
 

Page 1 of 1 
E:\Monthly Progress in Cabinet Report\Online Report\November 2019\MRT Line-1.doc 

নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

ঢাকা ম্যাস ট্রানখ্রিট ককাম্পাখ্রন খ্রিখ্রিভটড  

প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ললদভল-১৪ 

৭১-৭২ পুরাতন এ্যারলফ্যান্ট লরাড, ইস্কাটন গাদড েন, ঢাকা-১০০০ 

www.dmtcl.gov.bd 

 

 

 

MRT Line-1 বা বাাংিাভেভের প্রথি Underground বা পাতাি কিভট্রাভরি 

 

৩১.২৪১ খ্রকভিাখ্রিটার েীর্ ঘ MRT Line-1 দুটি অাংভে খ্রবেক্ত। অাংে দুটি হি: খ্রবিানবন্দর রুট (খ্রবিানবন্দর কথভক কিিাপুর) 

এবাং পূব ঘাচি রুট (নতুন বািার কথভক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডভপা)। খ্রবিানবন্দর রুভটর লমাট দের্ঘ েয ১৯.৮৭২ রকদলারমটার এ্বাং লমাট লেশন 

(আন্ডারগ্রাউন্ড) সাংখ্যা ১২টি। এ রুভটই বাাংিাভেভে প্রথি পাতাি করি বা আন্ডারগ্রাউন্ড কিভট্রাভরি খ্রনখ্রি ঘত হভত যাভে। পূব ঘাচি রুভটর 

লমাট দের্ঘ েয ১১.৩৬৯ রকদলারমটার। সম্পূণ ে অাংশ এ্রলদভদটড এ্বাং লমাট লেশন সাংখ্যা ৯টি। তন্মদে ৭টি লেশন হদব এ্রলদভদটড। 

নতুন বাজার ও যমুনা রফ্উচার পাকে লেশনদ্বয় রবমানবন্দর রুদটর অাংশ রহদসদব আন্ডারগ্রাউন্ড রনরম েত হদব। নতুন বাজার লেশদন 

Inter-change থাকভব। এ Inter-change ব্যবহার কভর খ্রবিানবন্দর রুট কথভক পূব ঘাচি রুভট এবাং পূব ঘাচি রুট কথভক 

খ্রবিানবন্দর রুভট যাওয়া যাভব। উেয় রুভটর Feasibility Study, Environment Impact Assessment 

(EIA), Resettlement Action Plan (RAP), Geo Survey, Traffic Survey, Hydrology 

Survey, Basic Design, Utility Relocation Survey, Topographic Survey এবাং 

Drone Survey of Depot and Alignment সম্পন্ন হভয়ভে। উেয় রুদটর এ্লাইনদমন্ট এ্বাং লেশনসমূদহর 

জরীপও সম্পন্ন হদয়দে। Detailed Design এর কাি চিভে। খ্রডভপার Land Acquisition প্রখ্রিয়াধীন আভে। 

MRT Line-1 এর রুট এযািাইনভিন্ট সাংিগ্ন পূব ঘাচি নতুন েহর এিাকায় Transit Oriented Development 

(TOD) Hub ও Station Plaza খ্রনি ঘাভের িন্য ভূখ্রি অনুসন্ধান করা হভে। ঢাকা ম্যাস র যারপড ট্রানরজট লডদভলপদমন্ট 

প্রদজক্ট (লাইন-১) বা বাাংলাদেদশর প্রথম পাতাল লমদট্রাদরল রনম োণ প্রকল্পটি লসদেম্বর ২০১৯ লথদক রডদসম্বর ২০২৬ লময়াদে প্রায় ৫২ 

হািার ৫৬২ ককাটি টাকা প্রাক্কখ্রিত ব্যভয় ECNEC কর্তঘক অনুভিাখ্রেত হভয়ভে।  
 

 

 

 

 

MRT Line-1: খ্রবিানবন্দর রুট 

রবমানবন্দর রুদটর এ্লাইনদমন্ট হল: রবমানবন্দর-রবমানবন্দর টারম েনাল ৩-রিলদেত-যমুনা রফ্উচার পাকে-নতুন বাজার-উত্তর বাড্ডা-

বাড্ডা-হারতররিল পূব ঘ-রামপুরা-মারলবাগ-রাজারবাগ-কমলাপুর।  

MRT Line-1: পূব ঘাচি রুট 

পূব োচল রুদটর এ্লাইনদমন্ট হল:  কিিাপুর-রািারবাগ-িাখ্রিবাগ-রািপুরা-হাখ্রতরখ্রিি পূব ঘ-বাড্ডা-উত্তর বাড্ডা-নতুন বাজার-যমুনা 

রফ্উচার পাকে-বসুন্ধরা-পুখ্রিে অখ্রিসাস ঘ হাউখ্রিাং কসাসাইটি (খ্রপওএইচএস)-িাস্তুি-পূব ঘাচি পখ্রিি-পূব ঘাচি কসন্টার-পূব ঘাচি পূব ঘ-

পূব ঘাচি টাখ্রি ঘনাি-খ্রপতিগঞ্জ খ্রডভপা।  
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