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ঢাকা িহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকার যানিট খ্রনরসভন ও পখ্ররভবশ উন্নয়ভন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহভসভব ৬(ছয়)টি 

কিভট্রাভরি সিন্বভয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় কিাট ১২৯.৯০১ খ্রকভিাখ্রিটার 

(উড়াি ৬৮.৭২৯ খ্রকভিাখ্রিটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ খ্রকভিাখ্রিটার) দীর্ ব ও ১০৫টি কস্টশন (উড়াি ৫২টি এবং পাতাি ৫৩টি) খ্রবখ্রশষ্ট 

একটি শখ্রিশািী কনটওয়াকব গভড় কতািার খ্রনখ্রিত্ত সরকার খ্রনভনাি সিয়াবদ্ধ কি বপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কভরভছ। 

     

সিয়াবদ্ধ কি বপখ্ররকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআরটি িাইভনর নাি পয বায় সম্ভাব্য সিাখ্রির সাি 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: সাউদান ব রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ উড়াি 

  

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

কাি early commissioning এর িক্ষ্যিাত্রা অিবভন পুভরাদভি এখ্রগভয় চিভছ। ২০২৬ সাভির িভে কিিাপুর কথভক খ্রবিানবন্দর 

পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পাতাি এবং নতুন বািার কথভক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডভপা পয বন্ত ১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়াি কিাট ৩১.২৪১ 

খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব ও ২১টি কস্টশন খ্রবখ্রশষ্ট MRT Line-1 রনম োদণর লদযয Detailed Design, ভূখ্রি অখ্রধগ্রহণ এবং দরপত্র 

প্রখ্রক্রয়াকরণ কায বক্রি চিিান আভছ। কিিাপুর কথভক খ্রবিানবন্দর রুভটই বাংিাভদভশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড কিভট্রাভরি খ্রনখ্রি বত 

হভত যাভে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিভট্রাভরভির সিন্বভয় ২০ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Northern Route-

এর খ্রবখ্রেন্ন Survey, Detailed Design ও ভূখ্রি অখ্রধগ্রহভণর কাি চিভছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিভট্রাভরভির 

সিন্বভয় ১৭.৪০ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route খ্রনি বাভণর লদযয Feasibility Study, রবরভন্ন সাদভ ে ও 

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

Preliminary Study চিিান আভছ। ২০৩০ সাভির িভে কিিাপুর কথভক নারায়ণগঞ্জ পয বন্ত করিওভয় ট্রযাভকর পার্শ্ব খ্রদভয় প্রায় ১৬ 

খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব উড়াি কিভট্রাভরি খ্রহভসভব MRT Line-4 খ্রনি বাভণর উভযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আভছ।   

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

 
 

MRT Line-1 বা বাংিাভদভশর প্রথি Underground বা পাতাি কিভট্রাভরি 

৩১.২৪১ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-1 দুটি অংভশ খ্রবেি। অংশ দুটি হি: খ্রবিানবন্দর রুট (খ্রবিানবন্দর কথভক কিিাপুর) এবং পূব বাচি 

রুট (নতুন বািার কথভক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডভপা)। খ্রবিানবন্দর রুভটর কিাট দদর্ বয ১৯.৮৭২ খ্রকভিাখ্রিটার এবং কিাট পাতাি কস্টশন সংখ্যা ১২টি। এ 

রুভটই বাংিাভদভশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড কিভট্রাভরি খ্রনখ্রি বত হভত যাভে। পূব বাচি রুভটর কিাট দদর্ বয ১১.৩৬৯ খ্রকভিাখ্রিটার। সম্পূণ ব 

অংশ উড়াি এবং কিাট কস্টশন সংখ্যা ৯টি। তন্মভে ৭টি কস্টশন হভব উড়াি। নতুন বািার ও নদ্দা কস্টশনিয় খ্রবিানবন্দর রুভটর অংশ খ্রহভসভব 

পাতাি খ্রনখ্রি বত হভব। নতুন বািার কস্টশভন Inter-change থাকভব। এ Inter-change ব্যবহার কভর খ্রবিানবন্দর রুট কথভক পূব বাচি রুভট 

এবং পূব বাচি রুট কথভক খ্রবিানবন্দর রুভট যাওয়া যাভব। উেয় রুভটর সকি খ্রবস্তাখ্ররত Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হভয়ভছ। 

বতেমাদন Detailed Design এর কাি চিিান। Detailed Design এর অগ্রগখ্রত ৮৭%। MRT Line-1 এর খ্রডভপা ও খ্রডভপা এভেস 
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কখ্ররভডার খ্রনি বাভণর খ্রনখ্রিত্ত নারায়ণগঞ্জ কিিার রূপগঞ্জ উপভিিার খ্রপতিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখািী কিৌিার ৯২.৯৭২৫ একর ভূখ্রি অখ্রধগ্রহভণর খ্রনখ্রিত্ত 

কিিা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ কতৃবক এি এ ককইস নম্বর ১০/১৯-২০ এর প্রাক্কিন পাওয়া কগভছ। প্রাি প্রাক্কিভনর অবখ্রশষ্ট অথ ব ১২০ খ্রদভনর িভে 

পখ্ররভশাভধর বােবাধকতা রভয়ভছ। এই িভক্ষ্য প্রস্তাব প্রখ্রক্রয়াধীন আভছ। ভূখ্রি অখ্রধগ্রহণ কায বক্রভির অগ্রগখ্রত ৮৮%। প্রকভল্পর খ্রনি বাণকাি 

তত্ত্বাবধাভনর িন্য পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনভয়াভগর খ্রনখ্রিত্ত Expression of Interest (EOI) গত ১৫ কেব্রুয়াখ্রর ২০২১ তাখ্ররভখ আহ্বান করা 

হয়। EOI মুল্যায়নপূব বক সংখ্রক্ষ্ি তাখ্রিকায় অন্তর্ভ বি (Short Listed) আভবদনকারীভদর বরাবর গত ৩০ কসভেম্বর ২০২১ তাখ্ররখ 

Request for Proposal (RFP) কপ্ররণ করা হয় এবং ৩০ নভেম্বর ২০২১ তাখ্ররখ RFP উন্মুি করা হভয়ভছ। খ্রপতিগঞ্জ খ্রডভপার ভূখ্রি 

উন্নয়ভনর খ্রনখ্রিত্ত গত ১০ জুন ২০২১ তাখ্ররখ Contract Package-01 (CP-01)-এর দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং ০৬ অভটাবর ২০২১ 

তাখ্ররখ দরপত্র উন্মুি করা হভয়ভছ। খ্রপতিগঞ্জ খ্রডভপার ভূখ্রি উন্নয়ভনর িন্য ঠিকাদারী প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনভয়াভগর খ্রনখ্রিত্ত দাখ্রখিকৃত দরপত্রসমূহ 

মূল্যায়ন কভর JICA’র সম্মখ্রতর িন্য কপ্ররণ করা হভয়ভছ। গত ১৬ আগস্ট ২০২১ তাখ্ররখ প্রকভল্পর প্যাভকি CP-05 ও CP-06, গত ৩১ 

আগস্ট ২০২১ তাখ্ররখ প্যাভকি CP-04 এবং গত ১২ কসভেম্বর ২০২১ তাখ্ররখ প্যাভকি CP-12 এর প্রাক-কযাগ্যতার দখ্রিিাখ্রদ 

(Prequalification Documents) JICA’র সম্মখ্রতর িন্য কপ্ররণ করা হভয়ভছ।  

 


