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ঢাকা িহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকার যানিট জনরসটন ও পজরটবশ উন্নয়টন অতযাধুজনক গণপজরবহন জহটসটব ৬(ছয়)টি 

কিটট্রাটরি সিন্বটয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় একটি শজিশািী কনটওয়াকব গটে 

কতািার জনজিত্ত সরকার জনটনাি সিয়াবদ্ধ কি বপজরকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটরটছ: 

সিয়াবদ্ধ কি বপজরকল্পনা ২০৩০ 

 

ক্রি এিআরটি িাইটনর নাি পয বায় সম্ভাব্য সিাজির সাি ধরণ 

১. এিআরটি িাইন-৬ প্রথি ২০২৫ উোি 

২. এিআরটি িাইন-১ 

জিতীয় 

২০২৬ 

উোি ও পাতাি 

৩. এিআরটি িাইন-৫: নর্ বান ব রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িাইন-৫: সাউর্ান ব রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ 

  
 

MRT Line-1 বা বাংিাটর্টশর প্রথি Underground বা পাতাি কিটট্রাটরি 

৩১.২৪১ কিল োকিটোর র্ীর্ ব MRT Line-1 দুটি অংটশ জবভি। অংশ দুটি হি: জবিানবন্দর রুট (জবিানবন্দর কথটক কিিাপুর) 

এবং পূব বাচি রুট (নতুন বািার কথটক জপতিগঞ্জ জডটপা)। জবিানবন্দর রুটটর কিাট দর্র্ বয ১৯.৮৭২ জকটিাজিটার এবং কিাট পাতাি কেশন 

সংখ্যা ১২টি। জবিানবন্দর রুটটই বাংিাটর্টশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড কিটট্রাটরি জনজি বত হটত যাটে। পূব বাচি রুটটর কিাট দর্র্ বয 

১১.৩৬৯ জকটিাজিটার। সম্পূণ ব অংশ উোি এবং কিাট কেশন সংখ্যা ৯টি। তন্মটে ৭টি কেশন হটব উোি। নদ্দা ও নতুন বািার 

কেশনিয় জবিানবন্দর রুটটর অংশ জহটসটব পাতাটি জনজি বত হটব। নতুন বািার কেশটন MRT Line-5: Northern Route এর 

সটে আন্তঃিাইন সংটযাগ থাকটব। নদ্দা ও নতুন বািার কেশটনর আন্তঃরুট সংটযাগ ব্যবহার কটর জবিানবন্দর রুট কথটক পূব বাচি রুটট 

এবং পূব বাচি রুট কথটক জবিানবন্দর রুটট যাওয়া যাটব। উভয় রুটটর সকি জবস্তাজরত Study, Survey, Basic Design, Detailed 

Design ও জনি বাণ কাটির সকি প্যাটকটির প্রাক-কযাগ্যতার র্জিি প্রস্তুত সম্পন্ন হটয়টছ। MRT Line-1 এর জডটপা ও জডটপা 

এটেস কজরটডার জনি বাটণর িন্য নারায়ণগঞ্জ কিিার রূপগঞ্জ উপটিিার জপতিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখািী কিৌিার ৯২.৯৭২৫ একর ভূজি 

অজধগ্রহটণর কগটিট জবজ্ঞজি গত ০৭ এজপ্রি ২০২২ তাজরখ প্রকাজশত হটয়টছ। ক্ষজতপুরণ বাবর্ প্রায় ৯৪০ ককাটি টাকা কিিা প্রশাসক, 

নারায়ণগঞ্জ কক প্রর্ান করা হটয়টছ। ইটতািটে নািিাজর সম্পন্ন হটয়টছ। গত ২৮ নটভম্বর ২০২২ তাজরখ জপতিগঞ্জ কিৌিায় ৩১ শতাংশ 

ভূজির বাস্তব র্খি কনওয়া হটয়টছ। শীঘ্রই অবজশষ্ট ভূজির বাস্তব র্খি কনওয়া হটব। MRT Line-1 এর জরজসজভং সাব কেশন-২ এবং 

নদ্দা, নতুন বািার ও উত্তর বাড্ডা ৩টি পাতাি কেশটনর Entry/Exit জনি বাটণর জনজিত্ত ভূজি অজধগ্রহটণর কায বক্রি চিিান আটছ। ৩ টি 

পাতাি কেশটনর ভূজি অজধগ্রহটণর অনাপজত্তর িন্য রািউক এবং নগর উন্নয়ন অজধর্িটর কপ্রজরত প্রস্তাটবর কপ্রজক্ষটত সটরিজিন পজরর্শ বন 

কায বক্রি সম্পন্ন হটয়টছ।    

গত ২৩ অটটাবর ২০২২ তাজরখ এিআরটি িাইন-১ এর জনি বাণ কাি তত্ত্বাবধাটনর িন্য পরািশ বক প্রজতষ্ঠাটনর সটে চুজি স্বাক্ষজরত 

হটয়টছ। এিআরটি িাইন-১ এর জনি বাণ কাি কিাট ১২টি প্যাটকটির িােটি বাস্তবায়ন করা হটে। গত ২৩ নটভম্বর ২০২২ তাজরখ 

প্রকদের জডটপার ভূজি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাটকি CP-01 এর ঠিকার্ার প্রজতষ্ঠাটনর সটে চুজি স্বাক্ষজরত হটয়টছ। CP-03, CP-04, 

CP-05, CP-06, CP-09, CP-10 এবং CP-11 প্যাটকিসমূটহর প্রাক-কযাগ্যতার (Prequalification) আটবর্ন ইটতািটেই 

আহ্বান করা হটয়টছ এবং জবজভন্ন পয বাটয় প্রজক্রয়াধীন আটছ। অবজশষ্ট প্যাটকটির প্রাক-কযাগ্যতার আটবর্ন শীঘ্রই আহ্বান করা হটব। 

আগািী িাটসর কশষ সিাটহ িাননীয় প্রধানিন্ত্রী MRT Line-1 এর জনি বাণ কাটির শুভ উটিাধন করটবন বটি আশা করা যাটে।        

        

৩১ জডটসম্বর ২০২২ জিোব্দ পয বন্ত 
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