শশখ হাবসিার েশমি

সি র্ানুজের উন্নয়ি

িাস রযাবিড ট্রািবেট (বিআরটি)
গােীপুর-এয়ারজিাট ম

বিআরটি বির্মাণ কাজের উজবাধি কজরি িাাংলাজেশ সরকাজরর র্ািিীয়
প্রধাির্ন্ত্রী শশখ হাবসিা

িাাংলাজেজশর প্রথর্ িাস রযাবিড ট্রািবেট

শরাড ক্রস শসকশি (Elevated)

সড়ক ও েিিথ অবধেপ্তর
সড়ক িবরিহি ও র্হাসড়ক বিভাগ
সড়ক িবরিহি ও শসতু র্ন্ত্রণালয়
শরাড ক্রস শসকশি (At grade)

বিআরটি রুট ম্যাি

প্রকজল্পর সাংবিপ্ত বিিরণ

প্রকজল্পর িটভূবর্
দ্রুত উন্নয়িশীল গােীপুর বসটি কজিমাজরশি এলাকার েিগজণর ঢাকা র্হািগরীজত
যাতায়াত সহে ও বিরািে করার বিবর্ত্ত গণপ্রোতন্ত্রী িাাংলাজেশ সরকাজরর
র্ািিীয় প্রধাির্ন্ত্রীর বেকবিজে মশিায় গােীপুর হজত হযরত শাহোলাল (রঃ)
আর্ন্মোবতক বির্ািিন্দর িয মর্ন্ িাস রযাবিড ট্রািবেট (বিআরটি) প্রকল্প িাস্তিায়জির
বসদ্ধার্ন্ গ্রহণ করা হয়। িাস রযাবিড ট্রািবেট একটি উন্নত র্াজির আধুবিক িাস
ট্রািবেট ব্যিস্থা যা সাংরবিত শলজি িাস চলাচজলর র্াধ্যজর্ যাত্রীজের দ্রুত, বিরািে
এিাং সর্য় সাশ্রয়ী যাতায়াত বিবিত করজি। বিআরটি ব্যিস্থা চালু হজল গােীপুর
হজত এয়ারজিাট মিয মর্ন্ সড়জকর যািেট কর্জি এিাং অবধক যাত্রী িবরিহি বিবিত
করা সম্ভি হজি।

ম
অবধক ধারণ ির্তাসম্পন্ন আটিকুজলজটড
িাস

প্রকজল্পর আওতায় ২০.৫০ বকজলাবর্টার সাংরবিত বিআরটি শলি বির্মাণ করা
হজি| সাংরবিত শলজি বিবে মষ্ট সর্য় িরির অবধক যাত্রীধারণ ির্তাসম্পন্ন
ম
আটিকুজলজটড
িাস চলাচল করজি। শেশি ও িাজস প্রবতিন্ধীজের েন্য রযাম্প ও
হুইল শচয়ার থাকজি। যাত্রীজের সুবিধাজথ ম ই-টিজকটিাং ব্যিস্থাসহ িাস শেশজি
স্বয়াংবক্রয় টিজকট কাউন্টার এিাং িাস আগর্জির আগার্ তথ্য প্রেশমজির ব্যিস্থা
থাকজি। প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ত হজল এটাই হজি ঢাকা র্হািগরী ও গােীপুর
র্হািগরীর র্জধ্য শীতাতি বিয়বন্ত্রত প্রথর্ িাসবভবত্তক আরার্োয়ক গণিবরিহি
যা প্রবত ঘন্টায় উভয় বেজক ২০ হাোর যাত্রী িবরিহি করজত িারজি।
এ প্রকল্পটি গােীপুর হজত এয়ারজিাট ম িয মর্ন্ চারটি পূতমকাজের প্যাজকজের আওতায়
িাস্তিাবয়ত হজি।
• প্যাজকে-০১: সড়ক উন্নয়ি ও প্রশস্তকরণ, বিআরটি শলি বির্মাণ,
ফ্লাইওভার ও বিআরটি শষ্টশি বির্মাণ। [শচইজিে ০.০০০ হজত ২.৬০০
বক.বর্. এিাং ৭.১০০ হজত ২০.৫০০ বক.বর্.] সওে
• প্যাজকে- ০২: সড়ক উন্নয়ি ও প্রশস্তকরি, এবলজভজটড বিআরটি শলি
বির্মাণ, টবি শসতু বির্মাণ ও বিআরটি শষ্টশি বির্মাণ। [শচইজিে ২.৬০০
বক.বর্. হজত ৭.১০০ বক.বর্.] বিবিএ
• প্যাজকে -০৩: সংয োগ সড়ক ও ককযেন মোযকেট বির্মাণ, এলবেইবড
• প্যাজকে -০৪: গােীপুর িাস বডজিা বির্মাণ ও উন্নয়ি, এলবেইবড

শডবডজকজটড িাস শলইি ও িাস শেশি

প্রকজল্পর আওতায় ঢাকা বিআরটি িাস্তিায়ি, িবরচালিা এিাং ব্যিস্থািিার েন্য
১০০ ভাগ সরকাবর র্াবলকািাধীি ঢাকা িাস রযাবিড ট্রািবেট শকাম্পাবি বলবর্জটড
(ঢাকা বিআরটি) ০১ জুলাই ২০১৩ তাবরজখ প্রবতষ্ঠা করা হয়।
ইজতার্জধ্য ৪টি প্যাজকজের পূতম কাে চলর্াি রজয়জে।

েয়জেিপুর শচৌরাস্তা ফ্লাইওভার (ইন্টারজচঞ্জ)

প্রকজল্পর িার্

:

শগ্রটার ঢাকা সাসজটইজিিল আরিাি ট্রান্সজিাট ম
প্রজেক্ট (বিআরটি, গােীপুর-এয়ারজিাট ম)

বিভাগ
র্ন্ত্রণালয়

:

সড়ক িবরিহি ও র্হাসড়ক বিভাগ
সড়ক িবরিহি ও শসতু র্ন্ত্রণালয়

িাস্তিায়জি

:

সড়ক ও েিিথ অবধেপ্তর (সওে)
িাাংলাজেশ শসতু কর্তমিি (বিবিএ)
স্থািীয় সরকার প্রজকৌশল অবধেপ্তর (এলবেইবড)

িাস্তিায়িকাল
প্রস্তাবিত
প্রকল্প ব্যয়

:
:
:

বডজসম্বর ২০১২ – বডজসম্বর ২০১৮
বডজসম্বর ২০১২ – জুি ২০১৮
২০৩৯.৮৫ শকাটি টাকা
বেওবি-৪৩৪.৫৮ শকাটি টাকা
প্রকল্প সহায়তা-১৬০৫.২৬ শকাটি টাকা

অথ মায়জি

:

সড়জকর দেঘ ময

:

গণপ্রোতন্ত্রী িাাংলাজেশ সরকার
এশীয় উন্নয়ি ব্যাাংক (ADB)
ফরাসী উন্নয়ি সাংস্থা (AFD)
শলািাল এিভায়রিজর্ন্ট ফযাবসবলটি (GEF)
২০.৫০ বকজলাবর্টার
At Grade – ১৬.০০ বকজলাবর্টার
Elevated - ৪.৫০ বকজলাবর্টার

শেশি

:

২৫টি

িাস বডজিা

:

১টি (গােীপুর)

টাবর্মিাল

:

২টি (এয়ারজিাট ম ও বশিিাড়ী)

ফ্লাইওভার

:

শসতু বির্মাণ

:

৬টি (এয়ারজিাট ম, েবসর্উবিি শরাড, কুবিয়া,
উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, শভাগরা, েয়জেিপুর
শচৌরাস্তা)
১টি (১০ শলি বিবশষ্ট টিী শসতু)

কাঁচািাোর উন্নয়ি

:

৮টি

সাংজযাগ সড়ক

:

১১৩ টি (৫৬ বকজলাবর্টার)

উচ্চির্তা সম্পন্ন :
শেইি
ফুটিাত
:

উভয় িাজশ্বম শর্াট ২৪.০০ বকজলাবর্টার

যাতায়াত সর্য়

:

৫০ বর্বিট (গােীপুর শথজক এয়ারজিাট ম িয মর্ন্)

িাজসর বিজকাজয়বন্স

:

২ শথজক ৫ বর্বিট

উভয় িাজশ্বম শর্াট ২০.৫০ বকজলাবর্টার

