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ঢোকো িহোনগরী ও তৎসংিগ্ন পোর্শ্ববতী এিোকোর যোনিট খ্রনরসক্ন ও পখ্ররক্বশ উন্নয়ক্ন অতযোধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহক্সক্ব ৬(ছয়)টি 

কিক্ট্রোক্রি সিন্বক্য় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতোয় কিোট ১২৯.৯০১ খ্রকক্িোখ্রিটোর 

(উড়োি ৬৮.৭২৯ খ্রকক্িোখ্রিটোর এবং পোতোি ৬১.১৭২ খ্রকক্িোখ্রিটোর) দীর্ ব ও ১০৫টি কস্টশন (উড়োি ৫২টি এবং পোতোি ৫৩টি) খ্রবখ্রশষ্ট 

একটি শখ্রিশোিী কনটওয়োকব গক্ড় কতোিোর খ্রনখ্রিত্ত সরকোর খ্রনক্নোি সিয়োবদ্ধ কি বপখ্ররকল্পনো ২০৩০ গ্রহণ কক্রক্ছ। 

     

সিয়োবদ্ধ কি বপখ্ররকল্পনো ২০৩০  
 

ক্রি এিআরটি িোইক্নর নোি পয বোয় সম্ভোব্য সিোখ্রির সোি ধরণ 

১. এিআরটি িোইন-৬ প্রথি ২০২৪ উড়োি 

২. এিআরটি িোইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উড়োি ও পোতোি 

৩. এিআরটি িোইন-৫: নদ বোন ব রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িোইন-৫: সোউদোন ব রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িোইন-২ 

৬. এিআরটি িোইন-৪ উড়োি 

  

এই সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বোংিোক্দক্শর প্রথি উড়োি কিক্ট্রোক্রি বো MRT Line-6 এর খ্রনি বোণ 

কোি early commissioning এর িক্ষ্যিোত্রো অিবক্ন পুক্রোদক্ি এখ্রগক্য় চিক্ছ। ২০২৬ সোক্ির িক্ে কিিোপুর কথক্ক খ্রবিোনবদর 

পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পোতোি এবং নতুন বোিোর কথক্ক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডক্পো পয বন্ত ১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়োি কিোট ৩১.২৪১ 

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

প্রখ্রক্রয়োকরণ কোয বক্রি চিিোন আক্ছ। কিিোপুর কথক্ক খ্রবিোনবদর রুক্টই বোংিোক্দক্শ প্রথি পোতোি বো আন্ডোরগ্রোউন্ড কিক্ট্রোক্রি খ্রনখ্রি বত 

হক্ত যোক্ে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়োি ও পোতোি কিক্ট্রোক্রক্ির সিন্বক্য় ২০ খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব MRT Line-5: Northern Route-

এর খ্রবখ্রিন্ন Survey, Detailed Design ও ভূখ্রি অখ্রধগ্রহক্ণর কোি চিক্ছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়োি ও পোতোি কিক্ট্রোক্রক্ির 

সিন্বক্য় ১৭.৪০ খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route খ্রনি বোক্ণর লদযয Feasibility Study, রবরভন্ন সাদভ ে ও 

Basic Design এর কোি চিক্ছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতক্ত MRT Line-2 রনম োদণর লদযয 

Preliminary Study চিিোন আক্ছ। ২০৩০ সোক্ির িক্ে কিিোপুর কথক্ক নোরোয়ণগঞ্জ পয বন্ত করিওক্য় ট্রযোক্কর পোর্শ্ব খ্রদক্য় প্রোয় ১৬ 

খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব উড়োি কিক্ট্রোক্রি খ্রহক্সক্ব MRT Line-4 খ্রনি বোক্ণর উক্যোগ প্রখ্রক্রয়োধীন আক্ছ।   

 

 

MRT Line-4 

২০৩০ সোক্ির িক্ে PPP পদ্ধখ্রতক্ত কিিোপুর - নোরোয়ণগঞ্জ করিওক্য় ট্রযোক্কর পোর্শ্ব খ্রদক্য় প্রোয় ১৬ খ্রকক্িোখ্রিটোর দীর্ ব উড়োি কিক্ট্রোক্রি 

খ্রহক্সক্ব MRT Line-4 খ্রনি বোক্ণর উক্যোগ প্রখ্রক্রয়োধীন আক্ছ।  
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