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ঢাকা মহানগিী ও তৎসাংলগ্ন পার্শ্েবতী এ্লাকাি যানজট রনিসদন ও পরিদবশ উন্নয়দন অতযাধুরনক গণপরিবহন রহদসদব ৬ (ছয়) টি 

কমদট্রাদিল সমন্বদয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এ্ি আওতায় কমাট ১২৮.৭৪১ রকদলারমটাি 

(উড়াল ৬৭.৫৬৯ রকদলারমটাি এ্বাং পাতাল ৬১.১৭২ রকদলারমটাি) েীর্ ে ও ১০৪টি কস্টশন (উড়াল ৫১টি এ্বাং পাতাল ৫৩টি) রবরশষ্ট 

এ্কটি শরিশালী কনটওয়াকে গদড় কতালাি রনরমত্ত সিকাি রনদনাি সময়াবদ্ধ কম েপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কদিদছ। 

 

সময়াবদ্ধ কম েপরিকল্পনা ২০৩০ 

 

ক্রম এ্মআিটি লাইদনি নাম পয োয় সম্ভাব্য সমারিি সাল ধিণ 

১. এ্মআিটি লাইন-৬ প্রথম ২০২৪ উড়াল 

২. এ্মআিটি লাইন-১ 

রিতীয় 

২০২৬ 

উড়াল ও পাতাল 

৩. এ্মআিটি লাইন-৫: নে োন ে রুট ২০২৮ 

৪. এ্মআিটি লাইন-৫: সাউোন ে রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এ্মআিটি লাইন-২ 

৬. এ্মআিটি লাইন-৪ উড়াল 

  

এ্ সময়াবদ্ধ কম মপরিকল্পনা অনুসিণে ২০.১০ রকণ ারমটাি দীর্ ম বাাংলাদেদশি প্রথম উড়াল কমদট্রাদিল বা MRT Line-6 এ্ি রনম োণ 

কাজ early commissioning এ্ি লক্ষ্যমাত্রা অজেদন পুদিােদম এ্রগদয় চলদছ। ২০২৬ সাদলি মদে কমলাপুি কথদক রবমানবন্দি 

পয েন্ত ১৯.৮৭২ রকণ ারমটাি পাতাল এ্বাং নতুন বাজাি কথদক রপতলগঞ্জ রডদপা পয েন্ত ১১.৩৬৯ রকণ ারমটাি উড়াল কমাট ৩১.২৪১ 

রকদলারমটাি েীর্ ে ও ২১টি কস্টশন রবরশষ্ট MRT Line-1 রনম মাণেি  ণযে Detailed Design এ্ি কাজ চলমান। কমলাপুি কথদক 

রবমানবন্দি রুদটই বাাংলাদেদশ প্রথম পাতাল বা আন্ডািগ্রাউন্ড কমদট্রাদিল রনরম েত হদত যাদে। ২০২৮ সাণ ি মণে উড়াল ও পাতাল 

কমদট্রাদিদলি সমন্বদয় ২০ রকদলারমটাি েীর্ ে MRT Line-5: Northern Route-এ্ি রবরভন্ন Survey ও Basic Design এ্ি 

কাজ চলদছ। ২০৩০ সাণ ি মণে উড়াল ও পাতাল কমদট্রাদিদলি সমন্বদয় ১৭.৪০ রকদলারমটাি েীর্ ে MRT Line-5: Southern 

Route-এ্ি পিামশ েক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ চূড়ান্ত পয োদয় িদয়দছ। একই সমণয়ি মণে G2G রিরিণে PPP পদ্ধরতদত MRT Line-2 

রনম মাণেি  ণযে রনদয়ারজত পিামশ েক প্ররতষ্ঠান Full Scale Study (FSS) শুরু কদিদছ। ২০৩০ সাদলি মদে কমলাপুি কথদক 

নািায়ণগঞ্জ পয েন্ত কিলওদয় ট্রযাদকি পার্শ্ে রেদয় প্রায় ১৬ রকদলারমটাি েীর্ ে উড়াল কমদট্রাদিল রহদসদব PPP পদ্ধরতদত MRT Line-4 

রনম োদণি উদযাগ প্ররক্রয়াধীন আদছ। 

  

 

MRT Line-6 বা বাাংলাদেদশি প্রথম উড়াল কমদট্রাদিল   
 

সময়াবদ্ধ কম মপরিকল্পনা ২০৩০ অনুসিণে ২০.১০ রকদলারমটাি েীর্ ে প্রায় ২২,০০০ ককাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় উত্তিা ৩য় পব ে হদত 

মরতরিল পয েন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাাংলাদেদশি প্রথম কমদট্রাদিদলি রনম োণ কাকজি সারব েক গড় অগ্রগরত 

৫৬.৯৪%। প্রথম পয োদয় রনম োদণি জন্য রনধ োরিত উত্তিা তৃতীয় পব ে হদত আগািগাঁও অাংদশি পূতে কাদজি অগ্রগরত ৮০.২১%। রিতীয় 

পয োদয় রনম োদণি জন্য রনধ োরিত আগািগাঁও কথদক মরতরিল অাংদশি পূতে কাদজি অগ্রগরত ৫১.২৬%। ইদলকরট্রকযাল ও কমকারনকযাল 

রসদস্টম এ্বাং কিারলাং স্টক (কিলদকাচ) ও রডদপা ইকুইপদমন্ট সাংগ্রহ কাদজি সমরন্বত অগ্রগরত ৪৬.৩৩%। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি রনদে েশনা 

অনুসিদণ মরতরিল কথদক কমলাপুি পয েন্ত MRT Line-6 বরধ েত কিাি রনরমত্ত ইদতামদে অাংশীজন সভা অনুরষ্ঠত হদয়দছ। 

Household Survey চলদছ। Social Study চূড়ান্ত পয োদয় িদয়দছ। এ্ অাংদশি দের্ েয ১.১৬ রকদলারমটাি। 

  

 

http://www.dmtc.org.bd/


 

Page 2 of 4 
 

প্যাদকজরভরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) কমাট ৮টি প্যাদকদজ বাস্তবায়ন কিা হদে। ৩১ জানুয়ারি 

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%। 

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

ডনি ধাকের জন্য ডনর্ ধাডরত সিাট ৫২টি অবোঠাকিার িকে ৯টি অবোঠাকিার ডনি ধাে োজ  ডরপূে ধভ্াকব েম্পন্ন হকয়কে। অবডিষ্ট 

সে েেল অবোঠাকিার ডনি ধাে োজ চলিান রকয়কে তন্মকে উকেখকোগ্য হল: সকল স্থাপনাি চািপাদশ এ্কই ধিদণি 

রসিারমক টাইলস  রেদয় স্থাপতয দশলীি রনম োণ কাজ; স্টযাবরলাং ইয়াদড েি রস্টদলি অবকাঠাদমা erection ও রুফ্ শীটিাং এ্ি 

কাজ; রডদপাি অভযন্তদি অবরস্থত ভবনসমূদহি পূতে, কমকারনকযাল এ্বাং দবদ্যযরতক কাজ; রডদপাি অরগ্নরনব োপন ব্যবস্থাি সকল 

পয োদয়ি লাইন রনম োণ; ককন্দ্রীয় ওয়যাি হাউদসি রস্টদলি অবকাঠাদমা erection ও রুফ্ শীটিাং এ্বাং Effluent 

Treatment Plant (ETP) ও Sewerage Treatment Plant (STP) এ্ি রনম োণ কাজ। ডিক া এলাোর পূতধ 

োকজর বাস্তব অগ্রগডত ৮০.০০%।  

➢ প্যাদকজ-০৩ ও ০৪ (উত্তিা উত্তি কথদক আগািগাঁও পয েন্ত ১১.৭৩ রকদলারমটাি ভায়াডাক্ট ও ৯টি কস্টশন রনম োণ): উভয় 

প্যাদকদজি কাজ ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখ শুরু হদয়দছ। ইদতামদে পরিদসবা স্থানান্তি, কচকদবারিাং, কটস্ট পাইল, মূল পাইল, 

পাইল কযাপ, আই-গাড োি, রপ্রকাস্ট কসগদমন্ট কারস্টাং, রপয়াি কহড এ্বাং ০৫টি Long Span Balanced Cantilever 

রনম োণ সম্পন্ন হদয়দছ। ১১.৭৩ ডেকলাডিটার ভায়াডাক্ট এর িকে ১১.৫৮ (এ্গাি েশরমক পাঁচ আট) রকদলারমটাি ভায়াডাক্ট 

দৃশ্যমান হদয়দছ। ০৯ টি কস্টশদনি Sub-structure রনম োণ সম্পন্ন হদয়দছ। উত্তিা উত্তি, উত্তিা কসন্টাি, উত্তিা েরক্ষ্ণ ও পল্লবী 

কস্টশদনি Concourse ছাে রনম োণ সমাি হদয়দছ। বতেমাদন রমিপুি-১১, রমিপুি-১০, কাজীপাড়া ও কশওড়াপাড়া কস্টশদনি 

Concourse ছাে রনম োদণি কাজ চলদছ। উত্তিা উত্তি, উত্তিা কসন্টাি ও উত্তিা েরক্ষ্ণ কস্টশদনি প্লাটফ্ম ে Steel Structure 

রনম োণ সমাি হদয়দছ। পল্লবী কস্টশদনি প্লাটফ্ম ে Steel Structure রনম োণ কাজ কশষ পয োদয় আদছ। রমিপুি-১১, কাজীপাড়া 

ও কশওড়াপাড়া কস্টশদনি সমািকৃত Concourse ছাে এ্ি উপি প্লাটফ্ম ে Steel Structure রনম োণ শুরু হদয়দছ। উত্তিা 

উত্তি, উত্তিা কসন্টাি, উত্তিা েরক্ষ্ণ ও পল্লবী কস্টশদন কমকারনকযাল, ইদলকরট্রকযাল ও প্লারবাং এ্ি কাজ চলদছ। উত্তিা উত্তি, 

উত্তিা কসন্টাি, উত্তিা েরক্ষ্ণ ও পল্লবী কস্টশদন দবদ্যযরতক সাব-কস্টশন, রসগনারলাং ও কটরলকরমউরনদকশন এ্বাং কস্টশন 

কদরালাি কক্ষ্ রনম োদণি কাজ চলদছ। সারব েক অগ্রগরত ৭৬.৫০%। 

➢ প্যাদকজ-৫ (আগািগাঁও কথদক কািওয়ান বাজাি পয েন্ত ৩.১৯৫ রকদলারমটাি ভায়াডাক্ট ও ৩টি কস্টশন রনম োণকাজ): এ্ 

প্যাদকদজি বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু কিা হদয়দছ। বতেমাদন এ্ অাংদশ পরিদসবা স্থানান্তি, কচকদবারিাং, ট্রায়াল 

কট্রঞ্চ, কটস্ট পাইল, স্থায়ী কবািড্ পাইল, রপয়াি কলাম ও রপয়াি কহড রনম োণ সম্পন্ন হদয়দছ। কমাট ২০৩টি পাইল কযাদপি মদে 

কমইন লাইদনি সকল পাইল কযাপ (১০৬টি) এ্বাং কস্টশদনি ৯৭টি পাইল কযাদপি মদে ৬০টি সহ কমাট ১৬৬টি পাইল কযাপ 

সম্পন্ন হদয়দছ। বতেমাদন রবজয় সিরণ, ফ্াম েদগট ও কািওয়ান বাজাি কস্টশদনি sub-structure রনম োণ কাজ অব্যাহত 

িদয়দছ। কমাট ১১৫টি কস্টশন কলাদমি মদে ৬৭টি কস্টশন কলাম রনম োণ সম্পন্ন হদয়দছ। কমাট ৬টি Portal Beam এ্ি মদে 

৪টি Portal Beam রনম োণ সম্পন্ন হদয়দছ। ২টি Special Long Span এ্ি মদে ১টিি কাজ অব্যাহত আদছ। কমাট 

১০৪৮টি রপ্রকাস্ট কসগদমন্ট এ্ি মদে ৪৩৫টি কসগদমন্ট সম্পন্ন হদয়দছ এ্বাং ৩২৩৪টি প্যািাদপট ওয়াদলি মদে ৩১৯টি 

প্যািাদপট ওয়াল সম্পন্ন হদয়দছ। উত্তিা রডদপা এ্লাকায় রনম োণাধীন Metro Rail Exhibition & Information 

Center-এ্ি পূতে কাদজি অগ্রগরত ৯৮%। ৩.১৯৫ রকদলারমটাি ভায়াডাদক্টি মদে ৩৯০ রমটাি ভায়াডাক্ট দৃশ্যমান হদয়দছ। এ্ 

প্যাদকদজি সারব েক বাস্তব অগ্রগরত ৫৫.৯৭%। 

➢ প্যাদকজ-৬ (কািওয়ান বাজাি কথদক মরতরিল পয েন্ত ৪.৯২২ রকদলারমটাি ভায়াডাক্ট ও ৪টি কস্টশন রনম োণকাজ): এ্ 

প্যাদকদজি বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু কিা হদয়দছ। বতেমাদন এ্ অাংদশ পরিদসবা স্থানান্তি, কচকদবারিাং, ট্রায়াল 

কট্রঞ্চ, কটস্ট পাইল ও স্থায়ী কবািড্ পাইল সম্পন্ন হদয়দছ। ১৬০টি রপয়াি কলাম এ্ি মদে ১৪৮টি রপয়াি কলাম সম্পন্ন হদয়দছ। 

কমাট ২৯৮টি পাইল কযাদপি মদে ১৯০ টি পাইল কযাপ সম্পন্ন হদয়দছ। ১৩৬টি রপয়াি কহদডি মদে ১২৬টি রপয়াি কহড সম্পন্ন 

হদয়দছ এ্বাং ১৭৬৪টি রপ্রকাস্ট কসগদমন্ট এ্ি মদে ৯৯৮টি কসগদমন্ট কারস্টাং সম্পন্ন হদয়দছ। কমাট ৪৯৪৬টি প্যািাদপট ওয়াদলি 

মদে ৩৩০টি প্যািাদপট ওয়াল সম্পন্ন হদয়দছ। বতেমাদন ঢাকা রবর্শ্রবযালয় ও মরতরিল কস্টশদনি sub-structure রনম োণ 

কাজ অব্যাহত িদয়দছ। কমাট ১৫৪টি কস্টশন কলাদমি মদে ৩২টি কস্টশন কলাম সম্পন্ন হদয়দছ। কমাট ৯টি Portal Beam 

এ্ি মদে ২টি Portal Beam রনম োণ সম্পন্ন হদয়দছ। ৪.৯২২ রকদলারমটাি ভায়াডাদক্টি মদে ৪৫০ রমটাি ভায়াডাক্ট দৃশ্যমান 

হদয়দছ। বাস্তব অগ্রগরত ৫৬.৮২%। 
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➢ প্যাকেজ-০৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে িরবরাহ ও ট্রিে মাণ ো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  ডরদি ধে এর অনুকিাদন  াওয়া ডগকয়কে। 

িডতডিল ডরডেডভ্িং োব-সেিন (RSS) এর ভ্বন ডনি ধাে োজ চলিান। ডিক া এলাোর ওয়ােধি  সিি-এর অভ্যন্তকর ১১টি 

সরল লাইকনর িকে ৬টি লাইন স্থা কনর োজ েম্পন্ন হকয়কে। েযাবডলিং সিি এর অভ্যন্তকর ১৯টি সরল লাইকনর িকে ১৪টি সরল 

লাইন স্থা কনর োজ চলকে। উত্তরা ডিক ার ব্যালাকেি সরল ট্র্যাে এর জন্য সরল ওকয়ডডিং এর োজ েিাপ্ত হকয়কে। ইকতািকে 

ডিক াকত ১০.৮০ ডেকলাডিটার সরল লাইন স্থা ন েরা হকয়কে। ভ্ায়ািাকের ও র সিইন লাইকনর ২৬৭৮টি সরল জকয়ন্ট 

ওকয়ডডিং এর িকে ১৪০৪টি েম্পন্ন হকয়কে। ডিক াকত ডেগন্যাডলিং ডেকেি ইন্সটকলিকনর োজ চলকে। ভ্ায়ািাকে ৬.৮০ 

ডেকলাডিটার Track Plinth Casting েম্পন্ন হকয়কে এবিং তন্মকে ৪.২০ 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 োব-সেিন 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 ৭.৫০ ডেকলাডিটার 

ট্র্যাকে  OCS Portal/Mast স্থা কনর োজ েিাপ্ত হকয়কে। সিেকো োব-সেিন 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। জানুয়াডর ২০২১ িাকে Power Transformer, Auxiliary Transformer, 

Server Storage ইতযাডদ িালািাল ডিক াকত একে স  ৌঁকেকে।  ক্রিপুডিত বাস্তব অগ্রগডত ৫৮.৭০%। 

➢ প্যাকেজ-০৮ [সরাডলিং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিন্ট েিংগ্রহ]: এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ 

শুরু েরা হকয়কে। কমদট্রা কট্রদনি Mock Up গত ২৬ রডদসবি ২০১৯ তারিখ উত্তিা রডদপাদত এ্দস কপ ৌঁদছদছ এ্বাং              

২৩ কফ্ব্রয়ারি ২০২০ তারিখ উত্তিা রডদপাি Metro Rail Exhibition & Information Center এ্ স্থাপন কিা 

হদয়দছ। ০৬ (ছয়)টি যাত্রীবাহী ককাচ সবরলত প্রথম কমদট্রা কট্রন কসদটি রনম োণ এ্রপ্রল ২০২০ মাদসি প্রথম সিাদহ, রিতীয় কমদট্রা 

কট্রন কসদটি রনম োণ কসদেবি ২০২০ মাদসি প্রথম সিাদহ এ্বাং তৃতীয়, চতুথ ে ও পঞ্চম কমদট্রা কট্রন কসদটি রনম োণ কাজ রডদসবি 

২০২০ জাপাদন সম্পন্ন হদয়দছ। চলমান কদিানা ভাইিাস (COVID-19) দবরর্শ্ক মহামািী পরিরস্থরতদত রবদশষ উদযাদগ 

Third Party Inspection এ্ি মােদম কমদট্রা কট্রন কসট বাাংলাদেদশ রনদয় আসা হদে। প্রথম কমদট্রা কট্রন কসট জাপাদনি 

ককাদব বন্দি হদত রশপদমদন্টি সম্ভাব্য তারিখ ২০ কফ্ব্রুয়ারি ২০২১ এ্বাং বাাংলাদেদশি কমাাংলা বন্দি হদয় উত্তিাস্থ রডদপাদত 

কপ ৌঁছাদনাি সম্ভাব্য তারিখ ২৩ এ্রপ্রল ২০২১। রিতীয় কমদট্রা কট্রন কসদটি রশপদমদন্টি সম্ভাব্য তারিখ ১৫ এ্রপ্রল ২০২১ এ্বাং 

বাাংলাদেদশি কমাাংলা বন্দি হদয় উত্তিাস্থ রডদপাদত কপ ৌঁছাদনাি সম্ভাব্য তারিখ ১৬ জুন ২০২১। তৃতীয় কমদট্রা কট্রন কসদটি 

রশপদমদন্টি সম্ভাব্য তারিখ ১৩ জুন ২০২১ এ্বাং বাাংলাদেদশি কমাাংলা বন্দি হদয় উত্তিাস্থ রডদপাদত কপ ৌঁছাদনাি সম্ভাব্য তারিখ 

১৩ আগস্ট ২০২১। পয োয়ক্রদম চতুথ ে কমদট্রা কট্রন কসট এ্বাং পঞ্চম কমদট্রা কট্রন কসট শীঘ্রই বাাংলাদেদশ রনদয় আসা হদব। কমদট্রা 

কট্রন কসটসমূহ বাাংলাদেদশ কপ ৌঁছাদনাি পি পয োয়ক্রদম Integrated Test শুরু কিা হদব। Integrated Test সমািাদন্ত 

Trial Run শুরু কিা হদব। এ্ প্যাদকদজি বাস্তব অগ্রগরত ৩৭.০০%।   

 

কদিানা মহামািী পরিরস্থরতদত MRT Line-6 এ্ি কায েক্রম চলমান িাখাি রনরমত্ত গৃহীত পেদক্ষ্প 

•   MRT Line-6 এ্ি রনম োণ কাদজ রনদয়ারজত ঠিকাোিী প্ররতষ্ঠাদনি জনবল যাদত শািীরিক দ্যিত্ব বজায় কিদখ অবস্থান 

কিদত পাদিন কসজন্য রনম োণস্থদলি সরন্নকদট আবারসক স্থাপনা রনম োণ কিা হদয়দছ;  

•   পিামশ েক প্ররতষ্ঠান ও ঠিকাোিী প্ররতষ্ঠাদনি সকল পয োদয়ি জনবদলি কাদজ কযাগোদনি জন্য বাছাই কিাি রনরমত্ত প্রাথরমক 

পয োদয় COVID-19 এ্ি ককান 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 কহাম অথবা প্রারতষ্ঠারনক ককায়াদিন্টাইদন 

িাখা রনরিত কিা হয়। প্রদয়াজদন সিকারি বা চুরিবদ্ধ হাসপাতাদল ভরতে কিা হয়। ককবল মাত্র COVID-19 কনদগটিভ 

জনবলদক কাদজি জন্য চূড়ান্ত বাছাই কদি ১৪ রেদনি গ্রুপ ককায়াদিন্টাইদন িাখা হয়। গ্রুপ ককায়াদিন্টাইন সম্পন্ন হওয়াি পি 

কাদজ কযাগোন কদিন;  
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•   চলমান COVID-19 পরিরস্থরত কমাকাদবলায় গাবতলী কন্সট্রাকশন ইয়াদড ে ১০ শয্যা রবরশষ্ট এ্বাং উত্তিাস্থ পঞ্চবটি 

কন্সট্রাকশন ইয়াদড ে ১৪ শয্যা রবরশষ্ট Isolation Center (Field Hospital) রনম োণ কদি চালু কিা হদয়দছ।             

৩১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ পয েন্ত কমাট ৩৩৩ জন COVID-19 এ্ আক্রান্ত হদয়দছন। ককান মৃতুয কনই; এ্বাং 

•  গত ২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ কথদক বাাংলাদেদশ COVID-19 এ্ি ভযাকরসন প্রোন কায েক্রম শুরু হদয়দছ। এ্িই 

ধািাবারহকতায় রডএ্মটিরসএ্ল ও এ্ি আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূদহ কমেিত কমেকতো এ্বাং কেশী ও রবদেশী জনবলকক প্রথম 

পয োদয় অগ্রারধকাি রভরত্তদত ভযাকরসন প্রোদনি লদক্ষ্য তারলকা প্রস্তুত কদি অনলাইন কিরজদেশদনি কায েক্রম চলদছ।  

 

 


