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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 -2  
 
 

গত ০৪ অদটাবর ২০২২ তাররখ অনুরিত বোংিোক্র্ে-িোপোন ৫ি শর্ৌথ খ্রপখ্রপখ্রপ প্লোটফি য সভোয় MRT Line-2 G2G রভরিদত PPP 

পদ্ধখ্রতক্ত বাস্তবায়দনর তারলকা হদত প্রতযাহার কদর লনওয়া হদয়দে। MRT Line-2 এর খ্রডক্পো ও খ্রডক্পো এক্েস কখ্ররক্ডোর এবং 

কন্সস্ট্রোকেন ইয়োড য খ্রনি যোক্ণর িন্য ঢোকো শিিোর শডিরো এিোকোয় িোতুয়োইি ও র্োিখ্রেপোেো শিৌিোয় গ্রীন িক্ডি টোউন এবং আমুখ্রিয়ো 

িক্ডি টোউন এর িধ্যবতী স্থোক্ন শিোট ৬৫ (পঁয়ষখ্রি) শহটর ভূখ্রি রোিধোনী উন্নয়ন কতৃযপক্ষ (রোিউক) এর Detailed Area Plan 

(DAP) 2016-2035 এ অন্তর্ভ যি করো হক্য়ক্ছ। MRT Line-2 এর Depot খ্রনি যোক্ণর িন্য স্থোবর সম্পখ্রত্ত অখ্রধগ্রহণ ও হুকুি র্খি 

আইন-২০১৭ এর ধোরো-৪ এর উপধোরো-১২ অনুসরক্ণ ঢোকো শিিোর র্োিোরীপোেো ও িোতুয়োইি শিৌিোর অন্তগ যত ১৬৩.৮৬৬ একর ভূখ্রির 

ক্রয়-খ্রবক্রয় ও ভূখ্রিক্ত অবকোঠোক্িো খ্রনি যোক্ণ খ্রনয়ন্ত্রণ আক্রোপ করোর খ্রনখ্রিত্ত শিিো প্রেোসক, ঢোকো বরোবর প্রস্তোব শপ্ররক্ণর িন্য গত ২৫ 

শসক্েম্বর ২০২২ তোখ্ররখ সেক পখ্ররবহন ও িহোসেক খ্রবভোক্গ পত্র শপ্ররণ করো হক্য়ক্ছ। গোবতিী শথক্ক কিিোপুর হক্য় নোরোয়ণগঞ্জ পর্ যন্ত 

MRT Line-2 খ্রনি যোক্ণর খ্রনখ্রিত্ত JICA এর আখ্রথ যক সহোয়তোয় Feasibility Study করোর িন্য পখ্ররকল্পনো কখ্রিেক্নর নীখ্রতগত 

অনুক্িোর্ক্নর িক্ক্ষয Preliminary Development Project Proposal (PDPP) পখ্ররকল্পনো কখ্রিেক্নর শভৌত অবকোঠোক্িো 

খ্রবভোক্গ শপ্ররক্ণর খ্রনখ্রিত্ত গত ২৬ শসক্েম্বর ২০২২ তোখ্ররখ সেক পখ্ররবহন ও িহোসেক খ্রবভোক্গ পত্র শপ্ররণ করো হক্য়ক্ছ।    
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