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ঢাকা মহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্চবতী এিাকার যানিট খ্রনরসটন ও পখ্ররটবশ উন্নয়টন আধুখ্রনক গণপখ্রর বহন খ্রহটসটব Mass Rapid
Transit (MRT) বা কমটট্রাটরটির পখ্ররকল্পনা, সাটভচ, খ্রডিাইন, অর্ চায়ন, খ্রনমচাণ, পখ্ররর্ািনা ও রক্ষণাটবক্ষটণর খ্রনখ্রমত্ত গত ০৩ জুন
২০১৩ তাখ্ররখ শতভাগ সরকাখ্রর মাখ্রিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। এরই
ধারাবাখ্রহকতায় সরকার ৬ (ছয়) টি কমটট্রাটরি সমন্বটয় ঢাকা মহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্চবতী এিাকায় কমাট ১২৮.৭৪১ খ্রকটিাখ্রমটার
(উড়াি ৬৭.৫৬৯ খ্রকটিাখ্রমটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ খ্রকটিাখ্রমটার) দীর্ চ ও ১০৪ কস্টশন (উড়াি ৫১ এবং ৫৩) খ্রবখ্রশষ্ট একটি শখ্রিশািী
কনটওয়াকচ গটড় কতািার খ্রনখ্রমত্ত সরকার খ্রনটনাি সময়াবদ্ধ কমচপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটরটছ :
সময়াবদ্ধ কমচপখ্ররকল্পনা ২০৩০
ক্রম

এমআরটি িাইটনর নাম

১.

এমআরটি িাইন-৬

২.

এমআরটি িাইন-১

৩.

এমআরটি িাইন-৫: নদ চান চ রুট

৪.

এমআরটি িাইন-৫: সাউদান চ রুট

৫.

এমআরটি িাইন-২

৬.

এমআরটি িাইন-৪

পয চায়

সম্ভাব্য সমাখ্রির সাি

ধরণ

প্রর্ম

২০২৪

উড়াি

খ্রিতীয়

তৃতীয়

২০২৬
২০২৮

উড়াি ও পাতাি

২০৩০
উড়াি

এ সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ রনর্ োররত সমদয়র পূদব ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্র রনদয় ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাটদটশর প্রর্ম
উড়াি কমটট্রাটরি বা MRT Line-6 এর খ্রনমচাণ কাি পুটরাদটম এখ্রগটয় র্িটছ। ২০২৬ সাটির মটে উড়াি ও পাতাি কমটট্রাটরটির
সমন্বটয় ৩১.২৪১ খ্রকটিাখ্রমটার দীর্ চ MRT Line-1 খ্রনমচাটণর িটক্ষে Detailed Design-এর কাি র্িমান আটছ। ২০২৮ সাদলর
মদে উড়াি ও পাতাি কমটট্রাটরটির সমন্বটয় ২০ খ্রকটিাখ্রমটার দীর্ চ MRT Line-5: Northern Route-এর Engineering
Service-এর পরামশচক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনটয়াগ চূড়ান্ত পয চাটয় রটয়টছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কমটট্রাটরটির সমন্বটয় ১৭.৪০
খ্রকটিাখ্রমটার দীর্ চ MRT Line-5: Southern Route-এর পরামশচক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনটয়াগ প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ। এ্কই সমদয়র মদে
G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতটত MRT Line-2 রনমোদণর লদক্ষ্য Basic Study শুরু হটয়টছ। ২০৩০ সাটির মটে MRT Line-4
রনমোদণর লদক্ষ্য Feasibility Study করার খ্রনখ্রমত্ত উন্নয়ন সহটযাগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হটে।

MRT Line-4
২০৩০ সাটির মটে কমিাপুর - নারায়ণগঞ্জ করিওটয় ট্রাটকর পার্শ্চ খ্রদটয় প্রায় ১৬ খ্রকটিাখ্রমটার দীর্ চ উড়াি কমটট্রাটরি খ্রহটসটব MRT
Line-4 খ্রনমচাটণর উটযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ।

E:\Monthly Progress in Cabinet Report\Online Report\March 2020\March 2020 Short.doc

