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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-6 বা বাংিাটর্টশর প্রথি উোি কিটট্রাটরি   

 

সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২১.২৬ জকটিাজিটার র্ীর্ ব প্রায় ৩৩,৪৭২ ককাটি টাকা প্রাক্কজিত ব্যটয় উত্তরা উত্তর হটত 

কিিাপুর পয বন্ত MRT Line-6 বা বাংিাটর্টশর প্রথি কিটট্রাটরটির জনি বাণ কাি Early Commission এর িক্ষ্যিাত্রা 

অিবটন পুটরার্টি এজগকয় চিটছ। মূি জডজপজপ অনুযায়ী ৩১ জডটসম্বর ২০২২ তাজরখ পয বন্ত সাজব বক গে অগ্রগজত ৯২.৫২%। প্রথি পয বাটয় 

জনি বাটণর িন্য জনধ বাজরত উত্তরা তৃতীয় পব ব হটত আগারগাঁও অংটশর পূতব কাটির অগ্রগজত ৯৮.৭৫%। জিতীয় পয বাটয় জনি বাটণর িন্য 

জনধ বাজরত আগারগাঁও কথটক িজতজিি অংটশর পূতব কাটির অগ্রগজত ৯১.০২%। ইটিকজট্রকযাি ও কিকাজনকযাি জসটেি এবং করাজিং েক 

(করিটকাচ) ও জডটপা ইকুইপটিন্ট সংগ্রহ কাটির সিজন্বত অগ্রগজত ৮৭.৭৯%। িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরটণ MRT 

Line-6 িজতজিি কথটক কিিাপুর পয বন্ত ১.১৬ জকটিাজিটার বজধ বত করার জনজিত্ত গত ২৮ নকেম্বর ২০২২ তাজরখ ঠিকার্ারী প্রজতষ্ঠাটনর 

সটে চুজি স্বাক্ষ্র করা হটয়টছ।  

 

প্যাটকিজেজত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগজত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) কিাট ৮টি প্যাটকটি বাস্তবায়ন করা 

হটে। ৩১ জডটসম্বর ২০২২ তাজরখ পয বন্ত প্যাটকিজেজত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগজত জননরূপ:   

➢ প্যাটকি-০১ (জডটপা এিাকার ভূজি উন্নয়ন): এই প্যাটকটির বাস্তব কাি গত ৮ কসটেম্বর ২০১৬ তাজরখ শুরু হটয় জনধ বাজরত 

সিটয়র ০৯ (নয়) িাস পূটব ব গত ৩১ িানুয়াজর ২০১৮ তাজরখ সিাি হটয়টছ। এটত সরকাটরর ৭০ ককাটি ৫৮ িক্ষ্ টাকা সাশ্রয় 

হটয়টছ। এই প্যাটকটির বাস্তব অগ্রগজত ১০০%। 

➢ প্যাটকি-০২ (জডটপা এিাকার পূতব কাি): এই প্যাটকটির বাস্তব কাি ১৩ কসটেম্বর ২০১৭ তাজরখ শুরু হয়। জডটপার অেযন্তটর 

জনি বাটণর িন্য জনধ বাজরত কিাট ৫২টি অবকাঠাটিার িটে সকি অবকাঠাটিার জনি বাণ কাি গত ২০ জুন ২০২২ তাজরখ সম্পন্ন 

হটয়টছ। এই প্যাটকটির সাজব বক বাস্তব অগ্রগজত ১০০%।  

➢ প্যাটকি-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর কথটক আগারগাঁও পয বন্ত ১১.৭৩ জকটিাজিটার োয়াডাক্ট ও ৯টি কেশন জনি বাণ): উেয় 

প্যাটকটির কাি ১ আগে ২০১৭ তাজরখ শুরু হটয়টছ। এই প্যাটকি দুটির সিজন্বত বাস্তব অগ্রগজত ৯৮.৭৫%। কশওোপাো 

কেশটনর একটি Entry/Exit এর Escalator স্থাপটনর িন্য পূতব কাি চিটছ। পল্লবী হটত আগারগাঁও পয বন্ত রাস্তা 

কিরািত এবং জিজডয়াটন বৃক্ষ্ করাপন কাি চিিান আটছ। িাননীয় প্রধানিন্ত্রী গত ২৮ জডটসম্বর ২০২২ তাজরটখ উত্তরা উত্তর 

৩১ জডটসম্বর ২০২২ জিোব্দ পয বন্ত 
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কেশন হটত আগারগাঁও পয বন্ত বাংিাটর্টশর প্রথি কিটট্রাটরি চিাচি উটিাধন কটরটছন। এরই ধারাবাজহকতায় গত ২৯ জডটসম্বর 

২০২২ তাজরখ কথটক উত্তরা উত্তর কিটট্রাটরি কেশন হটত আগারগাঁও কিটট্রাটরি কেশন পয বন্ত বাজণজিযকোটব কিটট্রা কট্রন 

চিাচি শুরু কটরটছ।   

➢ প্যাটকি-০৫ (আগারগাঁও কথটক কারওয়ান বািার পয বন্ত ৩.১৯৫ জকটিাজিটার োয়াডাক্ট ও ৩ টি কেশন জনি বাণ কাি): এই 

প্যাটকটির বাস্তব কাি ০১ আগে ২০১৮ তাজরখ শুরু করা হটয়টছ। ইটতািটে োয়াডাক্ট ও কেশনসমূটহর প্ল্যাটফি ব পয বন্ত কাি 

সম্পন্ন হটয়টছ। এই প্যাটকটির আওতাধীন লমদরাদরল লেশনসমূদহর Entry/Exit, Mechanical, Electrical 

and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আদে। ফাি বটগট ও কারওয়ান বািার কেশটন 

Roof Sheet স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ। জবিয় সরজণ কেশটন Roof Sheet স্থাপটনর কাি চিিান রটয়টছ। এই 

প্যাটকটির সাজব বক বাস্তব অগ্রগজত ৯০.৩১%। উত্তরা জডটপা এিাকায় জনজি বত Metro Rail Exhibition & 

Information Center বা কিটট্রাটরি প্রর্শ বনী ও তথ্য ককন্দ্র এ র্শ বণাথীটর্র পজরর্শ বটনর িন্য  গত ০৭ কসটেম্বর 

২০২২ তাজরখ উন্মুি কটর কর্য়া হটয়টছ। কিটট্রাটরি চিাচটি সটচতনতা ততজরটত কিটট্রাগাি ব স্কুটি যায় কিটট্রাটরটি চটে নািক 

পুজস্তকা র্শ বণাথীটর্র িাটি জবতরণ করা হটে। 

➢ প্যাটকি-০৬ (কারওয়ান বািার কথটক িজতজিি পয বন্ত ৪.৯২২ জকটিাজিটার োয়াডাক্ট ও ৪ টি কেশন জনি বাণ কাি): এই 

প্যাটকটির বাস্তব কাি ০১ আগে ২০১৮ তাজরখ শুরু করা হটয়টছ। ইটতািটে োয়াডাক্ট ও কেশনসমূটহর প্ল্যাটফি ব পয বন্ত কাি 

সম্পন্ন হটয়টছ। এই প্যাটকটির আওতাধীন লমদরাদরল লেশনসমূদহর Entry/Exit, Mechanical, Electrical 

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

সরচবালয় লেশদন Roof Sheet স্থাপটনর কাজ সম্পন্ন হদয়দে। মরতরিল লমদরাদরল লেশদন Roof Sheet 

স্থাপনক র কাি চিটছ। এই প্যাটকটির সাজব বক বাস্তব অগ্রগরত ৯১.৭২%।     

➢ প্যাদকজ-০৭ (ইদলকররকযাল এ্ন্ড লমকারনকযাল রসদেম): ইটিকজট্রকযাি এন্ড কিকাজনকযাি জসটেি সরবরাহ ও জনি বাণ কাি 

গত ১১ জুিাই ২০১৮ তাজরখ শুরু হটয়টছ। এই প্যাটকটির সাজব বক বাস্তব অগ্রগজত ৯০.৫৮%। 

 

উত্তরা জডটপা: জডটপা এিাকায় করিওটয় ট্রযাক এবং তবদুযজতক স্থাপনা ও যন্ত্রপাজত স্থাপটনর কাি সম্পন্ন কটর কজিশজনং করা 

হটয়টছ। 

উত্তরা উত্তর কথটক আগারগাঁও পয বন্ত অংশ: োয়াডাটক্ট উত্তরা উত্তর কথটক আগারগাঁও পয বন্ত সম্পূণ ব অংটশ করি িাইন, 

Overhead Catenary System, জসগন্যাজিং জসটেটির ইকুইপটিন্ট এবং অটটাটিটিক কফয়ার কাটিকশন 

(AFC) ইকুইপটিন্ট স্থাপন কটর Commissioning কটর চালু করা হটয়টছ। AFC সােবাটরর সংটগ জডটিজসএ-এর 

জিয়াজরং হাইি সােবাটরর ইটন্টটগ্রশন সম্পন্ন হটয়টছ।   

আগারগাঁও কথটক িজতজিি পয বন্ত অংশ: িজতজিি জরজসজেং সাব-কেশন (RSS) এর েবন জনি বাণ সম্পন্ন কটর যাবতীয় 

তবদুযজতক সরঞ্জািাজর্ স্থাপন ও ১৩২ ককজে কযাবি কিইং-এর কাি সম্পন্ন হটয়টছ। আগারগাঁও কথটক িজতজিি পয বন্ত সম্পূণ ব 

অংটশ (১৬.১৯ ট্রাক-জকটিাজিটার) করি িাইন ও OCS Portal স্থাপন কাি সম্পন্ন হটয়টছ। ১৯.৮৯ জকটিাজিটার 

OCS ওয় যাজরং এর িটে ১৫.১৬ জকটিাজিটাটরর ওয় যাজরং সম্পন্ন হটয়টছ।    

➢ প্যাটকি-০৮ [করাজিং েক (করি ককাচ) ও জডটপা ইকুইপটিন্ট সংগ্রহ]: এই প্যাটকটির বাস্তব কাি ১৩ কসটেম্বর ২০১৭ 

তাজরখ শুরু করা হটয়টছ। সংগৃহীতব্য ২৪টি কট্রন কসটটর িটে ১৯টি কট্রন কসট ইটতািটে ঢাকার উত্তরাস্থ জডটপাটত কপ ৌঁটছটছ। 

২০তি ও ২১তি কট্রন কসট িাপাটনর ককাটব সমুদ্র বন্দর হটত যাত্রা শুরু কটর গত ২৭ নটেম্বর ২০২২ তাজরখ বাংিাটর্টশর 

কিাংিা সমুদ্র বন্দটর এটস কপ ৌঁটছটছ। কিাংিা বন্দটর শুল্ক ও েযাট সম্পজকবত কায বাবজি সম্পার্ন কশটে কিটট্রা কট্রন কসটিয় 

কিাংিা সমুদ্র বন্দর হটত উত্তরাস্থ জডটপাটত কপ ৌঁছাটনার সম্ভাব্য সিয় িানুয়াজর ২০২৩ িাটসর প্রথি সিাহ।  

২২তি ও ২৩তি কট্রন কসট িাপাটনর ককাটব সমুদ্র বন্দর হটত ২৭ জডটসম্বর ২০২২ তাজরখ িাহাি কযাটগ বাংিাটর্টশর উটেটে 

যাত্রা শুরু কটরটছ এবং বাংিাটর্টশ (উত্তরা জডটপাটত) কপ ছাটনার সম্ভাব্য সিয় কফব্রুয়াজর ২০২২ িাটসর ৩য় সিাহ। সব বটশে 

২৪তি কট্রন কসটটির বাংিাটর্টশর কপ ছাটনার সম্ভাব্য সিয় িাচ ব ২০২৩। এই প্যাটকটির বাস্তব অগ্রগজত ৮৫.০০%।     
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MRT Line-1 বা বাংিাটর্টশর প্রথি Underground বা পাতাি কিটট্রাটরি 

৩১.২৪১ জকটিাজিটার র্ীর্ ব MRT Line-1 দুটি অংটশ জবেি। অংশ দুটি হি: জবিানবন্দর রুট (জবিানবন্দর কথটক কিিাপুর) এবং 

পূব বাচি রুট (নতুন বািার কথটক জপতিগঞ্জ জডটপা)। জবিানবন্দর রুটটর কিাট তর্র্ 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 তর্র্ বয 

১১.৩৬৯ জকটিাজিটার। সম্পূণ ব অংশ উোি এবং কিাট কেশন সংখ্যা ৯টি। তন্মটে ৭টি কেশন হটব উোি। নো 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। নো ও নতুন বািার কেশটনর আন্তঃরুট সংটযাগ ব্যবহার কটর জবিানবন্দর রুট কথটক পূব বাচি 

রুটট এবং পূব বাচি রুট কথটক জবিানবন্দর রুটট যাওয়া যাটব। উেয় 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 কি িার ৯২.৯৭২৫ 

একর ভূজি অজধগ্রহটণর কগটিট জবজ্ঞজি গত ০৭ এজপ্রি ২০২২ তাজরখ প্রকাজশত হটয়টছ। ক্ষ্জতপুরণ বাবর্ প্রায় ৯৪০ ককাটি টাকা কিিা 

প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ কক প্রর্ান করা হটয়টছ। ইটতািটে নািিাজর সম্পন্ন হটয়টছ। গত ২৮ নটেম্বর ২০২২ তাজরখ জপতিগঞ্জ কি িায় ৩১ 

শতাংশ ভূজির বাস্তব র্খি কনওয়া হটয়টছ। শীঘ্রই অবজশষ্ট ভূজির বাস্তব র্খি কনওয়া হটব। MRT Line-1 এর জরজসজেং সাব 

কেশন-২ এবং নো, 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 কপ্রজক্ষ্টত 

সটরিজিন পজরর্শ বন কায বক্রি সম্পন্ন হটয়টছ।    

 

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

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

প্রকদল্পর জডটপার ভূজি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাটকি CP-01 এর ঠিকার্ার প্রজতষ্ঠাটনর সটে চুজি স্বাক্ষ্জরত 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 জবজেন্ন পয বাটয় প্রজক্রয়াধীন আটছ। অবজশষ্ট প্যাটকটির প্রাক-কযাগ্যতার আটবর্ন শীঘ্রই আহ্বান করা 

হটব। আগািী িাটসর কশে সিাটহ িাননীয় প্রধানিন্ত্রী MRT Line-1 এর জনি বাণ কাটির শুে উটিাধন করটবন বটি আশা করা 

যাটে।        

    

 

    

MRT Line-5: Northern Route 

২০২৮ সাটির িটে কহিাটয়তপুর হটত োটারা পয বন্ত পাতাি ও উোি সিন্বটয় ২০ জকটিাজিটার র্ীর্ ব (পাতাি ১৩.৫০ জকটিাজিটার এবং 

উোি ৬.৫০ জকটিাজিটার) ও ১৪টি কেশন (পাতাি ৯টি এবং উোি ৫টি) জবজশষ্ট কিটট্রাটরি জনি বাটণর জনজিত্ত Dhaka Mass Rapid 

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

সম্পন্ন হটয়টছ। Detailed Design এর কাি চিটছ। জডটসম্বর ২০২২ পয বন্ত জডটটইি জডিাইন এর অগ্রগজত ৭১.১৪%। কহিাটয়তপুর 

জডটপার ভূজি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাটকি CP-01 এর আন্তিবাজতক র্রপত্র গত ১২ অটক্টাবর ২০২২ তাজরখ গ্রহণ ও উন্মুি করা হটয়টছ। 

বতবিাটন র্রপত্র মূল্যায়টণর কায বক্রি চিিান রটয়টছ। এছাোও, প্যাটকি CP-02, CP-03, CP-07, CP-08 এবং CP-09 এর 

র্রপত্র র্জিি প্রস্তুতকরটণর কায বক্রি চিিান রটয়টছ। CP-03, CP-05 এবং CP-06  এর Prequalification এর র্রপত্র জবজ্ঞজি 

আহবান করা হটয়টছ। কহিাটয়তপুর জডটপা ও জডটপা এটেস কজরটডার জনি বাটণর িন্য ৯৯.২৫ একর ভূজি অজধগ্রহটণর জনজিত্ত প্রাক্কজিত 

সমুর্য় অথ ব বাবর্ প্রায় ৯৩৪.৮৪ ককাটি টাকা পজরটশাধ করা হটয়টছ। অজধগ্রহণকৃত ভূজির র্খি গত ০৩ অটক্টাবর ২০২২ তাজরখ গ্রহণ 

করা হটয়টছ এবং গত ২০ অটক্টাবর ২০২২ তাজরখ ৯৯.২৫ একর ভূজির কগটিট প্রকাজশত হটয়টছ। জডটসম্বর ২০২২ পয বন্ত ভূজি অজধগ্রহণ 

(টহিাটয়তপুর জডটপা) এর সাজব বক অগ্রগজত ৭৬.০০%। 

 

 

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 কেশন (পাতাি ১১টি এবং উোি ৪টি) জবজশষ্ট 

কিটট্রাটরি জনি বাটণর জনজিত্ত প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হটয়টছ। গত ২১ এজপ্রি ২০২১ তাজরখ জনটয়াজিত পরািশ বক প্রজতষ্ঠান কাি শুরু 

কটরটছ। Feasibility Study গত ৩০ নটেম্বর ২০২২ তাজরখ সম্পন্ন হটয়টছ। জবজেন্ন ধরটণর সাটেব ও Engineering 

Design এর কাি চিিান রটয়টছ। Engineering Design কাটির অগ্রগজত ৮৫.০০%। Feasibility Study এর 

জেজত্তটত জবজনটয়াগ প্রকটল্পর জডজপজপ প্রণয়টনর কাি চিিান আটছ।  
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MRT Line -2  

 
 

সিয়াবদ্ধ কি বপজরকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সাটির িটে গাবতিী কথটক জনউিাটকবট-গুজিস্তান-কিিাপুর-সাইনটবাড ব হটয় নারায়ণগঞ্জ পয বন্ত 

সম্ভাব্য কিইন িাইন এবং কগািাপ শাহ িািার কথটক সর্রর্াট পয বন্ত ব্রাঞ্চ িাইন সিন্বটয় MRT Line-2 জনি বাটণর জনজিত্ত 

Feasibility Study করার িন্য উন্নয়ন সহটযাগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হটে। জডটপা ও জডটপা এটেস কজরটডার এবং 

কন্সস্ট্রাকশন ইয়াড ব জনি বাটণর িন্য ঢাকা কিিার কডিরা এিাকায় িাতুয়াইি ও র্ািজেপাো কি িায় গ্রীন িটডি টাউন এবং আমুজিয়া 

িটডি টাউন এর িেবতী স্থাটন কিাট ৬৫ (পঁয়েজি) কহক্টর ভূজি জচজিত করা হটয়টছ।  

 

 

MRT Line-4 

 

২০৩০ সাটির িটে কিিাপুর কথটক সাইনটবাড ব হটয় নারায়ণগঞ্জ কিিার ির্নপুর পয বন্ত উোি ও পাতাি সিন্বটয় MRT Line-4 

জনি বাটণর জনজিত্ত Feasibility Study করার িন্য উন্নয়ন সহটযাগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হটে। 

 

 

 

 

 

 
ব্যবস্থাপনা পররচালক 

ঢাকা ম্যাস রানরজট লকাম্পারন রলরমদটড 
 


