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ঢাকা িহানগরী ও তৎেংিগ্ন পার্শ্যবতী এিাকার র্ানিট খ্রনরেপ্টন ও পখ্ররপ্টবে উন্নয়প্টন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহপ্টেপ্টব ৬(ছয়)টি 

শিপ্টট্রাপ্টরি েিন্বপ্টয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় একটি েখ্রিোিী শনটওয়াকয গপ্টে 

শতািার খ্রনখ্রিত্ত েরকার খ্রনপ্টনাি েিয়াবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কপ্টরপ্টছ: 

     

েিয়াবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআরটি িাইপ্টনর নাি পর্ যায় েম্ভাব্য েিাখ্রির োি ধরণ 

১. এিআরটি িাইন-৬ প্রথি ২০২৫ উোি 

২. এিআরটি িাইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উোি ও পাতাি 

৩. এিআরটি িাইন-৫: নর্ যান য রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িাইন-৫: োউর্ান য রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ 

  

........... 

 

MRT Line-1 বা বাংিাপ্টর্প্টের প্রথি Underground বা পাতাি শিপ্টট্রাপ্টরি 

৩১.২৪১ কিল োকিটোর র্ীর্ য MRT Line-1 দুটি অংপ্টে খ্রবভি। অংে দুটি হি: খ্রবিানবন্দর রুট (খ্রবিানবন্দর শথপ্টক কিিাপুর) এবং 

পূব যাচি রুট (নতুন বািার শথপ্টক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডপ্টপা)। খ্রবিানবন্দর রুপ্টটর শিাট দর্র্ যয ১৯.৮৭২ খ্রকপ্টিাখ্রিটার এবং শিাট পাতাি শস্টেন 

েংখ্যা ১২টি। খ্রবিানবন্দর রুপ্টটই বাংিাপ্টর্প্টে প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড শিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনখ্রি যত হপ্টত র্াপ্টে। পূব যাচি রুপ্টটর শিাট দর্র্ যয 

১১.৩৬৯ খ্রকপ্টিাখ্রিটার। েম্পূণ য অংে উোি এবং শিাট শস্টেন েংখ্যা ৯টি। তন্মপ্টে ৭টি শস্টেন হপ্টব উোি। নদ্দা ও নতুন বািার 

শস্টেনিয় খ্রবিানবন্দর রুপ্টটর অংে খ্রহপ্টেপ্টব পাতাপ্টি খ্রনখ্রি যত হপ্টব। নতুন বািার শস্টেপ্টন MRT Line-5: Northern Route এর 

েপ্টে আন্তঃিাইন েংপ্টর্াগ থাকপ্টব। নদ্দা ও নতুন বািার শস্টেপ্টনর আন্তঃরুট েংপ্টর্াগ ব্যবহার কপ্টর খ্রবিানবন্দর রুট শথপ্টক পূব যাচি রুপ্টট 

এবং পূব যাচি রুট শথপ্টক খ্রবিানবন্দর রুপ্টট র্াওয়া র্াপ্টব। উভয় রুপ্টটর েকি খ্রবস্তাখ্ররত Study, Survey, Basic Design, Detailed 

Design ও খ্রনি যাণ কাপ্টির েকি প্যাপ্টকপ্টির প্রাক-শর্াগ্যতার র্খ্রিি প্রস্তুত েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। MRT Line-1 এর খ্রডপ্টপা ও খ্রডপ্টপা 

এপ্টেে কখ্ররপ্টডার খ্রনি যাপ্টণর িন্য নারায়ণগঞ্জ শিিার রূপগঞ্জ উপপ্টিিার খ্রপতিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখািী শিৌিার ৯২.৯৭২৫ একর ভূখ্রি 

অখ্রধগ্রহপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত এি এ শকইে নম্বর ১০/১৯-২০ এর শপ্রখ্রিপ্টত গত ০৭ এখ্রপ্রি ২০২২ তাখ্ররখ ভূখ্রি অখ্রধগ্রহপ্টণর শগপ্টিট খ্রবজ্ঞখ্রি প্রকাখ্রেত 

হপ্টয়প্টছ। িখ্রতপুরণ বাবর্ প্রায় ৭৩০ শকাটি ৪৭ িি টাকা প্রর্ান করা হপ্টয়প্টছ। েীঘ্রই বাস্তব র্খি বুপ্টে শনয়া হপ্টব। গত ১৮ শেপ্টেম্বর 

২০২২ তাখ্ররখ নািিাখ্ররর আপ্টবর্ন র্াখ্রখি করা হপ্টয়প্টছ। MRT Line-1 এর খ্ররখ্রেখ্রভং োব শস্টেন-২ খ্রনি যাপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত ঢাকা শিিার 

বাড্ডা শিৌিায় ০.০৬৮২ একর ভূখ্রি অখ্রধগ্রহপ্টণর িন্য শিিা প্রোেক, ঢাকা কতৃযক এিএ শকইে নম্বর-০৩.১৫.১৪/২০২১-২২ রুজু করা হয় 

এবং গত ৩১ আগস্ট ২০২২ তাখ্ররখ ৪ ধারার শনাটিে িাখ্রর করা হয়। গত ০৫ শেপ্টেম্বর ২০২২ তাখ্ররখ শর্ৌথ তর্ন্ত েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ এবং ১১ 

শেপ্টেম্বর ২০২২ তাখ্ররখ িখ্রতগ্রস্থপ্টর্র আপখ্রত্ত র্াখ্রখপ্টির িন্য শর্ৌথ তর্প্টন্তর তাখ্রিকা গণখ্রবজ্ঞখ্রি আকাপ্টর িাখ্রর করা হয়। গত ১৪ শেপ্টেম্বর 

২০২২ তাখ্ররখ নদ্দা, নতুন বািার ও উত্তর বাড্ডা পাতাি শস্টেনেমূপ্টহর প্রপ্টবে ও বখ্রহ যগিন পপ্টথর িন্য ২.৩০৭ একর ভূখ্রি অখ্রধগ্রহপ্টণর 

খ্রনখ্রিত্ত প্রোেখ্রনক অনুপ্টিার্প্টনর িপ্টিয েেক পখ্ররবহন ও িহােেক খ্রবভাপ্টগ প্রস্তাব শপ্ররণ করা হপ্টয়প্টছ। খ্ররখ্রেখ্রভং োব শস্টেন এবং 

অবখ্রেষ্ট পাতাি শস্টেনেমূপ্টহর প্রপ্টবে ও বখ্রহ যগিন পপ্টথর ভূখ্রি অখ্রধগ্রহপ্টণর কার্ যক্রি চিিান আপ্টছ।   
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Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-1) এর খ্রনি যাণ কাি তত্ত্বাবধায়প্টনর িন্য পরািে যক প্রখ্রতষ্ঠান 

খ্রনপ্টয়াগ একটি স্বতন্ত্র প্যাপ্টকপ্টির িােপ্টি েম্পন্ন করার িন্য খ্রনধ যাখ্ররত আপ্টছ। প্রকপ্টল্পর খ্রনি যাণ কাি তত্ত্বাবধাপ্টনর িন্য পরািে যক প্রখ্রতষ্ঠান 

খ্রনপ্টয়াপ্টগর প্রস্তাবটি গত ০৭ শেপ্টেম্বর ২০২২ তাখ্ররখ অনুখ্রষ্ঠত খ্রডএিটিখ্রেএি-এর পখ্ররচািনা পখ্ররষপ্টর্র েভায় অনুপ্টিাখ্রর্ত হপ্টয়প্টছ। খ্রডপ্টপার 

ভূখ্রি উন্নয়ন েংক্রান্ত প্যাপ্টকি CP-01 এর েব যখ্রনন র্রর্াতার েপ্টে চুখ্রি েম্পার্প্টনর খ্রনখ্রিত্ত ক্রয় প্রস্তাবটি গত ০৭ শেপ্টেম্বর ২০২২ 

তাখ্ররখ অনুখ্রষ্ঠত খ্রডএিটিখ্রেএি-এর পখ্ররচািনা পখ্ররষপ্টর্র েভায় অনুপ্টিাখ্রর্ত হপ্টয়প্টছ। প্রকপ্টল্পর খ্রনি যাণ কাি শিাট ১২টি প্যাপ্টকপ্টির 

িােপ্টি বাস্তবায়ন করা হপ্টে। CP-03, CP-04, CP-05, CP-06, CP-09, CP-10 এবং CP-11 প্যাপ্টকিেমূপ্টহর প্রাক-

শর্াগ্যতার (Prequalification) আপ্টবর্ন ইপ্টতািপ্টে আহ্বান করা হপ্টয়প্টছ এবং খ্রবখ্রভন্ন পর্ যাপ্টয় প্রখ্রক্রয়াধীন আপ্টছ। অবখ্রেষ্ট 

প্যাপ্টকিেমূপ্টহর প্রাক-শর্াগ্যতার আপ্টবর্ন েীঘ্রই আহ্বান করা হপ্টব।  

    

 

    


