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ঢাকা িহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকার যানিট খ্রনরসটন ও পখ্ররটবশ উন্নয়টন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহটসটব ৬(ছয়)টি 

কিটট্রাটরি সিন্বটয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় কিাট ১২৮.৭৪১ খ্রকটিাখ্রিটার 

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

একটি শখ্রিশািী কনটওয়াকব গটড় কতািার খ্রনখ্রিত্ত সরকার খ্রনটনাি সিয়াবদ্ধ কি বপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটরটছ। 

     

সিয়াবদ্ধ কি বপখ্ররকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআরটি িাইটনর নাি পয বায় সম্ভাব্য সিাখ্রির সাি ধরণ 

১. এিআরটি িাইন-৬ প্রথি ২০২৪ উড়াি 

২. এিআরটি িাইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উড়াি ও পাতাি 

৩. এিআরটি িাইন-৫: নদ বান ব রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িাইন-৫: সাউদান ব রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ উড়াি 

  

এই সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাটদটশর প্রথি উড়াি কিটট্রাটরি বা MRT Line-6 এর খ্রনি বাণ 

কাি early commissioning এর িক্ষ্যিাত্রা অিবটন পুটরাদটি এখ্রগটয় চিটছ। ২০২৬ সাটির িটে কিিাপুর কথটক খ্রবিানবদর 

পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পাতাি এবং নতুন বািার কথটক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডটপা পয বন্ত ১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়াি কিাট ৩১.২৪১ 

খ্রকটিাখ্রিটার দীর্ ব ও ২১টি কস্টশন খ্রবখ্রশষ্ট MRT Line-1 রনম োদণর লদযয Detailed Design, ভূখ্রি অখ্রধগ্রহণ এবং দরপত্র 

প্রখ্রক্রয়াকরণ কায বক্রি চিিান আটছ। কিিাপুর কথটক খ্রবিানবদর রুটটই বাংিাটদটশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড কিটট্রাটরি খ্রনখ্রি বত 

হটত যাটে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিটট্রাটরটির সিন্বটয় ২০ খ্রকটিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Northern Route-

এর খ্রবখ্রিন্ন Survey, Detailed Design ও ভূখ্রি অখ্রধগ্রহটণর কাি চিটছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিটট্রাটরটির 

সিন্বটয় ১৭.৪০ খ্রকটিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route খ্রনি বাটণর লদযয রবরভন্ন সাদভ ে ও Basic Design এর কাি 

চিটছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতটত MRT Line-2 রনম োদণর লদযয Preliminary Study চিিান আটছ। 

২০৩০ সাটির িটে কিিাপুর কথটক নারায়ণগঞ্জ পয বন্ত করিওটয় ট্রযাটকর পার্শ্ব খ্রদটয় প্রায় ১৬ খ্রকটিাখ্রিটার দীর্ ব উড়াি কিটট্রাটরি খ্রহটসটব 

PPP পদ্ধখ্রতটত MRT Line-4 খ্রনি বাটণর উটযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ।   

 

 

MRT Line-4 

২০৩০ সাটির িটে PPP পদ্ধখ্রতটত কিিাপুর - নারায়ণগঞ্জ করিওটয় ট্রযাটকর পার্শ্ব খ্রদটয় প্রায় ১৬ খ্রকটিাখ্রিটার দীর্ ব উড়াি কিটট্রাটরি 

খ্রহটসটব MRT Line-4 খ্রনি বাটণর উটযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ।  
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