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ঢাকা মহানগরী ও তৎসাংলগ্ন পার্শ্চবতী এ্লাকার যানজট খ্রনরসদন ও পখ্ররদবশ উন্নয়দন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহদসদব ৬(ছয়)টি 

কমদট্রাদরল সমন্বদয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এ্র আওতায় কমাট ১২৮.৭৪১ খ্রকদলাখ্রমটার 

(উড়াল ৬৭.৫৬৯ খ্রকদলাখ্রমটার এ্বাং পাতাল ৬১.১৭২ খ্রকদলাখ্রমটার) েীর্ চ ও ১০৪টি কস্টশন (উড়াল ৫১টি এ্বাং পাতাল ৫৩টি) খ্রবখ্রশষ্ট 

এ্কটি শখ্রিশালী কনটওয়াকচ গদড় কতালার খ্রনখ্রমত্ত সরকার খ্রনদনাি সময়াবদ্ধ কম চপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কদরদছ। 

 

সময়াবদ্ধ কম চপখ্ররকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রম এ্মআরটি লাইদনর নাম পয চায় সম্ভাব্য সমাখ্রির সাল ধরণ 

১. এ্মআরটি লাইন-৬ প্রথম ২০২৪ উড়াল 

২. এ্মআরটি লাইন-১ 
খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উড়াল ও পাতাল 
৩. এ্মআরটি লাইন-৫: নে চান চ রুট ২০২৮ 

৪. এ্মআরটি লাইন-৫: সাউোন চ রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এ্মআরটি লাইন-২ 

৬. এ্মআরটি লাইন-৪ উড়াল 

  

এ্ সময়াবদ্ধ কম মপরিকল্পনা অনুসিণে ২০.১০ রকণ ারমটাি দীর্ ম বাাংলাদেদশর প্রথম উড়াল কমদট্রাদরল বা MRT Line-6 এ্র খ্রনম চাণ 

কাজ early commissioning এ্র লক্ষ্যমাত্রা অজচদন পুদরােদম এ্খ্রগদয় র্লদছ। ২০২৬ সাদলর মদে কমলাপুর কথদক খ্রবমানবন্দর 

পয চন্ত ১৯.৮৭২ রকণ ারমটাি পাতাল এ্বাং নতুন বাজার কথদক খ্রপতলগঞ্জ খ্রডদপা পয চন্ত ১১.৩৬৯ রকণ ারমটাি উড়াল কমাট ৩১.২৪১ 

খ্রকদলাখ্রমটার েীর্ চ ও ২১টি কস্টশন খ্রবখ্রশষ্ট MRT Line-1 রনম মাণেি  ণযে Detailed Design এ্র কাজ র্লমান। কমলাপুর কথদক 

খ্রবমানবন্দর রুদটই বাাংলাদেদশ প্রথম পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ড কমদট্রাদরল খ্রনখ্রম চত হদত যাদে। ২০২৮ সাণ ি মণে উড়াল ও পাতাল 

কমদট্রাদরদলর সমন্বদয় ২০ খ্রকদলাখ্রমটার েীর্ চ MRT Line-5: Northern Route-এ্র খ্রবখ্রভন্ন Survey ও Basic Design এ্র 

কাজ র্লদছ। ২০৩০ সাণ ি মণে উড়াল ও পাতাল কমদট্রাদরদলর সমন্বদয় ১৭.৪০ খ্রকদলাখ্রমটার েীর্ চ MRT Line-5: Southern 

Route-এ্র Feasibility Study, Detailed Design and Tender Assistance করার খ্রনখ্রমত্ত পরামশ চক প্রখ্রতষ্ঠান EGIS 

RAIL, S.A, France JV এ্র সদে গত ২৯ মার্ চ ২০২১ তাখ্ররখ চুখ্রি স্বাক্ষ্খ্ররত হদয়দছ। একই সমণয়ি মণে G2G রিরিণে PPP 

পদ্ধখ্রতদত MRT Line-2 রনম মাণেি  ণযে Preliminary Study র্লমান আদছ। ২০৩০ সাদলর মদে কমলাপুর কথদক নারায়ণগঞ্জ 

পয চন্ত করলওদয় ট্রযাদকর পার্শ্চ খ্রেদয় প্রায় ১৬ খ্রকদলাখ্রমটার েীর্ চ উড়াল কমদট্রাদরল খ্রহদসদব PPP পদ্ধখ্রতদত MRT Line-4 খ্রনম চাদণর 

উদযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আদছ। 

 

MRT Line -2  

২০৩০ সাণ ি মণে গাবে ী হণে চট্টগ্রাম রিাড পর্ মন্ত উড়া  ও পাো  সমন্বণয় প্রায় ২৪ রকণ ারমটাি দীর্ ম G2G রিরিণে PPP 

পদ্ধখ্রতদত MRT Line-2 রনম মাণেি  ণযে জাপান ও বাাং াণদশ সিকাি সহণর্ারগো স্মািক স্বাযি কণিণে। এিই ধািাবারহকোয় 

G2G রিরিণে PPP পদ্ধখ্রতদত MRT Line-2 বাস্তবায়ণন অর্ মননরেক রবষয় সাংক্রান্ত মরিসিা করমটি গত ৮ নদভম্বর ২০১৮ তাখ্ররখ 

নীখ্রতগত অনুদমােন প্রোন কদরদছ। G2G রিরিণে PPP পদ্ধখ্রতদত প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর খ্রনখ্রমত্ত জাপান ও বাাং াণদণশি অাংশগ্রহণে   ৬ 

রডণসম্বি ২০১৭ োরিখ প্রর্ম প্লাটফিম সিা, ৭ জুন ২০১৮ োরিখ রিেীয় প্লাটফিম সিা, ২১ মাচ ম ২০১৯ োরিখ তৃেীয় প্লাটফিম সিা 

এ্বাং ২৪ রফব্রুয়ারি ২০২১ োরিখ চতুর্ ম প্লাটফিম সিা অনুরিে হণয়ণে। MRT Line-2 এি PPP Research সম্পন্ন কদর গে মাচ ম 

২০২০ মাণস প্ররেণবদন োখ্রখল করা হদয়দছ। খ্রনদয়াখ্রজত পরামশ চক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রপ্রখ্রলখ্রমনাখ্রর স্টাখ্রড করদছ। খ্রপ্রখ্রলখ্রমনাখ্রর স্টাখ্রড’র অগ্রগখ্রত 

৫৪.০০%। 
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