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ঢোকো িহোনগরী ও তৎসংিগ্ন পোর্শ্যবতী এিোকোর র্োনিট খ্রনরসটন ও পখ্ররটবে উন্নয়টন অতযোধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহটসটব ৬(ছয়)টি 

শিটট্রোটরি সিন্বটয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতোয় একটি েখ্রিেোিী শনটওয়োকয গটে 

শতোিোর খ্রনখ্রিত্ত সরকোর খ্রনটনোি সিয়োবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনো ২০৩০ গ্রহণ কটরটছ: 

     

সিয়োবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনো ২০৩০  
 

ক্রি এিআরটি িোইটনর নোি পর্ যোয় সম্ভোব্য সিোখ্রির সোি ধরণ 

১. এিআরটি িোইন-৬ প্রথি ২০২৫ উেোি 

২. এিআরটি িোইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উেোি ও পোতোি 

৩. এিআরটি িোইন-৫: নর্ যোন য রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িোইন-৫: সোউর্োন য রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িোইন-২ 

৬. এিআরটি িোইন-৪ 

  

........... 

MRT Line-6 বো বোংিোটর্টের প্রথি উেোি শিটট্রোটরি   
 

সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২১.২৬ খ্রকটিোখ্রিটোর র্ীর্ য প্রোয় ৩৩,৪৭২ শকোটি টোকো প্রোক্কখ্রিত ব্যটয় উত্তরো উত্তর হটত 

কিিোপুর পর্ যন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বো বোংিোটর্টের প্রথি শিটট্রোটরটির খ্রনি যোণ কোি পুটরোর্টি এখ্রগশয় 

চিটছ। ৩১ অটটোবর ২০২২ তোখ্ররখ পর্ যন্ত সোখ্রব যক গে অগ্রগখ্রত ৮৩.৬৮%। প্রথি পর্ যোটয় খ্রনি যোটণর িন্য খ্রনধ যোখ্ররত উত্তরো তৃতীয় পব য হটত 

আগোরগাঁও অংটের পূতয কোটির অগ্রগখ্রত ৯৪.৫৭%। খ্রিতীয় পর্ যোটয় খ্রনি যোটণর িন্য খ্রনধ যোখ্ররত আগোরগাঁও শথটক িখ্রতখ্রিি অংটের পূতয 

কোটির অগ্রগখ্রত ৮৫.১১%। ইটিকখ্রট্রকযোি ও শিকোখ্রনকযোি খ্রসটস্টি এবং শরোখ্রিং স্টক (শরিটকোচ) ও খ্রডটপো ইকুইপটিন্ট সংগ্রহ কোটির 

সিখ্রন্বত অগ্রগখ্রত ৮৪.৩৩%। িোননীয় প্রধোনিন্ত্রীর অনুেোসন অনুসরটণ MRT Line-6 িখ্রতখ্রিি শথটক কিিোপুর পর্ যন্ত ১.১৬ 

খ্রকটিোখ্রিটোর বখ্রধ যত করোর খ্রনখ্রিত্ত Detailed Design পর্ যন্ত র্োবতীয় কোর্ যক্রি সম্পন্ন হটয়টছ। ভূখ্রি অখ্রধগ্রহটণর কোর্ যক্রি চূেোন্ত পর্ যোটয় 

রটয়টছ। এই অংটের পখ্ররটেবো র্োচোই এর কোি শুরু করো হটয়টছ। 

 

প্যোটকিখ্রিখ্রত্তক বোস্তবোয়ন অগ্রগখ্রত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) শিোট ৮টি প্যোটকটি বোস্তবোয়ন করো হটে। ৩১ অটটোবর 

২০২২ তোখ্ররখ পর্ যন্ত প্যোটকিখ্রিখ্রত্তক 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-০২ (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 েেল অবোঠাকিার ডনি ধাে োজ গত ২০ জুন ২০২২ তাডরখ 

েম্পন্ন হকয়কে। এই প্যাকেকজর োডব ধে বাস্তব অগ্রগডত ১০০%।  

 প্যোটকি-০৩ ও ০৪ (উত্তরো উত্তর শথটক আগোরগাঁও পর্ যন্ত ১১.৭৩ খ্রকটিোখ্রিটোর িোয়োডোট ও ৯টি শস্টেন খ্রনি যোণ): উিয় 

প্যোটকটির কোি ১ আগস্ট ২০১৭ তোখ্ররখ শুরু হটয়টছ। ইটতোিটে সম্পূণ য িোয়োডোট এবং শস্টেনসমূশহর Roof Sheet পর্ যন্ত 
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কোি সম্পন্ন হটয়টছ। ০৯টি (নয়) শস্টেটনর িটে ০৭টি (সোত) শস্টেটনর Entry/Exit Structure খ্রনি যোণ কোি সম্পন্ন 

হটয়টছ এবং অবখ্রেষ্ট ২টির কোি শেে পর্ যোটয় আটছ। ০৯টি (নয়) শস্টেটনর প্ল্যোটফটি য ও কনকটস য িোইটিং স্থোপন সম্পন্ন 

হটয়টছ। উত্তরো উত্তর শথটক আগোরগাঁও পর্ যন্ত ০৯টি শস্টেটনর Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP), 

Architectural, Fire Figting System, Diesel Generator, Sewerage Treatment Plant (STP) 

কোর্ যক্রি সিোি হটয়টছ। বতযিোটন MEP কোটির Testing এবং Commissioning কোর্ যক্রি চিিোন আটছ। এই প্যাকেজ 

দুটির সিখ্রন্বত বোস্তব অগ্রগখ্রত ৯৬.৭৫%।    

 প্যোটকি-০৫ (আগোরগাঁও শথটক কোরওয়োন বোিোর পর্ যন্ত ৩.১৯৫ খ্রকটিোখ্রিটোর িোয়োডোট ও ৩ টি শস্টেন খ্রনি যোণ কোি): এই 

প্যোটকটির বোস্তব কোি ০১ আগস্ট ২০১৮ তোখ্ররখ শুরু করো হশয়টছ। ইটতোিটে িোয়োডোট ও শস্টেনসমূটহর প্ল্যোটফি য পর্ যন্ত কোি 

সম্পন্ন হটয়টছ। এই প্যোটকটির আওতোধীন লমদরাদরল লেশনসমূদহর Entry-Exit, Mechanical, Electrical and 

Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আদে। ফোি যটগট ও কোরওয়োন বোিোর শস্টেটন Roof Sheet 

স্থোপন সম্পন্ন হটয়টছ। খ্রবিয় সরখ্রণ শস্টেটন Roof Sheet স্থোপটনর কোি চিিোন রটয়টছ। এই প্যোটকটির সোখ্রব যক বোস্তব 

অগ্রগখ্রত ৮৯.৫৬%। উত্তরো খ্রডটপো এিোকোয় খ্রনখ্রি যত Metro Rail Exhibition & Information Center এ ছোত্র/ছোত্রী 

এ্বাং সাধারণ র্ে যণোথীটর্র পখ্ররর্ে যন কোর্ যক্রি অব্যোহত রটয়টছ। শিটট্রোটরি চিোচটি সটচতনতো ততখ্ররটত শিটট্রোগোি য স্কুটি র্োয় 

শিটট্রোটরটি চটে নোিক পুখ্রস্তকো র্ে যণোথীটর্র িোটি খ্রবতরণ করো হটে। 

 প্যোটকি-০৬ (কোরওয়োন বোিোর শথটক িখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত ৪.৯২২ খ্রকটিোখ্রিটোর িোয়োডোট ও ৪ টি শস্টেন খ্রনি যোণ কোি): এই 

প্যোটকটির বোস্তব কোি ০১ আগস্ট ২০১৮ তোখ্ররখ শুরু করো হটয়টছ। ইটতোিটে িোয়োডোট ও শস্টেনসমূটহর প্ল্যোটফি য পর্ যন্ত 

কোি সম্পন্ন হটয়টছ। এই প্যোটকটির আওতোধীন সকি লমদরাদরল লেশনসমূদহর Entry-Exit, Mechanical, 

Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আদে। শাহবাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় ও 

বাাংলাদেশ সরচবালয় লেশদন Roof Sheet স্থোপটনর কাজ সম্পন্ন হদয়দে। মরতরিল লমদরাদরল লেশদন Roof Sheet 

স্থোপটনর কোি চিটছ। এই প্যোটকটির সোখ্রব যক বোস্তব অগ্রগরত ৯০.১৩%।     

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

গত ১১ জুলাই ২০১৮ তাডরখ শুরু হকয়কে। এই প্যোটকটির সোখ্রব যক বোস্তব অগ্রগখ্রত ৮৯.৬৭%। 

 

উত্তরা ডিক া: ডিক া এলাোয় সরলওকয় িযাে এবং ববদুযডতে স্থা না ও যন্ত্র াডত স্থা কনর োজ েম্পন্ন েকর েডিশডনং েরা 

হকয়কে। 

উত্তরো উত্তর শথটক আগোরগাঁও পর্ যন্ত অংে: িোয়োডোটট উত্তরো উত্তর শথটক আগোরগাঁও পর্ যন্ত সম্পূণ য অংটে শরি িোইন, 

Overhead Catenary System এবং খ্রসগনোখ্রিং খ্রসটস্টটির ইকুইপটিন্ট স্থোপন কটর শটখ্রস্টং চিটছ।  

আগোরগাঁও শথটক িখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত অংে: িখ্রতখ্রিি খ্ররখ্রসখ্রিং সোব-শস্টেন (RSS) এর িবন খ্রনি যোণ সম্পন্ন কটর র্োবতীয় 

তবদ্যযখ্রতক সরঞ্জোিোখ্রর্ স্থোপন ও ১৩২ শকখ্রি কযোবি শিইং-এর কোি সম্পন্ন হটয়টছ। আগোরগাঁও শথটক িখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত সম্পূণ য 

অংটে (১৬.১৯ ট্রোক-খ্রকটিোখ্রিটোর) শরি িোইন ও OCS Portal স্থোপন কোি সম্পন্ন হটয়টছ। ১৯.৮৯ খ্রকটিোখ্রিটোর OCS 

ওয় যোখ্ররং এর িটে ১২.১১ খ্রকটিোখ্রিটোটরর ওয় যোখ্ররং সম্পন্ন হটয়টছ। এই অংটের ৫২টি এস্কোটিটটরর িটে ৩৬টি এস্কোটিটর 

স্থোপন সম্পন্ন হটয়টছ।    

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

তাডরখ শুরু েরা হকয়কে। েংগৃহীতব্য ২৪টি সিন সেকটর িকে ১৯টি সিন সেট ইকতািকে ঢোকোর উত্তরাস্থ খ্রডটপোটত শপ ৌঁটছটছ। 

এই সিকিা সিনগুকলার প্রকয়াজনীয় োডরগডর  রীক্ষা ও Functional Test এবং Performance Test চিটছ। গত ২৯ 

নকভ্ম্বর ২০২১ তাডরখ সেকে ডিরপুর-১০ সিকিা সেশন পর্ যন্ত এবং গত ১২ ডিকেম্বর ২০২১ তাডরখ সেকে আগারগাঁও  য ধন্ত 

Performance Test েরা হকয়কে। গত ০১লা সেকেম্বর ২০২২ তাডরখ System Integration Test শুরু হকয়কে। 

২০তি ও ২১তি সিন সেট জা াকনর সোকব সমুদ্র বন্দর হটত নকভ্ম্বর ২০২২ িাকের ২য় েপ্তাকহ জাহাজ সযাকগ বাংলাকেকশর 

উকেকে যাত্রা শুরু েকর ডিকেম্বর ২০২২ িাকের সশষ েপ্তাকহ বাংলাকেকশ স  ৌঁোকব বকল আশা েরা যাকে। এই প্যোটকটির 

বোস্তব অগ্রগখ্রত ৮৩.৯২%।     

 

 

 

 



 

Page 3 of 4 
 

MRT Line-1 বো বোংিোটর্টের প্রথি Underground বো পোতোি শিটট্রোটরি 

৩১.২৪১ ডেকলাডিটার র্ীর্ য MRT Line-1 দ্যটি অংটে খ্রবিি। অংে দ্যটি হি: খ্রবিোনবন্দর রুট (খ্রবিোনবন্দর শথটক কিিোপুর) এবং 

পূব যোচি রুট (নতুন বোিোর শথটক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডটপো)। খ্রবিোনবন্দর রুটটর শিোট তর্র্ যয ১৯.৮৭২ খ্রকটিোখ্রিটোর এবং শিোট পোতোি শস্টেন 

সংখ্যো ১২টি। খ্রবিোনবন্দর রুটটই বোংিোটর্টে প্রথি পোতোি বো আন্ডোরগ্রোউন্ড শিটট্রোটরি খ্রনখ্রি যত হটত র্োটে। পূব যোচি রুটটর শিোট তর্র্ যয 

১১.৩৬৯ খ্রকটিোখ্রিটোর। সম্পূণ য অংে উেোি এবং শিোট শস্টেন সংখ্যো ৯টি। তন্মটে ৭টি শস্টেন হটব উেোি। নদ্দো ও নতুন বোিোর 

শস্টেনিয় খ্রবিোনবন্দর রুটটর অংে খ্রহটসটব পোতোটি খ্রনখ্রি যত হটব। নতুন বোিোর শস্টেটন MRT Line-5: Northern Route এর 

সটে আন্তঃিোইন সংটর্োগ থোকটব। নদ্দো ও নতুন বোিোর শস্টেটনর আন্তঃরুট সংটর্োগ ব্যবহোর কটর খ্রবিোনবন্দর রুট শথটক পূব যোচি রুটট 

এবং পূব যোচি রুট শথটক খ্রবিোনবন্দর রুটট র্োওয়ো র্োটব। উিয় রুটটর সকি খ্রবস্তোখ্ররত Study, Survey, Basic Design, Detailed 

Design ও খ্রনি যোণ কোটির সকি প্যোটকটির প্রোক-শর্োগ্যতোর র্খ্রিি প্রস্তুত সম্পন্ন হটয়টছ। MRT Line-1 এর খ্রডটপো ও খ্রডটপো 

এটেস কখ্ররটডোর খ্রনি যোটণর িন্য নোরোয়ণগঞ্জ শিিোর রূপগঞ্জ উপটিিোর খ্রপতিগঞ্জ ও ব্রোহ্মণখোিী শি িোর ৯২.৯৭২৫ একর ভূখ্রি 

অখ্রধগ্রহটণর খ্রনখ্রিত্ত এি এ শকইস নম্বর ১০/১৯-২০ এর শপ্রখ্রিটত গত ০৭ এখ্রপ্রি ২০২২ তোখ্ররখ ভূখ্রি অখ্রধগ্রহটণর শগটিট খ্রবজ্ঞখ্রি প্রকোখ্রেত 

হটয়টছ। িখ্রতপুরণ বোবর্ প্রোয় ৮৭৮ শকোটি টোকো প্রর্োন করো হটয়টছ। েীঘ্রই বোস্তব র্খি বুটি শনয়ো হটব। ইটতোিটে নোিিোখ্রর সম্পন্ন 

হটয়টছ। MRT Line-1 এর খ্ররখ্রসখ্রিং সোব শস্টেন-২ এবং নদ্দো, নতুন বোিোর ও উত্তর বোড্ডো ৩টি পোতোি শস্টেটনর Entry/Exit 

খ্রনি যোটণর খ্রনখ্রিত্ত ভূখ্রি অখ্রধগ্রহটণর কোর্ যক্রি চিিোন আটছ। 

 

গত ২৩ অটটোবর ২০২২ তোখ্ররখ ঢোকো ম্যোস র যোখ্রপড ট্রোনখ্রিট শডটিিপটিন্ট প্রটিট (িোইন-১) এর খ্রনি যোণ কোি তত্ত্বোবধোটনর িন্য 

পরোিে যক প্রখ্রতষ্ঠোটনর সটে ঢোকো ম্যোস র যোখ্রপড ট্রোনখ্রিট শডটিিপটিন্ট প্রটিট (িোইন-১) এর চুখ্রি স্বোিখ্ররত হটয়টছ। ঢোকো ম্যোস র যোখ্রপড 

ট্রোনখ্রিট শডটিিপটিন্ট প্রটিট (িোইন-১) এর খ্রনি যোণ কোি শিোট ১২টি প্যোটকটির িোেটি বোস্তবোয়ন করো হটে। খ্রডটপোর ভূখ্রি উন্নয়ন 

সংক্রোন্ত প্যোটকি CP-01 এর সব যখ্রনন র্রর্োতোটক গত ৩১ অটটোবর ২০২২ তোখ্ররটখ Letter of Acceptance প্রর্োন করো হটয়টছ, 

েীঘ্রই চুখ্রি স্বোিখ্ররত হটব বটি আেো করো র্োয়। CP-03, CP-04, CP-05, CP-06, CP-09, CP-10 এবং CP-11 

প্যোটকিসমূটহর প্রোক-শর্োগ্যতোর (Prequalification) আটবর্ন ইটতোিটেই আহ্বোন করো হটয়টছ এবং খ্রবখ্রিন্ন পর্ যোটয় প্রখ্রক্রয়োধীন 

আটছ। অবখ্রেষ্ট প্যোটকটির প্রোক-শর্োগ্যতোর আটবর্ন েীঘ্রই আহ্বোন করো হটব।     

    

 

    

MRT Line-5: Northern Route 

২০২৮ সোটির িটে শহিোটয়তপুর হটত িোটোরো পর্ যন্ত পোতোি ও উেোি সিন্বটয় ২০ খ্রকটিোখ্রিটোর র্ীর্ য (পোতোি ১৩.৫০ খ্রকটিোখ্রিটোর এবং 

উেোি ৬.৫০ খ্রকটিোখ্রিটোর) ও ১৪টি শস্টেন (পোতোি ৯টি এবং উেোি ৫টি) খ্রবখ্রেষ্ট শিটট্রোটরি খ্রনি যোটণর খ্রনখ্রিত্ত Dhaka Mass Rapid 

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

হটয়টছ। খ্রবখ্রিন্ন সোটিয ও Detailed Design এর কোি চিটছ। অটটোবর ২০২২ পর্ যন্ত Detailed Design এর অগ্রগখ্রত ৬৪.১২%। 

শহিোটয়তপুর খ্রডটপোর ভূখ্রি উন্নয়ন সংক্রোন্ত প্যোটকি CP-01 এর আন্তিযোখ্রতক র্রপত্র গত ১২ অটটোবর ২০২২ তোখ্ররখ গ্রহণ ও উন্মুি 

করো হটয়টছ। বতযিোটন র্রপত্র মূল্যোয়ন কোর্ যক্রি চিিোন রটয়টছ। প্যোটকি CP-02, CP-03, CP-07, CP-08 এবং CP-09 এর 

র্রপত্র র্খ্রিি প্রস্তুত কোর্ যক্রি চিিোন রটয়টছ। শহিোটয়তপুর খ্রডটপো ও খ্রডটপো এটেস কখ্ররটডোর খ্রনি যোটণর িন্য ৯৯.২৫ একর ভূখ্রি 

অখ্রধগ্রহটণর রনরমত্ত গত ২৬ জুন ২০২২ তোখ্ররখ শিিো প্রেোসটকর কোর্ যোিয়, ঢোকো হটত অখ্রধগ্রহণকৃত সম্পখ্রত্তর চূেোন্ত প্রোক্কিন পোওয়ো 

খ্রগটয়টছ। গত ২৬ জুন ২০২২ তোখ্ররখ প্রোক্কখ্রিত সমুর্য় অথ য বোবর্ প্রোয় ৯৩৪.৮৪ শকোটি টোকো পখ্ররটেোধ করো হটয়টছ। অখ্রধগ্রহণকৃত ভূখ্রির 

র্খি গত ০৩ অটটোবর ২০২২ তোখ্ররখ গ্রহণ করো হটয়টছ এবং ২০ অটটোবর ২০২২ তোখ্ররখ ৯৯.২৫ একর ভূখ্রির শগটিট প্রকোখ্রেত হটয়টছ।  

 

 

MRT Line-5: Southern Route  
 

২০৩০ সোটির িটে গোবতিী হটত র্োটেরকোখ্রন্দ পর্ যন্ত উেোি ও পোতোি সিন্বটয় ১৭.৪০ খ্রকটিোখ্রিটোর েীর্ ে (পোতোি ১২.৮০ খ্রকটিোখ্রিটোর 

এবং উেোি ৪.৬০ খ্রকটিোখ্রিটোর) এবং ১৫টি শস্টেন (পোতোি ১১টি এবং উেোি ৪টি) খ্রবখ্রেষ্ট শিটট্রোটরি খ্রনি যোটণর খ্রনখ্রিত্ত প্রোক-সম্ভোব্যতো 

র্োচোই সম্পন্ন করো হটয়টছ। গত ২১ এখ্রপ্রি ২০২১ তোখ্ররখ খ্রনটয়োখ্রিত পরোিে যক প্রখ্রতষ্ঠোন কোি শুরু কটরটছ। Feasibility Study, 

খ্রবখ্রিন্ন ধরটণর সোটি য ও Engineering Design এর কোি চিিোন রটয়টছ। Feasibility Study’র অগ্রগখ্রত ৯৯.০০% এবং 

Engineering Design কোটির অগ্রগখ্রত ৭৫.০০%। Feasibility Study এর খ্রিখ্রত্তটত খ্রবখ্রনটয়োগ প্রকটল্পর খ্রডখ্রপখ্রপ প্রণয়টনর কোি 

চিিোন আটছ। 
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MRT Line -2  
 
 

গত ০৪ অদটাবর ২০২২ তাররখ অনুরিত বোংিোটর্ে-িোপোন ৫ি শর্ থ খ্রপখ্রপখ্রপ প্ল্োটফি য সিোয় MRT Line-2 G2G রভরত্তদত PPP 

পদ্ধখ্রতটত বাস্তবায়দনর তারলকা হদত প্রতযাহার কদর লনওয়া হদয়দে। MRT Line-2 এর খ্রডটপো ও খ্রডটপো এটেস কখ্ররটডোর এবং 

কন্সস্ট্রোকেন ইয়োড য খ্রনি যোটণর িন্য ঢোকো শিিোর শডিরো এিোকোয় িোতুয়োইি ও র্োিখ্রেপোেো শি িোয় গ্রীন িটডি টোউন এবং আমুখ্রিয়ো 

িটডি টোউন এর িেবতী স্থোটন শিোট ৬৫ (পঁয়েখ্রি) শহটর ভূখ্রি রোিধোনী উন্নয়ন কতৃযপি (রোিউক) এর Detailed Area Plan 

(DAP) 2016-2035 এ অন্তর্ভ যি করো হটয়টছ। MRT Line-2 এর Depot খ্রনি যোটণর িন্য স্থোবর সম্পখ্রত্ত অখ্রধগ্রহণ ও হুকুি র্খি 

আইন-২০১৭ এর ধোরো-৪ এর উপধোরো-১২ অনুসরটণ ঢোকো শিিোর র্োিোরীপোেো ও িোতুয়োইি শি িোর অন্তগ যত ১৬৩.৮৬৬ একর ভূখ্রির 

ক্রয়-খ্রবক্রয় ও ভূখ্রিটত অবকোঠোটিো খ্রনি যোটণ খ্রনয়ন্ত্রণ আটরোপ করোর খ্রনখ্রিত্ত শিিো প্রেোসক, ঢোকো বরোবর প্রস্তোব শপ্ররটণর িন্য গত ২৫ 

শসটেম্বর ২০২২ তোখ্ররখ সেক পখ্ররবহন ও িহোসেক খ্রবিোটগ পত্র শপ্ররণ করো হটয়টছ। গোবতিী শথটক কিিোপুর হটয় নোরোয়ণগঞ্জ পর্ যন্ত 

MRT Line-2 খ্রনি যোটণর খ্রনখ্রিত্ত JICA এর আখ্রথ যক সহোয়তোয় Feasibility Study করোর িন্য পখ্ররকল্পনো কখ্রিেটনর নীখ্রতগত 

অনুটিোর্টনর িটিয Preliminary Development Project Proposal (PDPP) পখ্ররকল্পনো কখ্রিেটনর শি ত অবকোঠোটিো 

খ্রবিোটগ শপ্ররটণর খ্রনখ্রিত্ত গত ২৬ শসটেম্বর ২০২২ তোখ্ররখ সেক পখ্ররবহন ও িহোসেক খ্রবিোটগ পত্র শপ্ররণ করো হটয়টছ।    

 

 

MRT Line-4 

২০৩০ সোটির িটে কিিোপুর শথটক নোরোয়ণগঞ্জ শিিোর ির্নপুর পর্ যন্ত শিটট্রোটরি খ্রহটসটব MRT Line-4 খ্রনি যোটণর খ্রনখ্রিত্ত শকোখ্ররয়ো 

এখ্রেি ব্যোংটকর আখ্রথ যক সহোয়তোয় Feasibility Study করোর িন্য পখ্ররকল্পনো কখ্রিেটনর নীখ্রতগত অনুটিোর্টনর িটিয 

Preliminary Development Project Proposal (PDPP) পখ্ররকল্পনো কখ্রিেটনর শি ত অবকোঠোটিো খ্রবিোটগ শপ্ররটণর খ্রনখ্রিত্ত 

গত ২৪ আগস্ট ২০২২ তোখ্ররখ সেক পখ্ররবহন ও িহোসেক খ্রবিোটগ পত্র শপ্ররণ করো হটয়টছ।    

 


