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ঢাকা িহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্যবতী এিাকার র্ানিট খ্রনরসভন ও পখ্ররভবে উন্নয়ভন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহভসভব ৬(ছয়)টি 

শিভট্রাভরি সিন্বভয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় একটি েখ্রিোিী শনটওয়াকয গভে 

শতািার খ্রনখ্রিত্ত সরকার খ্রনভনাি সিয়াবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কভরভছ: 

     

সিয়াবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআরটি িাইভনর নাি পর্ যায় সম্ভাব্য সিাখ্রির সাি 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: সাউর্ান য রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ 

  

........... 

MRT Line-6 বা বাংিাভর্ভের প্রথি উোি শিভট্রাভরি   
 

সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২১.২৬ খ্রকভিাখ্রিটার র্ীর্ য প্রায় ৩৩,৪৭২ শকাটি টাকা প্রাক্কখ্রিত ব্যভয় উত্তরা উত্তর হভত 

কিিাপুর পর্ যন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংিাভর্ভের প্রথি শিভট্রাভরভির খ্রনি যাণ কাি পুভরার্ভি এখ্রগশয় 

চিভছ। ৩০ নভেম্বর ২০২২ তাখ্ররখ পর্ যন্ত সাখ্রব যক গে অগ্রগখ্রত ৮৪.২২%। প্রথি পর্ যাভয় খ্রনি যাভণর িন্য খ্রনধ যাখ্ররত উত্তরা তৃতীয় পব য হভত 

আগারগাঁও অংভের পূতয কাভির অগ্রগখ্রত ৯৫.০০%। খ্রিতীয় পর্ যাভয় খ্রনি যাভণর িন্য খ্রনধ যাখ্ররত আগারগাঁও শথভক িখ্রতখ্রিি অংভের পূতয 

কাভির অগ্রগখ্রত ৮৫.৭৬%। ইভিকখ্রট্রকযাি ও শিকাখ্রনকযাি খ্রসভস্টি এবং শরাখ্রিং স্টক (শরিভকাচ) ও খ্রডভপা ইকুইপভিন্ট সংগ্রহ কাভির 

সিখ্রন্বত অগ্রগখ্রত ৮৪.৮৭%। িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর অনুোসন অনুসরভণ MRT Line-6 িখ্রতখ্রিি শথভক কিিাপুর পর্ যন্ত ১.১৬ 

খ্রকভিাখ্রিটার বখ্রধ যত করার খ্রনখ্রিত্ত গত ২৮ নশেম্বর ২০২২ তাখ্ররখ ঠিকার্ারী প্রখ্রতষ্ঠাভনর সভে চুখ্রি স্বাক্ষর করা হভয়ভছ। 
 

প্যাভকিখ্রেখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) শিাট ৮টি প্যাভকভি বাস্তবায়ন করা হভে। ৩০ নভেম্বর 

২০২২ তাখ্ররখ পর্ যন্ত প্যাভকিখ্রেখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত খ্রননরূপ:   

 প্যাকেজ-০১ (ডিক া এলাোর ভূডি উন্নয়ন): এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ গত ৮ সেকেম্বর ২০১৬ তাডরখ শুরু হকয় ডনর্ ধাডরত 

েিকয়র ০৯ (নয়) িাে পূকব ধ গত ৩১ জানুয়াডর ২০১৮ তাডরখ েিাপ্ত হকয়কে। একত েরোকরর ৭০ সোটি ৫৮ লক্ষ টাো োশ্রয় 

হকয়কে। এই প্যাকেকজর বাস্তব অগ্রগডত ১০০%। 

 প্যাকেজ-০২ (ডিক া এলাোর পূতধ োজ): এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু হয়। ডিক ার অভ্যন্তকর 

ডনি ধাকের জন্য ডনর্ ধাডরত সিাট ৫২টি অবোঠাকিার িকে েেল অবোঠাকিার ডনি ধাে োজ গত ২০ জুন ২০২২ তাডরখ েম্পন্ন 

হকয়কে। এই প্যাকেকজর োডব ধে বাস্তব অগ্রগডত ১০০%।  

 প্যাভকি-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর শথভক আগারগাঁও পর্ যন্ত ১১.৭৩ খ্রকভিাখ্রিটার োয়াডাক্ট ও ৯টি শস্টেন খ্রনি যাণ): উেয় 

প্যাভকভির কাি ১ আগস্ট ২০১৭ তাখ্ররখ শুরু হভয়ভছ। ইভতািভে ০৯টি (নয়) শস্টেভনর িভে সকি শস্টেভনর র্াবতীয় পূতয, 
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Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP), Architectural, Fire Figting System, Diesel 

Generator, Sewerage Treatment Plant (STP) ও িাইট স্থাপভনর কার্ যক্রি সিাি হভয়ভছ। শেওোপাো লেশদনর 

এ্কটি Entry/Exit এ্র Escalator স্থাপদনর জন্য পূতে কাজ চিভছ। MEP কাভির Testing এবং Commissioning 

কার্ যক্রি শেষ পর্ যাভয় আভছ। এই প্যাকেজ দুটির সিখ্রন্বত বাস্তব অগ্রগখ্রত ৯৭.৬০%।  

 প্যাভকি-০৫ (আগারগাঁও শথভক কারওয়ান বািার পর্ যন্ত ৩.১৯৫ খ্রকভিাখ্রিটার োয়াডাক্ট ও ৩ টি শস্টেন খ্রনি যাণ কাি): এই 

প্যাভকভির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হভয়ভছ। ইভতািভে োয়াডাক্ট ও শস্টেনসমূভহর প্ল্যাটফি য পর্ যন্ত কাি 

সম্পন্ন হভয়ভছ। এই প্যাভকভির আওতাধীন লমদরাদরল লেশনসমূদহর Entry/Exit, Mechanical, Electrical and 

Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আদে। ফাি যভগট ও কারওয়ান বািার শস্টেভন Roof Sheet 

স্থাপন সম্পন্ন হভয়ভছ। খ্রবিয় সরখ্রণ শস্টেভন Roof Sheet স্থাপভনর কাি চিিান রভয়ভছ। এই প্যাভকভির সাখ্রব যক বাস্তব 

অগ্রগখ্রত ৯০.২৪%। উত্তরা খ্রডভপা এিাকায় খ্রনখ্রি যত Metro Rail Exhibition & Information Center বা শিভট্রাভরি 

প্রর্ে যনী ও তথ্য শকন্দ্র এ র্ে যণাথীভর্র পখ্ররর্ে যভনর িন্য  গত ০৭ শসভেম্বর ২০২২ তাখ্ররখ উন্মুি কভর শর্য়া হভয়ভছ। শিভট্রাভরি 

চিাচভি সভচতনতা ততখ্ররভত শিভট্রাগাি য স্কুভি র্ায় শিভট্রাভরভি চভে নািক পুখ্রস্তকা র্ে যণাথীভর্র িাভি খ্রবতরণ করা হভে। 

 প্যাভকি-০৬ (কারওয়ান বািার শথভক িখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত ৪.৯২২ খ্রকভিাখ্রিটার োয়াডাক্ট ও ৪ টি শস্টেন খ্রনি যাণ কাি): এই 

প্যাভকভির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হভয়ভছ। ইভতািভে োয়াডাক্ট ও শস্টেনসমূভহর প্ল্যাটফি য পর্ যন্ত কাি 

সম্পন্ন হভয়ভছ। এই প্যাভকভির আওতাধীন সকি লমদরাদরল লেশনসমূদহর Entry/Exit, Mechanical, Electrical 

and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আদে। শাহবাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় ও বাাংলাদেশ সরচবালয় 

লেশদন Roof Sheet স্থাপভনর কাজ সম্পন্ন হদয়দে। মরতরিল লমদরাদরল লেশদন Roof Sheet স্থাপভনর কাি চিভছ। এই 

প্যাভকভির সাখ্রব যক বাস্তব অগ্রগরত ৯০.৭৪%।     

 প্যাকেজ-০৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি েরবরাহ ও ডনি ধাে োজ 

গত ১১ জুলাই ২০১৮ তাডরখ শুরু হকয়কে। এই প্যাভকভির সাখ্রব যক বাস্তব অগ্রগখ্রত ৯০.১৭%। 

 

উত্তরা ডিক া: ডিক া এলাোয় সরলওকয় িযাে এবং ববদুযডতে স্থা না ও যন্ত্র াডত স্থা কনর োজ েম্পন্ন েকর েডিশডনং েরা 

হকয়কে। 

উত্তরা উত্তর শথভক আগারগাঁও পর্ যন্ত অংে: োয়াডাভক্ট উত্তরা উত্তর শথভক আগারগাঁও পর্ যন্ত সম্পূণ য অংভে শরি িাইন, 

Overhead Catenary System এবং খ্রসগনাখ্রিং খ্রসভস্টভির ইকুইপভিন্ট স্থাপন কভর শটখ্রস্টং সম্পন্ন করা হভয়ভছ। উত্তরা 

উত্তর শথভক আগারগাঁও পর্ যন্ত অভটাভিটিক শফয়ার কাভিকেন (AFC) ইকুইপভিন্ট স্থাপভনর কাি সম্পন্ন হভয়ভছ। AFC 

সাে যাভরর সংভগ খ্রডটিখ্রসএ-এর খ্রিয়াখ্ররং হাইি সাে যাভরর ইভন্টভগ্রেন শটস্ট শেষ পর্ যাভয় আভছ।  

আগারগাঁও শথভক িখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত অংে: িখ্রতখ্রিি খ্ররখ্রসখ্রেং সাব-শস্টেন (RSS) এর েবন খ্রনি যাণ সম্পন্ন কভর র্াবতীয় 

তবদ্যযখ্রতক সরঞ্জািাখ্রর্ স্থাপন ও ১৩২ শকখ্রে কযাবি শিইং-এর কাি সম্পন্ন হভয়ভছ। আগারগাঁও শথভক িখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত সম্পূণ য 

অংভে (১৬.১৯ ট্রাক-খ্রকভিাখ্রিটার) শরি িাইন ও OCS Portal স্থাপন কাি সম্পন্ন হভয়ভছ। ১৯.৮৯ খ্রকভিাখ্রিটার OCS 

ওয় যাখ্ররং এর িভে ১৩.৭৩ খ্রকভিাখ্রিটাভরর ওয় যাখ্ররং সম্পন্ন হভয়ভছ।    

 প্যাকেজ-০৮ [সরাডলং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিন্ট েংগ্রহ]: এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ 

তাডরখ শুরু েরা হকয়কে। েংগৃহীতব্য ২৪টি সিন সেকটর িকে ১৯টি সিন সেট ইকতািকে ঢাকার উত্তরাস্থ খ্রডভপাভত শপ ৌঁভছভছ। 

এই সিকিা সিনগুকলার প্রকয়াজনীয় োডরগডর  রীক্ষা ও Functional Test এবং Performance Test চিভছ। গত ২৯ 

নকভ্ম্বর ২০২১ তাডরখ সেকে ডিরপুর-১০ সিকিা সেশন পর্ যন্ত এবং গত ১২ ডিকেম্বর ২০২১ তাডরখ সেকে আগারগাঁও  য ধন্ত 

Performance Test েরা হকয়কে। গত ০১লা সেকেম্বর ২০২২ তাডরখ System Integration Test শুরু হকয়কে। 

২০তি ও ২১তি সিন সেট জা াকনর সোকব সমুদ্র বন্দর হভত যাত্রা শুরু েকর গত ২৭ নকভ্ম্বর ২০২২ তাডরখ বাংলাকেকশর 

সিাংলা েমুদ্র বন্দকর একে স  ৌঁকেকে। সিাংলা বন্দকর শুল্ক ও ভ্যাট েম্পডেধত োয ধাবডল েম্পােন সশকে সিকিা সিন সেটদ্বয় 

সিাংলা েমুদ্র বন্দর হকত উত্তরাস্থ ডিক াকত স  ৌঁোকনার সম্ভাব্য েিয় ডিকেম্বর ২০২২ িাকের সশে েপ্তাহ। এই প্যাভকভির বাস্তব 

অগ্রগখ্রত ৮৪.৫০%।     
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MRT Line-1 বা বাংিাভর্ভের প্রথি Underground বা পাতাি শিভট্রাভরি 

৩১.২৪১ ডেকলাডিটার র্ীর্ য MRT Line-1 দ্যটি অংভে খ্রবেি। অংে দ্যটি হি: খ্রবিানবন্দর রুট (খ্রবিানবন্দর শথভক কিিাপুর) এবং 

পূব যাচি রুট (নতুন বািার শথভক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডভপা)। খ্রবিানবন্দর রুভটর শিাট তর্র্ যয ১৯.৮৭২ খ্রকভিাখ্রিটার এবং শিাট পাতাি শস্টেন 

সংখ্যা ১২টি। খ্রবিানবন্দর রুভটই বাংিাভর্ভে প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড শিভট্রাভরি খ্রনখ্রি যত হভত র্াভে। পূব যাচি রুভটর শিাট তর্র্ যয 

১১.৩৬৯ খ্রকভিাখ্রিটার। সম্পূণ য অংে উোি এবং শিাট শস্টেন সংখ্যা ৯টি। তন্মভে ৭টি শস্টেন হভব উোি। নদ্দা ও নতুন বািার 

শস্টেনিয় খ্রবিানবন্দর রুভটর অংে খ্রহভসভব পাতাভি খ্রনখ্রি যত হভব। নতুন বািার শস্টেভন MRT Line-5: Northern Route এর 

সভে আন্তঃিাইন সংভর্াগ থাকভব। নদ্দা ও নতুন বািার শস্টেভনর আন্তঃরুট সংভর্াগ ব্যবহার কভর খ্রবিানবন্দর রুট শথভক পূব যাচি রুভট 

এবং পূব যাচি রুট শথভক খ্রবিানবন্দর রুভট র্াওয়া র্াভব। উেয় রুভটর সকি খ্রবস্তাখ্ররত Study, Survey, Basic Design, Detailed 

Design ও খ্রনি যাণ কাভির সকি প্যাভকভির প্রাক-শর্াগ্যতার র্খ্রিি প্রস্তুত সম্পন্ন হভয়ভছ। MRT Line-1 এর খ্রডভপা ও খ্রডভপা 

এভেস কখ্ররভডার খ্রনি যাভণর িন্য নারায়ণগঞ্জ শিিার রূপগঞ্জ উপভিিার খ্রপতিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখািী শি িার ৯২.৯৭২৫ একর ভূখ্রি 

অখ্রধগ্রহভণর শগভিট খ্রবজ্ঞখ্রি গত ০৭ এখ্রপ্রি ২০২২ তাখ্ররখ প্রকাখ্রেত হভয়ভছ। ক্ষখ্রতপুরণ বাবর্ প্রায় ৯৪০ শকাটি টাকা শিিা প্রোসক, 

নারায়ণগঞ্জ শক প্রর্ান করা হভয়ভছ। ইভতািভে নািিাখ্রর সম্পন্ন হভয়ভছ। গত ২৮ নভেম্বর ২০২২ তাখ্ররখ খ্রপতিগঞ্জ শি িায় ৩১ েতাংে 

ভূখ্রির বাস্তব র্খি শনওয়া হভয়ভছ। েীঘ্রই অবখ্রেষ্ট ভূখ্রির বাস্তব র্খি শনওয়া হভব। MRT Line-1 এর খ্ররখ্রসখ্রেং সাব শস্টেন-২ এবং 

নদ্দা, নতুন বািার ও উত্তর বাড্ডা ৩টি পাতাি শস্টেভনর Entry/Exit খ্রনি যাভণর খ্রনখ্রিত্ত ভূখ্রি অখ্রধগ্রহভণর কার্ যক্রি চিিান আভছ।    

 

গত ২৩ অভক্টাবর ২০২২ তাখ্ররখ এিআরটি িাইন-১ এর খ্রনি যাণ কাি তত্ত্বাবধাভনর িন্য পরািে যক প্রখ্রতষ্ঠাভনর সভে চুখ্রি স্বাক্ষখ্ররত 

হভয়ভছ। এিআরটি িাইন-১ এর খ্রনি যাণ কাি শিাট ১২টি প্যাভকভির িােভি বাস্তবায়ন করা হভে। গত ২৩ নভেম্বর ২০২২ তাখ্ররখ 

প্রকদল্পর খ্রডভপার ভূখ্রি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাভকি CP-01 এর ঠিকার্ার প্রখ্রতষ্ঠাভনর সভে চুখ্রি স্বাক্ষখ্ররত হভয়ভছ। CP-03, CP-04, 

CP-05, CP-06, CP-09, CP-10 এবং CP-11 প্যাভকিসমূভহর প্রাক-শর্াগ্যতার (Prequalification) আভবর্ন ইভতািভেই 

আহ্বান করা হভয়ভছ এবং খ্রবখ্রেন্ন পর্ যাভয় প্রখ্রক্রয়াধীন আভছ। অবখ্রেষ্ট প্যাভকভির প্রাক-শর্াগ্যতার আভবর্ন েীঘ্রই আহ্বান করা হভব।       

    

 

    

MRT Line-5: Northern Route 

২০২৮ সাভির িভে শহিাভয়তপুর হভত োটারা পর্ যন্ত পাতাি ও উোি সিন্বভয় ২০ খ্রকভিাখ্রিটার র্ীর্ য (পাতাি ১৩.৫০ খ্রকভিাখ্রিটার এবং 

উোি ৬.৫০ খ্রকভিাখ্রিটার) ও ১৪টি শস্টেন (পাতাি ৯টি এবং উোি ৫টি) খ্রবখ্রেষ্ট শিভট্রাভরি খ্রনি যাভণর খ্রনখ্রিত্ত Dhaka Mass Rapid 

Transit Development Project (Line-5): Northern Route এর Feasibility Study ও Basic Design সম্পন্ন 

হভয়ভছ। খ্রবখ্রেন্ন সাভে য ও Detailed Design এর কাি চিভছ। নভেম্বর ২০২২ পর্ যন্ত Detailed Design এর অগ্রগখ্রত ৬৭.৫৭%। 

শহিাভয়তপুর খ্রডভপার ভূখ্রি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাভকি CP-01 এর আন্তিযাখ্রতক র্রপত্র গত ১২ অভক্টাবর ২০২২ তাখ্ররখ গ্রহণ ও উন্মুি 

করা হভয়ভছ। বতযিাভন র্রপত্র মূল্যায়ন কার্ যক্রি চিিান রভয়ভছ। প্যাভকি CP-02, CP-07, CP-08 এবং CP-09 এর প্রাক-

শর্াগ্যতার (Prequalification) র্খ্রিি প্রস্তুত কার্ যক্রি চিিান রভয়ভছ। CP-03, CP-05 এবং CP-06 প্যাভকিসমূভহর প্রাক-

শর্াগ্যতার (Prequalification) আভবর্ন আহ্বান করা হভয়ভছ। শহিাভয়তপুর খ্রডভপা ও খ্রডভপা এভেস কখ্ররভডার খ্রনি যাভণর িন্য ৯৯.২৫ 

একর ভূখ্রি অখ্রধগ্রহভণর রনরমত্ত গত ২৬ জুন ২০২২ তাখ্ররখ প্রাক্কখ্রিত সমুর্য় অথ য বাবর্ প্রায় ৯৩৪.৮৪ শকাটি টাকা শিিা প্রোসক, 

ঢাকাভক পখ্ররভোধ করা হভয়ভছ। অখ্রধগ্রহণকৃত ভূখ্রির র্খি গত ০৩ অভক্টাবর ২০২২ তাখ্ররখ গ্রহণ করা হভয়ভছ এবং ২০ অভক্টাবর ২০২২ 

তাখ্ররখ শগভিট প্রকাখ্রেত হভয়ভছ।  

 

MRT Line-5: Southern Route  
 

২০৩০ সাদলর মদে গাবতলী লেদক আফ্তাব নগর পরিম পর্ েন্ত ১২.৮০ রকদলারমটার পাতাল এ্বাং আফ্তাব নগর লসন্টার লেদক 

োদশরকারি পর্ েন্ত ৪.৬০ রকদলারমটার উড়াল লমাট ১৭.৪০ রকদলারমটার েীর্ ে এবং ১৫টি শস্টেন (পাতাি ১১টি এবং উোি ৪টি) খ্রবখ্রেষ্ট 

শিভট্রাভরি খ্রনি যাভণর খ্রনখ্রিত্ত প্রাক-সম্ভাব্যতা র্াচাই সম্পন্ন হভয়ভছ। গত ২১ এখ্রপ্রি ২০২১ তাখ্ররখ খ্রনভয়াখ্রিত পরািে যক প্রখ্রতষ্ঠান কাি শুরু 

কভরভছ। Feasibility Study গত ৩০ নভেম্বর ২০২২ তাখ্ররখ সম্পন্ন হভয়ভছ। খ্রবখ্রেন্ন ধরভণর সাভে য ও Engineering Design এর 

কাি চিিান রভয়ভছ। Engineering Design কাভির অগ্রগখ্রত ৮০.০০%। Feasibility Study এর খ্রেখ্রত্তভত খ্রবখ্রনভয়াগ প্রকভল্পর 

খ্রডখ্রপখ্রপ প্রণয়ভনর কাি চিিান আভছ।  
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MRT Line -2  
 
 

সিয়াবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনা অনুর্ায়ী ২০৩০ সাভির িভে গাবতিী শথভক খ্রনউিাভকযট-গুখ্রিস্তান-কিিাপুর-সাইনভবাড য হভয় নারায়ণগঞ্জ পর্ যন্ত 

সম্ভাব্য শিইন িাইন এবং শগািাপ োহ িািার শথভক সর্রর্াট পর্ যন্ত ব্রাঞ্চ িাইন সিন্বভয় MRT Line-2 খ্রনি যাভণর খ্রনখ্রিত্ত 

Feasibility Study করার িন্য উন্নয়ন সহভর্াগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হভে। খ্রডভপা ও খ্রডভপা এভেস কখ্ররভডার এবং কন্সস্ট্রাকেন 

ইয়াড য খ্রনি যাভণর িন্য ঢাকা শিিার শডিরা এিাকায় িাতুয়াইি ও র্ািখ্রেপাো শি িায় গ্রীন িভডি টাউন এবং আমুখ্রিয়া িভডি টাউন 

এর িেবতী স্থাভন শিাট ৬৫ (পঁয়ষখ্রি) শহক্টর ভূখ্রি খ্রচখ্রিত করা হভয়ভছ।  

 

 

MRT Line-4 
 

২০৩০ সাভির িভে কিিাপুর শথভক সাইনভবাড য হভয় নারায়ণগঞ্জ শিিার ির্নপুর পর্ যন্ত উোি ও পাতাি সিন্বভয় MRT Line-4 

খ্রনি যাভণর খ্রনখ্রিত্ত Feasibility Study করার িন্য উন্নয়ন সহভর্াগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হভে। 

 


