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ঢোকো িহোনগরী ও তৎসংিগ্ন পোর্শ্যবতী এিোকোর র্োনিট খ্রনরসক্ন ও পখ্ররক্বে উন্নয়ক্ন অতযোধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহক্সক্ব ৬(ছয়)টি 

শিক্ট্রোক্রি সিন্বক্য় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতোয় একটি েখ্রিেোিী শনটওয়োকয গক্ে 

শতোিোর খ্রনখ্রিত্ত সরকোর খ্রনক্নোি সিয়োবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনো ২০৩০ গ্রহণ কক্রক্ছ: 

     

সিয়োবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনো ২০৩০  
 

ক্রি এিআরটি িোইক্নর নোি পর্ যোয় সম্ভোব্য সিোখ্রির সোি ধরণ 

১. এিআরটি িোইন-৬ প্রথি ২০২৫ উেোি 

২. এিআরটি িোইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উেোি ও পোতোি 

৩. এিআরটি িোইন-৫: নর্ যোন য রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িোইন-৫: সোউর্োন য রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িোইন-২ 

৬. এিআরটি িোইন-৪ 

  

...........         

MRT Line-5: Northern Route 

২০২৮ সোক্ির িক্ে শহিোক্য়তপুর হক্ত ভোটোরো পর্ যন্ত পোতোি ও উেোি সিন্বক্য় ২০ খ্রকক্িোখ্রিটোর র্ীর্ য (পোতোি ১৩.৫০ খ্রকক্িোখ্রিটোর এবং 

উেোি ৬.৫০ খ্রকক্িোখ্রিটোর) ও ১৪টি শস্টেন (পোতোি ৯টি এবং উেোি ৫টি) খ্রবখ্রেষ্ট শিক্ট্রোক্রি খ্রনি যোক্ণর খ্রনখ্রিত্ত Dhaka Mass Rapid 

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

হক্য়ক্ছ। খ্রবখ্রভন্ন সোক্ভ য ও Detailed Design এর কোি চিক্ছ। অক্টোবর ২০২২ পর্ যন্ত Detailed Design এর অগ্রগখ্রত ৬৪.১২%। 

শহিোক্য়তপুর খ্রডক্পোর ভূখ্রি উন্নয়ন সংক্রোন্ত প্যোক্কি CP-01 এর আন্তিযোখ্রতক র্রপত্র গত ১২ অক্টোবর ২০২২ তোখ্ররখ গ্রহণ ও উন্মুি 

করো হক্য়ক্ছ। বতযিোক্ন র্রপত্র মূল্যোয়ন কোর্ যক্রি চিিোন রক্য়ক্ছ। প্যোক্কি CP-02, CP-03, CP-07, CP-08 এবং CP-09 এর 

র্রপত্র র্খ্রিি প্রস্তুত কোর্ যক্রি চিিোন রক্য়ক্ছ। শহিোক্য়তপুর খ্রডক্পো ও খ্রডক্পো এক্েস কখ্ররক্ডোর খ্রনি যোক্ণর িন্য ৯৯.২৫ একর ভূখ্রি 

অখ্রধগ্রহক্ণর রনরমত্ত গত ২৬ জুন ২০২২ তোখ্ররখ শিিো প্রেোসক্কর কোর্ যোিয়, ঢোকো হক্ত অখ্রধগ্রহণকৃত সম্পখ্রত্তর চূেোন্ত প্রোক্কিন পোওয়ো 

খ্রগক্য়ক্ছ। গত ২৬ জুন ২০২২ তোখ্ররখ প্রোক্কখ্রিত সমুর্য় অথ য বোবর্ প্রোয় ৯৩৪.৮৪ শকোটি টোকো পখ্ররক্েোধ করো হক্য়ক্ছ। অখ্রধগ্রহণকৃত ভূখ্রির 

র্খি গত ০৩ অক্টোবর ২০২২ তোখ্ররখ গ্রহণ করো হক্য়ক্ছ এবং ২০ অক্টোবর ২০২২ তোখ্ররখ ৯৯.২৫ একর ভূখ্রির শগক্িট প্রকোখ্রেত হক্য়ক্ছ।  
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