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কিটট্রাটিি সিন্বটয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এি আওতায় কিাট ১২৯.৯০১ রকটিারিটাি
(উড়াি ৬৮.৭২৯ রকটিারিটাি এবং পাতাি ৬১.১৭২ রকটিারিটাি) দীর্ ব ও ১০৫টি কস্টশন (উড়াি ৫২টি এবং পাতাি ৫৩টি) রবরশষ্ট
একটি শরিশািী কনটওয়াকব গটড় কতািাি রনরিত্ত সিকাি রনটনাি সিয়াবদ্ধ কিবপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটিটছ।
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এই সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাটদটশি প্রথি উড়াি কিটট্রাটিি বা MRT Line-6 এি রনিবাণ
কাজ early commissioning এি িক্ষ্যিাত্রা অজবটন পুটিাদটি এরগটয় চিটছ। আগািী ১৬ রডটসম্বি ২০২২ িাটস সিকাি
বাংিাটদটশি প্রথি উড়াি কিটট্রা কট্রন উত্তিা উত্তি কথটক আগািগাঁও পয বন্ত ১১.৭৩ রকটিারিটাি চালু কিাি পরিকল্পনা গ্রহণ কটিটছ।
২০২৬ সাটিি িটে কিিাপুি কথটক রবিানবন্দি পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পাতাি এবং নতুন বাজাি কথটক রপতিগঞ্জ রডটপা পয বন্ত
১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়াি কিাট ৩১.২৪১ রকটিারিটাি দীর্ ব ও ২১টি কস্টশন রবরশষ্ট MRT Line-1 রনমোদণর লদযয Detailed
Design, ভূরি অরধগ্রহণ এবং দিপত্র প্ররক্রয়াকিণ কায বক্রি চিিান আটছ। কিিাপুি কথটক রবিানবন্দি রুটটই বাংিাটদটশ প্রথি
পাতাি বা আন্ডািগ্রাউন্ড কিটট্রাটিি রনরিবত হটত যাটে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিটট্রাটিটিি সিন্বটয় ২০ রকটিারিটাি
দীর্ ব MRT Line-5: Northern Route-এি রবরিন্ন Survey, Detailed Design ও ভূরি অরধগ্রহটণি কাজ চিটছ। ২০৩০
সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিটট্রাটিটিি সিন্বটয় ১৭.৪০ রকটিারিটাি দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route রনিবাটণি লদযয
Feasibility Study, রবরভন্ন সাদভে ও Basic Design এি কাজ চিটছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধরতটত
MRT Line-2 রনমোদণর লদযয Preliminary Study চিিান আটছ। ২০৩০ সাটিি িটে কিিাপুি কথটক নািায়ণগঞ্জ পয বন্ত
MRT Line-4 রনিবাটণি উটযাগ প্ররক্রয়াধীন আটছ।
MRT Line-4
২০৩০ সাটিি িটে কিিাপুি - নািায়ণগঞ্জ রুটট কিটট্রাটিি রহটসটব MRT Line-4 রনিবাটণি উটযাগ প্ররক্রয়াধীন আটছ।
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