রক্ষ্ি তোখ্রিকোয়
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অন্তর্ভবি আক্বদনকোরীক্দর বরোবর গত ৩০ কসক্েম্বর ২০২১ তোখ্ররখ Request for Proposal (RFP) কপ্ররণ করো হক্য়ক্ছ। RFP
দোখ্রখক্ির সব বক্শষ তোখ্ররখ ৩০ নক্িম্বর ২০২১। খ্রপতিগঞ্জ খ্রডক্পোর ভূখ্রি উন্নয়ক্নর খ্রনখ্রিত্ত গত ১০ জুন ২০২১ তোখ্ররখ দরপত্র আহ্বোন করো
হয় এবং ০৬ অক্টোবর ২০২১ তোখ্ররখ দরপত্র উন্মুি করো হক্য়ক্ছ। বতবিোক্ন দরপত্র মূল্যোয়ক্নর কোয বক্রি চিিোন আক্ছ। গত ১৬ আগস্ট
২০২১ তোখ্ররখ প্রকক্ল্পর প্যোক্কি CP-05 ও CP-06, গত ৩১ আগস্ট ২০২১ তোখ্ররখ প্যোক্কি CP-04 এবং গত ১২ কসক্েম্বর ২০২১
তোখ্ররখ প্যোক্কি CP-12 এর প্রোক-কযোগ্যতোর দখ্রিিোখ্রদ (Prequalification Documents) JICA’র সম্মখ্রতর িন্য কপ্ররণ করো
হক্য়ক্ছ।
MRT Line-5: Northern Route
২০২৮ সোক্ির িক্ে কহিোক্য়তপুর হক্ত িোটোরো পয বন্ত পোতোি ও উড়োি সিন্বক্য় ২০ খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব (পোতোি ১৩.৫০ খ্রকক্িোখ্রিটোর এবং
উড়োি ৬.৫০ খ্রকক্িোখ্রিটোর) ও ১৪টি কস্টশন (পোতোি ৯টি এবং উড়োি ৫টি) খ্রবখ্রশষ্ট কিক্ট্রোক্রি খ্রনিবোক্ণর খ্রনখ্রিত্ত Dhaka Mass Rapid
Transit Development Project (Line-5): Northern Route এর Feasibility Study ও Basic Design সম্পন্ন
হক্য়ক্ছ। খ্রবখ্রিন্ন সোক্িব, Detailed Design ও ভূখ্রি অখ্রধগ্রহক্ণর কোি চিক্ছ। Detailed Design এর অগ্রগখ্রত ২০.৮৬%। ঢোকো
কিিোর সোিোর উপক্িিোর খ্রবিোিোখ্রিয়ো ও ককোন্ডো কি িোয় প্রথি পয বোয় ৪০.১৮২২ কহটর ভূখ্রি অখ্রধগ্রহক্ণর খ্রনখ্রিত্ত ৪ ধোরোর কনোটিশ িোরী
করো হক্য়ক্ছ। গত ১১ আগস্ট ২০২১ তোখ্ররখ কয থ তদন্ত সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। কিিো প্রশোসক্কর খ্রনকট উত্থোখ্রপত আপখ্রত্তসমূক্হর খ্রনষ্পখ্রত্তর িন্য
শুনোনী সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। ভূখ্রি অখ্রধগ্রহণ কোয বক্রক্ির অগ্রগখ্রত ২১%।
MRT Line-5: Southern Route
২০৩০ সোক্ির িক্ে গোবতিী হক্ত দোক্শরকোখ্রদ পয বন্ত উড়োি ও পোতোি সিন্বক্য় ১৭.৪০ খ্রকক্িোখ্রিটোর েীর্ ে (পোতোি ১২.৮০ খ্রকক্িোখ্রিটোর
এবং উড়োি ৪.৬০ খ্রকক্িোখ্রিটোর) এবং ১৬টি কস্টশন (পোতোি ১২টি এবং উড়োি ৪টি) খ্রবখ্রশষ্ট কিক্ট্রোক্রি খ্রনিবোক্ণর খ্রনখ্রিত্ত প্রোক-সম্ভোব্যতো
যোচোই সম্পন্ন করো হক্য়ক্ছ। MRT Line-5: Southern Route এর Project Readiness Financing (PRF) এর খ্রনখ্রিত্ত
উন্নয়ন সহক্যোগী সংস্থোর সক্ে ঋণ চুখ্রি স্বোক্ষ্খ্ররত হক্য়ক্ছ। গত ২১ এখ্রপ্রি ২০২১ তোখ্ররখ খ্রনক্য়োখ্রিত পরোিশবক প্রখ্রতষ্ঠোন কোি শুরু
কক্রক্ছ। Feasibility Study, খ্রবখ্রিন্ন ধরক্ণর সোক্িব ও Basic Design এর কোি চিিোন রক্য়ক্ছ। Feasibility Study’র
অগ্রগখ্রত ২৪% এবং Basic Design কোক্ির অগ্রগখ্রত ২৯%।

MRT Line -2
২০৩০ সাদলর মদে গাবতলী হদত িট্টগ্রাম লরাড পর্ েন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বদয় প্রায় ২৪ রকদলারমটার েীর্ ে G2G রভরিদত PPP
পদ্ধখ্রতক্ত MRT Line-2 রনমোদণর লদযয জাপান ও বাাংলাদেশ সরকার সহদর্ারগতা স্মারক স্বাযর কদরদ। এ্রই ধারাবারহকতায়
G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতক্ত MRT Line-2 বাস্তবায়দন অর্ েননরতক রবষয় সাংক্রান্ত মরন্ত্রসভা করমটি গত ৮ নক্িম্বর ২০১৮ তোখ্ররখ
নীখ্রতগত অনুক্িোদন প্রদোন কক্রক্ছ। G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতক্ত প্রকল্পটি বোস্তবোয়ক্নর খ্রনখ্রিত্ত জাপান ও বাাংলাদেদশর অাংশগ্রহদণ ৬
রডদসম্বর ২০১৭ তাররখ প্রর্ম প্ল্যাটফ্মে সভা, ৭ জুন ২০১৮ তাররখ রিতীয় প্ল্যাটফ্মে সভা, ২১ মাি ে ২০১৯ তাররখ তৃতীয় প্ল্যাটফ্মে সভা
এবং ২৪ লফ্ব্রুয়ারর ২০২১ তাররখ িতুর্ ে প্ল্যাটফ্মে সভা অনুরিত হদয়দ। MRT Line-2 এ্র PPP Research সম্পন্ন কক্র গত মাি ে
২০২০ মাদস প্ররতদবেন দোখ্রখি করো হক্য়ক্ছ। খ্রনক্য়োখ্রিত পরোিশবক প্রখ্রতষ্ঠোন খ্রপ্রখ্রিখ্রিনোখ্রর স্টোখ্রড করক্ছ। খ্রপ্রখ্রিখ্রিনোখ্রর স্টোখ্রড’র অগ্রগখ্রত
৬২.০০%। MRT Line-2 এর খ্রডক্পো ও খ্রডক্পো এক্িস কখ্ররক্ডোর এবং কন্সস্ট্রোকশন ইয়োড ব খ্রনিবোক্ণর িন্য ঢোকো কিিোর কডিরো
এিোকোয় িোতুয়োইি ও দোিখ্রড়পোড়ো কি িোয় গ্রীন িক্ডি টোউন এবং আমুখ্রিয়ো িক্ডি টোউন এর িেবতী স্থোক্ন কিোট ৬৫ (পঁয়ষখ্রি) কহটর
ভূখ্রি রোিধোনী উন্নয়ন কতৃবপক্ষ্ (রোিউক) এর Detailed Area Plan (DAP) 2016-2035 এ অন্তভূবি করোর প্রস্তোব গত ২৩ জুন
২০২১ তোখ্ররখ দোখ্রখি করো হক্য়ক্ছ।
MRT Line-4
২০৩০ সোক্ির িক্ে PPP পদ্ধখ্রতক্ত কিিোপুর - নোরোয়ণগঞ্জ করিওক্য় ট্রযোক্কর পোর্শ্ব খ্রদক্য় প্রোয় ১৬ খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব উড়োি কিক্ট্রোক্রি
খ্রহক্সক্ব MRT Line-4 খ্রনিবোক্ণর উক্যোগ প্রখ্রক্রয়োধীন আক্ছ।
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