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ঢাকা িহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকার যানিট খ্রনরসভন ও পখ্ররভবশ উন্নয়ভন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহভসভব ৬(ছয়)টি 

কিভট্রাভরি সিন্বভয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় কিাট ১২৮.৭৪১ খ্রকভিাখ্রিটার 

(উড়াি ৬৭.৫৬৯ খ্রকভিাখ্রিটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ খ্রকভিাখ্রিটার) দীর্ ব ও ১০৪টি কস্টশন (উড়াি ৫১টি এবং পাতাি ৫৩টি) খ্রবখ্রশষ্ট 

একটি শখ্রিশািী কনটওয়াকব গভড় কতািার খ্রনখ্রিত্ত সরকার খ্রনভনাি সিয়াবদ্ধ কি বপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কভরভছ। 
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৩. এিআরটি িাইন-৫: নদ বান ব রুট ২০২৮ 
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তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ উড়াি 

  

এ সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাভদভশর প্রথি উড়াি কিভট্রাভরি বা MRT Line-6 এর খ্রনি বাণ 

কাি পুভরাদভি এখ্রগভয় চিভছ। ২০২৬ সাভির িভে কিিাপুর কথভক খ্রবিানবন্দর পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পাতাি এবং নতুন বািার 

কথভক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডভপা পয বন্ত ১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়াি কিাট ৩১.২৪১ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব ও ২১টি কস্টশন খ্রবখ্রশষ্ট MRT Line-1 

রনম োদণর লদযয Detailed Design এর কাি চিিান। কিিাপুর কথভক খ্রবিানবন্দর রুভটই বাংিাভদভশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড 

কিভট্রাভরি খ্রনখ্রি বত হভত যাভে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিভট্রাভরভির সিন্বভয় ২০ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: 

Northern Route-এর Detailed Design, Tender Assistance and Construction Supervision-এর িন্য 

খ্রনভয়াখ্রিত পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান গত ১২ আগস্ট ২০২০ তাখ্ররখ হভত কাি শুরু কভরভছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিভট্রাভরভির 

সিন্বভয় ১৭.৪০ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route-এর পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনভয়াগ চূড়ান্ত পয বাভয় রভয়ভছ। এ্কই 

সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতভত MRT Line-2 রনম োদণর লদযয গত ১৫ কসভেম্বর ২০২০ তাখ্ররখ হভত খ্রনভয়াখ্রিত 

পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান Full Scale Study (FSS) শুরু কভরভছ। ২০৩০ সাভির িভে কিিাপুর কথভক নারায়ণগঞ্জ পয বন্ত করিওভয় 

ট্রযাভকর পার্শ্ব খ্রদভয় প্রায় ১৬ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব উড়াি কিভট্রাভরি খ্রহভসভব PPP পদ্ধখ্রতভত MRT Line-4 খ্রনি বাভণর উভযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন 

আভছ। 

 

MRT Line-2  

২০৩০ সাদলর মদে গাবতলী হদত চট্টগ্রাম লরাড পর্ েন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বদয় প্রায় ২৪ রকদলারমটার েীর্ ে G2G রভরিদত  PPP 

পদ্ধখ্রতভত MRT Line-2 রনম োদণর লদযয জাপান ও বাাংলাদেশ সরকার সহদর্ারগতা স্মারক স্বাযর কদরদে। এ্রই ধারাবারহকতায় 

G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতভত MRT Line-2 বাস্তবায়দন অর্ েননরতক রবষয় সাংক্রান্ত মরন্ত্রসভা করমটি গত ৮ নভেম্বর ২০১৮ তাখ্ররখ 

নীখ্রতগত অনুভিাদন প্রদান কভরভছ। G2G রভরিদত  PPP পদ্ধখ্রতভত প্রকল্পটি বাস্তবায়ভনর খ্রনখ্রিত্ত জাপান ও বাাংলাদেদশর অাংশগ্রহদণ ৬ 

রডদসম্বর ২০১৭ তাররখ  প্রর্ম প্লাটফ্রম সভা, ৭ জুন ২০১৮ তাররখ রিতীয় প্লাটফ্রম সভা এবং ২১ মাচ ে ২০১৯ তাররখ তৃতীয় প্লাটফ্রম 

সভা অনুরিত হদয়দে। MRT Line-2 এ্র PPP Research সম্পন্ন কভর গত মাচ ে ২০২০ মাদস প্ররতদবেন দাখ্রখি করা হভয়ভছ। গত 

০১ কসভেম্বর ২০২০ তাখ্ররখ Full Scale Study (FSS) করার খ্রনখ্রিত্ত পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনভয়াগ করা হভয়ভছ। গত ১৫ কসভেম্বর 

২০২০ তাখ্ররখ হভত খ্রনভয়াখ্রিত পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান Full Scale Study শুরু কভরভছ।  
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