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ঢাকা িহানগিী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্যবতী এিাকাি র্ানজট রনিসটন ও পরিটবে উন্নয়টন অতযাধুরনক গণপরিবহন রহটসটব ৬(ছয়)টি 

শিটট্রাটিি সিন্বটয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এি আওতায় একটি েরিোিী শনটওয়াকয গটে 

শতািাি রনরিত্ত সিকাি রনটনাি সিয়াবদ্ধ কি যপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটিটছ: 

     

সিয়াবদ্ধ কি যপরিকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআিটি িাইটনি নাি পর্ যায় সম্ভাব্য সিারিি সাি ধিণ 

১. এিআিটি িাইন-৬ প্রথি ২০২৫ উোি 

২. এিআিটি িাইন-১ 

রিতীয় 

২০২৬ 

উোি ও পাতাি 

৩. এিআিটি িাইন-৫: নর্ যান য রুট ২০২৮ 

৪. এিআিটি িাইন-৫: সাউর্ান য রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআিটি িাইন-২ 

৬. এিআিটি িাইন-৪ 

  

MRT Line-1 বা বাংিাটর্টেি প্রথি Underground বা পাতাি শিটট্রাটিি 
 

৩১.২৪১ কিল োকিটোর র্ীর্ য MRT Line-1 দুটি অংটে রবভি। অংে দুটি হি: রবিানবন্দি রুট (রবিানবন্দি শথটক কিিাপুি) এবং 

পূব যাচি রুট (নতুন বাজাি শথটক রপতিগঞ্জ রডটপা)। রবিানবন্দি রুটটি শিাট দর্র্ যয ১৯.৮৭২ রকটিারিটাি এবং শিাট পাতাি শস্টেন 

সংখ্যা ১২টি। রবিানবন্দি রুটটই বাংিাটর্টে প্রথি পাতাি বা আন্ডািগ্রাউন্ড শিটট্রাটিি রনরি যত হটত র্াটে। পূব যাচি রুটটি শিাট দর্র্ যয 

১১.৩৬৯ রকটিারিটাি। সম্পূণ য অংে উোি এবং শিাট শস্টেন সংখ্যা ৯টি। তন্মটে ৭টি শস্টেন হটব উোি। নদ্দা ও নতুন বাজাি 

শস্টেনিয় রবিানবন্দি রুটটি অংে রহটসটব পাতাটি রনরি যত হটব। নতুন বাজাি শস্টেটন MRT Line-5: Northern Route এি 

সটে আন্তঃিাইন সংটর্াগ থাকটব। নদ্দা ও নতুন বাজাি শস্টেটনি আন্তঃরুট সংটর্াগ ব্যবহাি কটি রবিানবন্দি রুট শথটক পূব যাচি রুটট 

এবং পূব যাচি রুট শথটক রবিানবন্দি রুটট র্াওয়া র্াটব। উভয় রুটটি সকি রবস্তারিত Study, Survey, Basic Design, Detailed 

Design ও রনি যাণ কাটজি সকি প্যাটকটজি প্রাক-শর্াগ্যতাি র্রিি প্রস্তুত সম্পন্ন হটয়টছ। MRT Line-1 এি রডটপা ও রডটপা 

এটেস করিটডাি রনি যাটণি জন্য নািায়ণগঞ্জ শজিাি রূপগঞ্জ উপটজিাি রপতিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখািী শিৌজাি ৯২.৯৭২৫ একি ভূরি অরধগ্রহণ 

কিা হটয়টছ। MRT Line-1 এি রিরসরভং সাব শস্টেন-২ এবং নদ্দা, নতুন বাজাি ও উত্তি বাড্ডা ৩টি পাতাি শস্টেটনি Entry/Exit 

রনি যাটণি রনরিত্ত ভূরি অরধগ্রহটণি কার্ যক্রি চিিান আটছ। ৩ টি পাতাি শস্টেটনি ভূরি অরধগ্রহটণি অনাপরত্তি জন্য িাজউক এবং নগি 

উন্নয়ন অরধর্িটি শপ্ররিত প্রস্তাটবি শপ্ররিটত সটিজরিন পরির্ে যন কার্ যক্রি সম্পন্ন হটয়টছ।    

 

গত ২৩ অটটাবি ২০২২ তারিখ এিআিটি িাইন-১ এি রনি যাণ কাজ তত্ত্বাবধাটনি জন্য পিািে যক প্ররতষ্ঠাটনি সটে চুরি স্বািরিত 

হটয়টছ। এিআিটি িাইন-১ এি রনি যাণ কাজ শিাট ১২টি প্যাটকটজি িােটি বাস্তবায়ন কিা হটে। গত ২৩ নটভম্বি ২০২২ তারিখ 

রডটপাি ভূরি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাটকজ CP-01 এি ঠিকার্াি প্ররতষ্ঠাটনি সটে চুরি স্বািরিত হটয়টছ। CP-03, CP-04, CP-05, 

CP-06, CP-09, CP-10 এবং CP-11 প্যাটকজসমূটহি প্রাক-শর্াগ্যতাি (Prequalification) আটবর্ন ইটতািটেই আহ্বান 

কিা হটয়টছ এবং রবরভন্ন পর্ যাটয় প্ররক্রয়াধীন আটছ। অবরেষ্ট প্যাটকটজি প্রাক-শর্াগ্যতাি আটবর্ন েীঘ্রই আহ্বান কিা হটব। আগািী 

শেব্রুয়ারি ২০২৩ িাটসি প্রথি সিাটহ িাননীয় প্রধানিন্ত্রী MRT Line-1 এি রনি যাণ কাটজি শুভ উটিাধন কিটবন বটি আো কিা 

র্াটে।          
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