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ঢাকা িহানগরী ও তৎেংিগ্ন পার্শ্যবতী এিাকার র্ানিট খ্রনরেপ্টন ও পখ্ররপ্টবে উন্নয়প্টন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহপ্টেপ্টব ৬(ছয়)টি 

শিপ্টট্রাপ্টরি েিন্বপ্টয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় একটি েখ্রিোিী শনটওয়াকয গপ্টে 

শতািার খ্রনখ্রিত্ত েরকার খ্রনপ্টনাি েিয়াবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কপ্টরপ্টছ: 

     

েিয়াবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআরটি িাইপ্টনর নাি পর্ যায় েম্ভাব্য েিাখ্রির োি 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: োউর্ান য রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ 

  

........... 

 

MRT Line -2  
 
 

G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতপ্টত ২০৩০ সাদলর মদে MRT Line-2 বাস্তবায়প্টনর খ্রনখ্রিত্ত PPP Research ও Preliminary 

Study করা হয়। এই Research ও Study পর্ যাপ্টিাচনা কপ্টর প্রকল্পটি G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতপ্টত বাস্তবায়দনর তারলকা হদত 

অবমুক্ত কদর উন্নয়ন েহপ্টর্াগী েংস্থার আখ্রথ যক ও কাখ্ররগখ্রর েহায়তায় খ্রডএিটিখ্রেএি এর আওতায় েরকাখ্রর উপ্টযাপ্টগ বাস্তবায়ন করার 

িন্য গত ২৩ জুন ২০২২ তাখ্ররখ প্রধানিন্ত্রীর কার্ যািপ্টয় অনুখ্রিত PPP প্রকল্পেমূপ্টহর বাস্তবায়ন ও অগ্রগখ্রত পর্ যাপ্টিাচনা েভায় খ্রপখ্রপখ্রপ 

তাখ্রিকা হপ্টত প্রকল্পটি প্রতযাহাপ্টরর খ্রেদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই খ্রেদ্ধান্ত বাস্তবায়প্টনর িন্য প্রস্তাবটি বাংিাপ্টর্ে-িাপান ৫ি শর্ৌথ খ্রপখ্রপখ্রপ 

প্লাটফি য েভায় উত্থাপপ্টনর খ্রনখ্রিত্ত েেক পখ্ররবহন ও িহােেক খ্রবভাগ হপ্টত গত ২২ আগস্ট ২০২২ তাখ্ররখ PPP কতৃযপক্ষ বরাবর শপ্ররণ 

করা হপ্টয়প্টছ। MRT Line-2 এর খ্রডপ্টপা ও খ্রডপ্টপা এপ্টেে কখ্ররপ্টডার এবং কন্সস্ট্রাকেন ইয়াড য খ্রনি যাপ্টণর িন্য ঢাকা শিিার শডিরা 

এিাকায় িাতুয়াইি ও র্ািখ্রেপাো শিৌিায় গ্রীন িপ্টডি টাউন এবং আমুখ্রিয়া িপ্টডি টাউন এর িধ্যবতী স্থাপ্টন শিাট ৬৫ (পঁয়ষখ্রি) শহক্টর 

ভূখ্রি রািধানী উন্নয়ন কতৃযপক্ষ (রািউক) এর Detailed Area Plan (DAP) 2016-2035 এ অন্তর্ভ যি করা হপ্টয়প্টছ। MRT 

Line-2 এর Depot খ্রনি যাপ্টণর িন্য স্থাবর েম্পখ্রত্ত অখ্রধগ্রহণ ও হুকুি র্খি আইন-২০১৭ এর ধারা-৪ এর উপধারা-১২ অনুেরপ্টণ ঢাকা 

শিিার র্ািারীপাো ও িাতুয়াইি শিৌিার অন্তগ যত ১৬৩.৮৬৬ একর ভূখ্রির ক্রয়-খ্রবক্রয় ও ভূখ্রিপ্টত অবকাঠাপ্টিা খ্রনি যাপ্টণ খ্রনয়ন্ত্রণ আপ্টরাপ 

করার খ্রনখ্রিত্ত শিিা প্রোেক, ঢাকা বরাবর প্রস্তাব শপ্ররপ্টণর িন্য গত ২৫ শেপ্টেম্বর ২০২২ তাখ্ররখ েেক পখ্ররবহন ও িহােেক খ্রবভাপ্টগ 

পত্র শপ্ররণ করা হপ্টয়প্টছ। গাবতিী শথপ্টক কিিাপুর হপ্টয় নারায়ণগঞ্জ পর্ যন্ত MRT Line-2 খ্রনি যাপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত JICA এর আখ্রথ যক 

েহায়তায় Feasibility Study করার িন্য পখ্ররকল্পনা কখ্রিেপ্টনর নীখ্রতগত অনুপ্টিার্প্টনর িপ্টক্ষয Preliminary Development 

Project Proposal (PDPP) পখ্ররকল্পনা কখ্রিেপ্টনর শভৌত অবকাঠাপ্টিা খ্রবভাপ্টগ শপ্ররপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত গত ২৬ শেপ্টেম্বর ২০২২ তাখ্ররখ 

েেক পখ্ররবহন ও িহােেক খ্রবভাপ্টগ পত্র শপ্ররণ করা হপ্টয়প্টছ।    
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