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ঢাকা িহানগরী ও তৎেংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকার যানিট ডনরেসন ও পডরসবশ উন্নয়সন আধুডনক গণপডরবহন ডহসেসব Mass Rapid
Transit (MRT) বা কিসট্রাসরসির পডরকল্পনা, োসভব, ডিিাইন, অর্ বায়ন, ডনিবাণ, পডরচািনা ও রক্ষণাসবক্ষসণর ডনডিত্ত গত ০৩ জুন ২০১৩
তাডরখ শতভাগ েরকাডর িাডিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। এরই
ধারাবাডহকতায় েরকার ৬ (ছয়) টি কিসট্রাসরি েিন্বসয় ঢাকা িহানগরী ও তৎেংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকায় কিাট ১২৮.৭৪১ ডকসিাডিটার (উড়াি
৬৭.৫৬৯ ডকসিাডিটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ ডকসিাডিটার) দীর্ ব একটি শডিশািী কনটওয়াকব গসড় কতািার ডনডিত্ত ডনসনাি েিয়াবদ্ধ
কিবপডরকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কসরসছ:
েিয়াবদ্ধ কিবপডরকল্পনা ২০৩০
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এিআরটি িাইন-২
এিআরটি িাইন-৪

পয বায়

েম্ভাব্য েিাডির োি
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এ সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাসদসশর প্রর্ি উড়াি কিসট্রাসরি বা MRT Line-6 এর ডনিবাণ কাি
পুসরাদসি এডগসয় চিসছ। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূরতে উেযাপন বদষ ের ১৬ রডদসম্বর ২০২১ তাররখ েরকার বাাংলাদেদশর প্রথম উড়াল লমদরাদরল
আনুষ্ঠারনকভাদব উদবাধদনর পররকল্পনা গ্রহণ কদরদছ। ২০২৬ োসির িসে উড়াি ও পাতাি কিসট্রাসরসির েিন্বসয় ৩১.২৪১ ডকসিাডিটার দীর্ ব
MRT Line-1 ডনিবাসণর িসক্ষে Detailed Design-এর কাি চিিান আসছ। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিসট্রাসরসির
েিন্বসয় ২০ ডকসিাডিটার দীর্ ব MRT Line-5: Northern Route-এর Engineering Service-এর পরািশবক প্রডতষ্ঠান ডনসয়াসগর
ডনডিত্ত Negotiation েম্পন্ন হসয়সছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিসট্রাসরসির েিন্বসয় ১৭.৪০ ডকসিাডিটার দীর্ ব MRT
Line-5: Southern Route-এর TPP গত ০৯ রডদসম্বর ২০১৯ তাররখ অনুদমারেত হদয়দছ। অপর ২টি লমদরাদরদলর উদযাগ রবরভন্ন
পয োদয় বাস্তবায়নাধীন আদছ।
প্রডতসবদনাধীন িাে পয বন্ত প্রসয়ািনীয় হািনাগাদ অতীব গুরুত্বপূণ ব/উসেখসযাগ্য কিবকান্ডঃ
MRT Line-1 বা বাংিাসদসশর প্রর্ি Underground বা পাতাি কিসট্রাসরি
৩১.২৪১ ডকসিাডিটার দীর্ ব MRT Line-1 দুটি অংসশ ডবভি। অংশ দুটি হি: ডবিানবন্দর রুট (ডবিানবন্দর কর্সক কিিাপুর) এবং
পূব বাচি রুট (নতুন বািার কর্সক ডপতিগঞ্জ ডিসপা)। ডবিানবন্দর রুসটর লমাট দের্ েয ১৯.৮৭২ রকদলারমটার এ্বাং লমাট পাতাল লেশন সাংখ্যা
১২টি। এ রুসটই বাংিাসদসশ প্রর্ি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড কিসট্রাসরি ডনডিবত হসত যাসে। পূব বাচি রুসটর লমাট দের্ েয ১১.৩৬৯ রকদলারমটার।
সম্পূণ ে অাংশ উড়াল এ্বাং লমাট লেশন সাংখ্যা ৯টি। তন্মদে ৭টি লেশন হদব উড়াল। নতুন বাজার ও যমুনা রফ্উচার পাকে লেশনবয়
রবমানবন্দর রুদটর অাংশ রহদসদব পাতাল রনরমেত হদব। নতুন বাজার লেশদন Inter-change র্াকসব। এ Inter-change ব্যবহার কসর
ডবিানবন্দর রুট কর্সক পূব বাচি রুসট এবং পূব বাচি রুট কর্সক ডবিানবন্দর রুসট যাওয়া যাসব। উভয় রুসটর Feasibility Study,
Environment Impact Assessment (EIA), Resettlement Action Plan (RAP), Geo Survey, Traffic
Survey, Hydrology Survey, Basic Design, Utility Relocation Survey, Topographic Survey, Drone
Survey of Depot and Alignment এবং এ্লাইনদমন্ট ও লেশনসমূদহর জরীপ সম্পন্ন হদয়দছ। Detailed Design এর কাি
চিসছ। ডিসপার Land Acquisition প্রডক্রয়াধীন আসছ। MRT Line-1 এর রুট এোিাইনসিন্ট েংিগ্ন পূব বাচি নতুন শহর এিাকায়
Transit Oriented Development (TOD) Hub ও Station Plaza ডনিবাসণর িন্য ভূডি অনুেন্ধান করা হসে। ঢাকা ম্যাস
রযারপড রানরজট লডদভলপদমন্ট প্রদজক্ট (লাইন-১) বা বাাংলাদেদশর প্রথম পাতাল লমদরাদরল রনমোণ প্রকল্পটি লসদেম্বর ২০১৯ লথদক রডদসম্বর
২০২৬ লময়াদে প্রায় ৫২ হািার ৫৬২ ককাটি টাকা প্রাক্কডিত ব্যসয় অনুসিাডদত হসয়সছ।
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MRT Line-1: ডবিানবন্দর রুট
রবমানবন্দর রুদটর এ্লাইনদমন্ট হল: রবমানবন্দর-রবমানবন্দর টারমেনাল ৩-রখলদেত-যমুনা রফ্উচার পাকে-নতুন বাজার-উত্তর বাড্ডা-বাড্ডাহারতররিল পূব ব-রামপুরা-মারলবাগ-রাজারবাগ-কমলাপুর।
MRT Line-1: পূব বাচি রুট
পূব োচল রুদটর এ্লাইনদমন্ট হল: কিিাপুর-রািারবাগ-িাডিবাগ-রািপুরা-হাডতরডিি পূব ব-বাড্ডা-উত্তর বাড্ডা-নতুন বাজার-যমুনা রফ্উচার
পাকে-বসুন্ধরা-পুডিশ অডিোে ব হাউডিং কোোইটি (ডপওএইচএে)-িাস্তুি-পূব বাচি পডিি-পূব বাচি কেন্টার-পূব বাচি পূব ব-পূব বাচি টাডিবনািডপতিগঞ্জ ডিসপা।
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