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ঢাকা মহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্চবতী এিাকার যানিট খ্রনরসটন ও পখ্ররটবশ উন্নয়টন আধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহটসটব Mass Rapid 

Transit (MRT) বা কমটট্রাটরটির পখ্ররকল্পনা, সাটভ চ, খ্রডিাইন, অর্ চায়ন, খ্রনম চাণ, পখ্ররর্ািনা ও রক্ষণাটবক্ষটণর খ্রনখ্রমত্ত গত ০৩ জুন 

২০১৩ তাখ্ররখ শতভাগ সরকাখ্রর মাখ্রিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। এরই 

ধারাবাখ্রহকতায় সরকার ৬ (ছয়) টি কমটট্রাটরি সমন্বটয় ঢাকা মহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্চবতী এিাকায় কমাট ১২৮.৭৪১ খ্রকটিাখ্রমটার 

(উড়াি ৬৭.৫৬৯ খ্রকটিাখ্রমটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ খ্রকটিাখ্রমটার) দীর্ চ ও ১০৪ কস্টশন (উড়াি ৫১ এবং ৫৩) খ্রবখ্রশষ্ট একটি শখ্রিশািী 

কনটওয়াকচ গটড় কতািার খ্রনখ্রমত্ত সরকার খ্রনটনাি সময়াবদ্ধ কম চপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটরটছ: 

 

সময়াবদ্ধ কম চপখ্ররকল্পনা ২০৩০ 

 

ক্রম এমআরটি িাইটনর নাম পয চায় সম্ভাব্য সমাখ্রির সাি ধরণ 

১. এমআরটি িাইন-৬ প্রর্ম ২০২৪ উড়াি 

২. এমআরটি িাইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উড়াি ও পাতাি 

৩. এমআরটি িাইন-৫: নদ চান চ রুট ২০২৮ 

৪. এমআরটি িাইন-৫: সাউদান চ রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এমআরটি িাইন-২ 

৬. এমআরটি িাইন-৪ উড়াি 

 

এ সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা অনুসরদণ রনর্ োররত সমদয়র পূদব ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্র রনদয় ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাটদটশর প্রর্ম 

উড়াি কমটট্রাটরি বা MRT Line-6 এর খ্রনম চাণ কাি পুটরাদটম এখ্রগটয় র্িটছ। ২০২৬ সাটির মটে উড়াি ও পাতাি কমটট্রাটরটির 

সমন্বটয় ৩১.২৪১ খ্রকটিাখ্রমটার দীর্ চ MRT Line-1 খ্রনম চাটণর িটক্ষে Detailed Design-এর কাি র্িমান আটছ। ২০২৮ সাদলর 

মদে উড়াি ও পাতাি কমটট্রাটরটির সমন্বটয় ২০ খ্রকটিাখ্রমটার দীর্ চ MRT Line-5: Northern Route-এর Engineering 

Service-এর পরামশ চক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনটয়াগ চূড়ান্ত পয চাটয় রটয়টছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কমটট্রাটরটির সমন্বটয় ১৭.৪০ 

খ্রকটিাখ্রমটার দীর্ চ MRT Line-5: Southern Route-এর পরামশ চক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনটয়াগ প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ। এ্কই সমদয়র মদে  

G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতটত MRT Line-2  রনম োদণর লদক্ষ্য Basic Study শুরু হটয়টছ। ২০৩০ সাটির মটে MRT Line-4 

রনম োদণর লদক্ষ্য Feasibility Study করার খ্রনখ্রমত্ত উন্নয়ন সহটযাগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হটে।  

 
 
 

  

MRT Line-1 বা বাংিাটদটশর প্রর্ম Underground বা পাতাি কমটট্রাটরি 
 

৩১.২৪১ খ্রকটিাখ্রমটার দীর্ চ MRT Line-1 দুটি অংটশ খ্রবভি। অংশ দুটি হি: খ্রবমানবন্দর রুট (খ্রবমানবন্দর কর্টক কমিাপুর) এবং 

পূব চার্ি রুট (নতুন বািার কর্টক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডটপা)। খ্রবমানবন্দর রুটটর লমাট দের্ েয ১৯.৮৭২ রকদলারমটার এ্বাং লমাট পাতাল লেশন 

সাংখ্যা ১২টি। এ রুটটই বাংিাটদটশ প্রর্ম পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড কমটট্রাটরি খ্রনখ্রম চত হটত যাটে। পূব চার্ি রুটটর লমাট দের্ েয ১১.৩৬৯ 

রকদলারমটার। সম্পূণ ে অাংশ উড়াল এ্বাং লমাট লেশন সাংখ্যা ৯টি। তন্মদে ৭টি লেশন হদব উড়াল। নতুন বাজার ও যমুনা রফ্উচার পাকে 

লেশনদ্বয় রবমানবন্দর রুদটর অাংশ রহদসদব পাতাল রনরম েত হদব। নতুন বাজার লেশদন Inter-change র্াকটব। এ Inter-change 

ব্যবহার কটর খ্রবমানবন্দর রুট কর্টক পূব চার্ি রুটট এবং পূব চার্ি রুট কর্টক খ্রবমানবন্দর রুটট যাওয়া যাটব। উভয় রুটটর সকি খ্রবস্তাখ্ররত 

Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হদয়দে। Detailed Design এর কাি র্িটছ। খ্রডটপার Land Acquisition 

প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ। ঢাকা ম্যাস র যারপড ট্রানরজট লডদভলপদমন্ট প্রদজক্ট (লাইন-১) বা বাাংলাদেদশর প্রথম পাতাল লমদট্রাদরল রনম োণ প্রকল্পটি 

লসদেম্বর ২০১৯ লথদক রডদসম্বর ২০২৬ লময়াদে প্রায় ৫২ হািার ৫৬২ ককাটি টাকা প্রাক্কখ্রিত ব্যটয় অনুটমাখ্রদত হটয়টছ। আগাখ্রম খ্রডটসম্বর 

২০২০ মাটস বাংিাটদটশর প্রর্ম পাতাি কমটট্রাটরটির খ্রনম চাণ কাি শুরু করা যাটব বটি আশা করা যাটে।    
 

 

 

 

 

রবমানবন্দর রুদটর এোলাইনদমন্ট হল: রবমানবন্দর - রবমানবন্দর টারম েনাল ৩ - রিলদক্ষ্ত - যমুনা রফ্উচার পাকে - নতুন বাজার - উির 

বাড্ডা - বাড্ডা - হারতররিল পূব চ - রামপুরা - মারলবাগ - রাজারবাগ - কমলাপুর 

পূব োচল রুদটর এোলাইনদমন্ট হল:  নতুন বাজার - যমুনা রফ্উচার পাকে - বসুন্ধরা-পুখ্রিশ অখ্রিসাস চ হাউখ্রিং কসাসাইটি (খ্রপওএইর্এস)-

মাস্তুি - পূব চার্ি পখ্রিম - পূব চার্ি কসন্টার - পূব চার্ি পূব চ - পূব চার্ি টাখ্রম চনাি - খ্রপতিগঞ্জ খ্রডটপা  
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