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ঢাকা মহানগরী ও তৎসংল  পা বত  এলাকার যানজট িনরসেন ও পিরেবশ উ য়েন আ িনক গণপিরবহন িহেসেব Mass Rapid 
Transit (MRT) বা মে ােরেলর পিরক না, সােভ, িডজাইন, অথায়ন, িনমাণ, পিরচালনা ও র ণােব েণর িনিম  ০৩ ন 
২০১৩ তািরখ শতভাগ সরকাির মািলকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন 
করা হয়। এরই ধারাবািহকতায় ২০৩০ সােলর মে  ৬  মে ােরল সম েয় এক  নটওয়াক গেড় তালার িনিম  সরকার িনে া  
সময়াব  কমপিরক না হণ কেরেছ: 
 

ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড এর সময়াব  কমপিরক না, ২০৩০ 
 

ম এমআর  লাইেনর নাম পযায় স া  সমাি র সাল ধরণ 

০১. এমআর  লাইন-৬ থম ২০২৪ উড়াল 

০২. এমআর  লাইন-১ 
ি তীয় 

২০২৬ 

উড়াল ও পাতাল 
০৩. এমআর  লাইন-৫: নদান ট ২০২৮ 

০৪. এমআর  লাইন-৫: সাউদান ট 

তীয় 

২০৩০ 

০৫. এমআর  লাইন-২ ২০৩০ 

০৬. এমআর  লাইন-৪ ২০৩০ উড়াল 
  

 
সময়াব  কমপিরক না ২০৩০ অ সরেণ বাংলােদেশর থম উড়াল মে ােরল বা MRT Line-6 এর িনমাণ কাজ েরাদেম 
এিগেয় চলেছ। াধীনতার ৫০ বছর িত উদযাপন বেষর ১৬ িডেস র ২০২১ তািরখ বাংলােদেশর থম উড়াল মে ােরেলর স ণ 
অংশ আ ািনকভােব উে াধেনর পিরক না হণ করা হেয়েছ। Under Ground ও Elevated MRT সম েয় MRT 
Line-1 িনমােণর লে  Basic Design স  হেয়েছ। Detailed Design এর কাজ চলেছ। অপর ৪  মে ােরেলর 
উে াগ িবিভ  পযােয় বা বায়নাধীন আেছ।  
 

 
MRT Line-6 বা বাংলােদেশর থম উড়াল মে ােরল   

 

 

Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংলােদেশর থম মে ােরেলর িনমাণ কাজ কমপিরক না অ যায়ী 
েরাদেম এিগেয় চেলেছ। সািবক গড় অ গিত ৩০.০৫%। থম পযােয় িনমােণর জ  িনধািরত উ রা তীয় পব হেত আগারগ ও 

অংেশর অ গিত ৪৬.০০%। ি তীয় পযােয় িনমােণর জ  িনধািরত আগারগ ও থেক মিতিঝল অংেশর অ গিত ২৩.৫০%। 
ইেলকি ক াল ও মকািনক াল িসে ম এবং রািলং ক ( রলেকাচ) ও িডেপা ই ইপেম  সং হ কােজর সমি ত অ গিত ১৯.৮৭%। 

ােকজিভি ক বা বায়ন অ গিত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) মাট ৮  ােকেজ বা বায়ন করা 
হে । ৩১ লাই ২০১৯ তািরখ পয  ােকজিভি ক বা বায়ন অ গিত মা েয় িনে  দান করা হল:  
 

 ােকজ-০১ (িডেপা এলাকার িম উ য়ন): এ ােকেজর বা ব কাজ গত ৮ সে র ২০১৬ তািরখ  হেয় িনধািরত 
সমেয়র ০৯ (নয়) মাস েব গত ৩১ জা য়াির ২০১৮ তািরখ সমা  হেয়েছ। বা ব অ গিত ১০০%। 

 ােকজ-২ (িডেপা এলাকার ত কাজ): এ ােকেজর বা ব কাজ ১৩ সে র ২০১৭ তািরখ  হেয়েছ। িডেপার অভ ের 
মাট ৫২  অবকাঠােমা িনমাণ করেত হেব। ইেতামে  য সকল অবকাঠােমার িনমাণ কাজ শষ হেয়েছ ত ে  অ তম হল: 

Retaining wall, Test track bed, Coach unloading area, Embedded track, Jack pit, Bogie turn 
table, Underfloor wheel lathe pit, Bogie wash plant, Bogie assemble-disassemble pit, 
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Inspection pit ও Interface pit foundation. য সকল অবকাঠােমার কাজ চলমান রেয়েছ ত ে  উে েযা  
হল: Work shop, Stabling yard ও shed, Operation control centre, Auxiliary sub-station ভবন, 
Traction sub-station ভবন, ক ীয় store, Depot controller অিফস, শাসিনক ভবন, Training center, 
ডরেমটরী ভবন, মিডক াল স ার, কি ন, Rolling stock maintenance ভবন, Crew booking ভবন, Chief 
Depot controller ভবন, Effluent Treatment Plant  (ETP) ও Sewage Treatment Plant (STP) ও 
সং  েনজ লাইন, Storm েনজ, পািন ও ফায়ার ফাই ং লাইন, অভ রীন রা া, Duct Bank. িডেপা এলাকার ত 
কােজর বা ব অ গিত ৫০.০০%। 

 ােকজ-০৩ ও ০৪ (উ রা নথ থেক আগারগ ও পয  ১১.৭৩ িকেলািমটার ভায়াডা  ও ৯  শন িনমাণ): উভয় 
ােকেজর কাজ ১ আগ  ২০১৭ তািরখ  হেয়েছ। ইেতামে  পিরেসবা ানা র, চকেবািরং, ট  পাইল, ল পাইল ও 

আই-গাডার িনমাণ স  হেয়েছ। মাট ৭৬৬  পাইল ক াপ এর মে  ৬৮৭  পাইল ক াপ, ৩৯৩  িপয়ার হেডর মে  
৩৪৪  িপয়ার হড এবং ৫,১৪৯  ি কা  সগ া  কাি ং-এর মে  ৩,৬৫৪  ি কা  সগ া  কাি ং িনমাণ স  
হ য়েছ। ৫.৬২ (প চ দশিমক ছয় ই) িকেলািমটার ভায়াডা  মান হেয়েছ। ধারাবািহকভােব ভায়াডা  erection এর 

কাজ এিগেয় চলেছ। যখােন ভায়াডা  াপন করা হেয়েছ সখােন parapet wall এর িনমাণ কাজ এিগেয় চলেছ। 
০৯  শেনর sub-structure িনমাণ স  হেয়েছ। বতমােন উ রা স ার ও উ রা সাউথ শেনর 
concourse িনমােণর কাজ চলেছ। মে ােরল িনমােণ াভািবক পািনর বাহ যােত ব ধা  না হয় তা িবেবচনায় ০৫  
long span balance cantilever এর িনমাণ কাজ অ াহত আেছ। সািবক অ গিত ৫৪.০০%।   

 ােকজ-৫ (আগারগও থেক কারওয়ান বাজার পয  ৩.১৯৫ িকেলািমটার ভায়াডা  ও ৩  শন িনমাণকাজ): এ 
ােকেজর বা ব কাজ ০১ আগ  ২০১৮ তািরখ  করা হেয়েছ। বতমােন এ অংেশ পিরেসবা ানা র, চকেবািরং ও ট  

পাইল স  হেয়েছ। ল পাইল িনমােণর িনিম  ২১০  ায়াল ে র মে  ১৫৭  ায়াল  স  হেয়েছ। ৪৫২  ায়ী 
বার  পাইেলর মে  ৩১৬  ায়ী বার  পাইল স  হেয়েছ। জাপােনর Advance New Technology 
বহার কের ১০৪   পাইল ফাউে শেনর মে  ২৭   পাইল ফাউে শন স  করা হেয়েছ। মাট ১০৬  পাইল ক াপ 

এর মে  ০৪  পাইল ক াপ িনমাণ করা হেয়েছ। বা ব অ গিত ১২.৩৭%। 

 ােকজ-৬ (কারওয়ান বাজার থেক মিতিঝল পয  ৪.৯২ িকেলািমটার ভায়াডা  ও ৪  শন িনমাণকাজ):  এ 
ােকেজর বা ব কাজ ০১ আগ  ২০১৮ তািরখ কাজ  করা হেয়েছ। বতমােন এ অংেশ পিরেসবা ানা র, চকেবািরং ও 

ট  পাইল স  হেয়েছ। ল পাইল িনমােণর িনিম  ২৯৮  ায়াল ে র মে  2৬২  ায়াল  স  হেয়েছ। 
৬৫২  ায়ী বার  পাইেলর মে  ৪২১  ায়ী বার  পাইল স  হেয়েছ। জাপােনর Advance New 
Technology বহার কের ১৩৮   পাইল ফাউে শেনর মে  ৭৬   পাইল ফাউে শন স  হেয়েছ। মাট 
২৯৮  পাইল ক ােপর মে  ২২  পাইল ক াপ িনমাণ স  হেয়েছ। ১৬০  িপয়ার হেডর মে  ০৫  িপয়ার হড স  
হেয়েছ। বা ব অ গিত ১৫.৭০%।  

 ােকজ-৭ (ইেলকি ক াল এ  মকািনক াল িসে ম):  ইেলকি ক াল এ  মকািনক াল িসে ম সরবরাহ ও িনমাণ কাজ 
গত ১১ লাই ২০১৮ তািরখ  করা হেয়েছ। ইেলকি ক াল এ  মকািনক াল িসে ম সরবরাহ ও িনমাণ কােজর আওতায় 

Definitive Design স  হেয়েছ। High Voltage Feeder Cable  াপেনর জ  ট  িপট খননও স  

হেয়েছ। উ রা িরিসিভং সাব শন (RSS) িনমাণ এবং টি  ও মািনকনগর ীড সাব শেন Bay িনমােণর কাজ 

চলেছ। উ রা িরিসিভং সাব শন ও টি  ীড সাব শেনর Bay মাচ ২০২০ মােস চা  করা হেব। রলপাত, ১৩২ কিভ 
ক াবল  ও ৩৩ কিভ ক াবলসহ অ া  ক াবল ইেতামে  উ রা িডেপােত এেস পৗেঁছেছ। ভায়াডাে র উপর রললাইন 
বসােনা এবং ব িতক াপনার িনমাণ কাজ অে াবর ২০১৯ মােস  হেব। Ballast এবং Turnout Pre-Shipment 
Inspection (PSI) স  হেয়েছ। Track Fastening System, Scissor Cross-over, DC Switchgear & 
its components ও Sleepers Pre-shipment Inspection এর জ  িবিভ  দেশ ত আেছ। বা ব অ গিত 
১৪.০০%।  

 ােকজ-৮ [ রািলং ক ( রল কাচ) ও িডেপা ই ইপেম  সং হ]: এ ােকেজর বা ব কাজ ১৩ সে র ২০১৭ তািরখ 
 করা হেয়েছ। রািলং ক ( রল কাচ) ও িডেপা ই ইপেমে র Definitive Design গত ০১ ম ২০১৮ তািরখ 

এবং Detailed Design ১৩ মাচ ২০১৯ তািরখ স  হেয়েছ। Bogie িনমােণর কাজ ১৬ ফ য়াির ২০১৯ তািরখ 
জাপােন  হেয়েছ। যা ীবাহী কাচ (কারবিড) িনমােণর কাজ ১৬ এি ল ২০১৯ তািরখ জাপােন  করা হেয়েছ। আগািম 
১৫ ন ২০২০ তািরখ থম মে া ন সট বাংলােদেশ পৗছঁার জ  িনধািরত আেছ। মে া ন বাংলােদেশ পৗছঁােনার পর 
Integrated Test এবং Trail Run  করা হেব। বা ব অ গিত ১৫.০৫%। 
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MRT Line-1 বা বাংলােদেশর থম Underground বা পাতাল মে ােরল 

৩১.২৪১ িকেলািমটার দীঘ MRT Line-1  অংেশ িবভ । অংশ  হল: িবমানব র ট (িবমানব র থেক কমলা র) এবং 
বাচল ট (ন ন বাজার থেক িপতলগ  িডেপা)। িবমানব র েটর মাট দঘ  ১৯.৮৭২ িকেলািমটার এবং মাট শন 

(আ ার াউ ) সং া ১২ । এ েটই বাংলােদেশ থম পাতাল রল বা আ ার াউ  মে ােরল িনিমত হেত যাে । বাচল েটর 
মাট দঘ  ১১.৩৬৯ িকেলািমটার। স ণ অংশ এিলেভেটড এবং মাট শন সং া ৯ । উভয় েটর Feasibility Study, 

Environment Impact Assessment (EIA), Resettlement Action Plan (RAP), Traffic 
Survey এবং Hydrology Survey স  হেয়েছ। Utility Relocation Survey, Topographic 
Survey ও Geo Survey চলেছ এবং িডেপার Land Acquisition ি য়াধীন আেছ। ইেতামে  Basic 
Design স  হেয়েছ। িবিনেয়াগ কে র DPP’র অ েমাদেনর িনিম  পিরক না কিমশেন ি য়াধীন আেছ। গত ১৪ লাই 
২০১৯ তািরখ PEC সভা অ ি ত হেয়েছ। ২০২৬ সােলর মে  এ উভয় ট িনমােণ া িলত য় ৫২,৫৬১.৪৩ কা  টাকা। গত ২৯ 
ম ২০১৯ তািরখ মাননীয় ধানম ীর উপি িতেত জাপােন মাট ঋণ ি র ৩৮ হাজার ৬ কা  টাকার মে  থম Tranche 

িহেসেব ৩ হাজার ৮ শত ৯৫ কা  টাকার ঋণ ি  া িরত হেয়েছ।  
 
MRT Line-1: িবমানব র ট 

িবমানব র েটর এলাইনেম  হল: িবমানব র-িবমানব র টািমনাল ৩-িখলে ত-য না িফউচার পাক-ন ন বাজার-উ র বা া-
বা া-হািতরিঝল-রাম রা-মািলবাগ-রাজারবাগ-কমলা র।  

MRT Line-1: বাচল ট 

বাচল েটর এলাইনেম  হল:  ন ন বাজার-য না িফউচার পাক-ব রা- িলশ অিফসাস হাউিজং সাসাই -মা ল- বাচল পি ম-
বাচল স ার- বাচল স র ৭-িপতলগ  িডেপা।  

 

MRT Line-5: Northern Route 

২০২৮ সােলর মে  হমােয়ত র হেত ভাটারা পয  আ ার াউ  ও এিলেভেটড সম েয় ২০ িকেলািমটার দীঘ (আ ার াউ  ১৩.৫০ 
িকেলািমটার এবং এিলেভেটড ৬.৫০ িকেলািমটার) ও ১৪ শন (আ ার াউ  ৯  এবং এিলেভেটড ৫ ) িবিশ  মে ােরল িনমােণর িনিম  
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern Route এর 
Feasibility Study স  হেয়েছ। DPP অ েমাদেনর িনিম  পিরক না কিমশেন ি য়াধীন আেছ। গত ১৪ লাই ২০১৯ তািরখ 
PEC সভা অ ি ত হেয়েছ। Engineering Service-এর জ  উ য়ন সহেযাগী সং া JICA’র সে  ৭,৩৫৮ িমিলয়ন ইেয়ন-
এর ঋণ ি  া র করা হেয়েছ। পরামশক িত ান িনেয়ােগর লে  গত ৩১ লাই ২০১৯ তািরখ Project Evaluation 
Report (Technical) স িতর জ  JICA'র িনকট রণ করা হেয়েছ। এ ট িনমােণ া িলত য় ৪১ হাজার ২৬১ কা  টাকা। 
 

MRT Line-5: Northern Route-এর এ ালাইনেম  হল:  হমােয়ত র - বািলয়ার র - ম মিত - আিমন বাজার - গাবতলী - 
দার উস সালাম -   িমর র ১ - িমর র ১০ - িমর র ১৪ - ক ে ত - বনানী - লশান ২ - ন ন বাজার - ভাটারা। 
 
MRT Line-5: Southern Route 

২০৩০ সােলর মে  গাবতলী হেত দােশরকাি  পয  আ ার াউ  ও এিলেভেটড সম েয় ১৭.৪০ িকেলািমটার দীঘ (আ ার াউ  ১২.৮০ 
িকেলািমটার এবং এিলেভেটড ৪.৬০ িকেলািমটার) এবং ১৬  শন (আ ার াউ  ১২  এবং এিলেভেটড ৪ ) িবিশ  মে ােরল 
িনমােণর িনিম  উ য়ন সহেযাগী সং ার সহায়তায় াক-স া তা যাচাই মাচ, ২০১৯ মােস স  করা হেয়েছ। MRT Line-5: 
Southern Route এর Project Readiness Financing (PRF) এর িনিম  উ য়ন সহেযাগী সং া ADB এর 
সে  গত ২০ ম, ২০১৯ তািরখ সবেশষ Aide Memoire া র করা হেয়েছ। PRF-এর আওতায় আগািম ৩৬ মােসর মে  
Detailed Design স  করার ব া রাখা হেয়েছ। গত ২৮ ম ২০১৯ তািরখ পরামশক িত ান িনেয়ােগর লে  
Expression of Interest (EoI) আহবান করা হেয়েছ। গত ২৬ ন ২০১৯ তািরখ ১৮  পরামশক িত ান EoI দািখল 
কেরেছ। বতমােন EoI ায়নাধীন আেছ। এ ট িনমােণ স া  য় ায় ৩৬ হাজার কা  টাকা। গত ২৫ ন ২০১৯ তািরখ সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগ TAPP'র অ েমাদন ি য়াকরেণর জ  রণ করা হেয়েছ। TPP'র মাট য় ৩৯৭৮৭ ল  টাকা, যার 
মে  PA ২৮০২১ ল  এবং GoB ১১৭৬৬ ল  টাকা। নগ ত TPP গত ২৫ লাই ২০১৯ তািরখ সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক 
িবভাগ মেহাদেয়র অ েমাদেনর জ  রণ করা হেয়েছ। 
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MRT Line-5: Southern Route-এর ট এ ালাইনেম  হল: গাবতলী- টকিনক াল-ক াণ র- ামলী-কেলজ গইট-আসাদ 
গইট-রােসল য়ার-পা পথ- সানারগ -হািতরিঝল-িনেকতন-রাম রা-আফতাব নগর পি ম-আফতাব নগর স ার-আফতাব নগর ব-

দােশরকাি ।   
MRT Line -2  

২০৩০ সােলর মে  গাবতলী হেত চ াম রাড পয  আ ার াউ  ও এিলেভেটড সম েয় ায় ২৪ িকেলািমটার দীঘ  PPP প িতেত 
G2G িভি েত MRT Line-2 িনমােণর লে  ১৫ ন ২০১৭ তািরখ জাপান ও বাংলােদশ সরকার সহেযািগতা ারক া র কের। 
এরই ধারাবািহকতায় ৬ িডেস র ২০১৭ তািরখ জাপান ও বাংলােদেশর অংশ হেণ থম াটফরম সভা, ৭ ন ২০১৮ তািরখ ২য় াটফরম 
সভা এবং ২১ মাচ ২০১৯ তািরখ তীয় াটফরম সভা অ ি ত হেয়েছ। এ ক  বা বায়েন অথৈনিতক িবষয় সং া  মি সভা কিম  গত 
৮ নেভ র ২০১৮ তািরখ নীিতগত অ েমাদন দান কেরেছ। এ েটর Feasibility Study করার িনিম  িনধািরত ছেক িনিদ  

াব Public Private Partnership (PPP) Authority বরাবর গত ২৩ িডেস র ২০১৮ তািরখ রণ করা হেয়েছ। 
 

MRT MRT-2 এর স া  ট এলাইনেম  হল: গাবতলী - Embankment Road - বিসলা - মাহা দ র িবআর িস বাস 
া  - সাত মসিজদ রাড-িঝগাতলা - ধানমি  ২ ন র রাড - সাই  াবেরটির - িনউ মােকট - নীলে ত - আিজম র - পলাশী - শহীদ 

িমনার - ঢাকা মিডেকল কেলজ - িলশ হডেকায়াটার - গালাপ শাহ মাজার - ব  ভবেনর উ র পা  সড়ক - মিতিঝল - আরামবাগ - 
কমলা র - গদা - মা া - ডমড়া - চ াম রাড।   
 

MRT Line-4 

২০৩০ সােলর মে  কমলা র-নারায়ণগ  রলওেয় ােকর িনচ বা পা  িদেয় ায় ১৬ িকেলািমটার দীঘ Underground MRT 
অথবা উড়াল মে ােরল িহেসেব MRT Line-4 িনমােণর উে াগ হণ করা হেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় গত ২১ মাচ ২০১৯ তািরখ 
জাপান সরকার, বাংলােদশ সরকার ও জাপােনর বসরকাির িবিনেয়াগকারীেদর অংশ হেণ বাংলােদেশ অ ি ত তীয় াটফরম সভায় গত 
১৫ ন ২০১৭ তািরখ জাপান ও বাংলােদশ সরকা রর মে  া িরত সহেযািগতা ারক এর আওতায় PPP প িতেত G2G িভি েত 
MRT Line-4 িনমােণর িনিম  াব পাবিলক- াইেভট  পাটনারশীপ (িপিপিপ) ক প  বরাবর রেণর িস া  দান করা হয়। এ 
িস া  অ সরেণ গত ২৭ ম ২০১৯ তািরখ িনধািরত ফরেমেট াব সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগ রণ করা হেয়েছ।  
 
 

 
 


