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ঢাকা মহানগিী ও তৎসাংলগ্ন পার্শ্েবতী এ্লাকাি যানজট রনিসদন ও পরিদবশ উন্নয়দন অতযাধুরনক গণপরিবহন রহদসদব ৬ (ছয়) টি 

ফমদট্রাদিল সমন্বদয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এ্ি আওতায় ফমাট ১২৮.৭৪১ রকদলারমটাি 

(উড়াল ৬৭.৫৬৯ রকদলারমটাি এ্বাং পাতাল ৬১.১৭২ রকদলারমটাি) েীর্ ে ও ১০৪টি ফস্টশন (উড়াল ৫১টি এ্বাং পাতাল ৫৩টি) রবরশষ্ট 

এ্কটি শরিশালী ফনটওয়াকে গদড় ফতালাি রনরমত্ত সিকাি রনদনাি সময়াবদ্ধ কম েপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কদিদছ। 

 

সময়াবদ্ধ কম েপরিকল্পনা ২০৩০ 

 

ক্রম এ্মআিটি লাইদনি নাম পয োয় সম্ভাব্য সমারিি সাল ধিণ 

১. এ্মআিটি লাইন-৬ প্রথম ২০২৪ উড়াল 

২. এ্মআিটি লাইন-১ 

রিতীয় 

২০২৬ 

উড়াল ও পাতাল 

৩. এ্মআিটি লাইন-৫: নে োন ে রুট ২০২৮ 

৪. এ্মআিটি লাইন-৫: সাউোন ে রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এ্মআিটি লাইন-২ 

৬. এ্মআিটি লাইন-৪ উড়াল 

  

এ্ সময়াবদ্ধ কম মপরিকল্পনা অনুসিণে ২০.১০ রকণ ারমটাি দীর্ ম বাাংলাদেদশি প্রথম উড়াল ফমদট্রাদিল বা MRT Line-6 এ্ি রনম োণ 

কাজ early commissioning এ্ি লক্ষ্যমাত্রা অজেদন পুদিােদম এ্রগদয় চলদছ। ২০২৬ সাদলি মদে কমলাপুি ফথদক রবমানবন্দি 

পয েন্ত ১৯.৮৭২ রকণ ারমটাি পাতাল এ্বাং নতুন বাজাি ফথদক রপতলগঞ্জ রডদপা পয েন্ত ১১.৩৬৯ রকণ ারমটাি উড়াল ফমাট ৩১.২৪১ 

রকদলারমটাি েীর্ ে ও ২১টি ফস্টশন রবরশষ্ট MRT Line-1 রনম মাণেি  ণযে Detailed Design এ্ি কাজ চলমান। কমলাপুি ফথদক 

রবমানবন্দি রুদটই বাাংলাদেদশ প্রথম পাতাল বা আন্ডািগ্রাউন্ড ফমদট্রাদিল রনরম েত হদত যাদে। ২০২৮ সাণ ি মণে উড়াল ও পাতাল 

ফমদট্রাদিদলি সমন্বদয় ২০ রকদলারমটাি েীর্ ে MRT Line-5: Northern Route-এ্ি রবরভন্ন Survey ও Basic Design এ্ি 

কাজ চলদছ। ২০৩০ সাণ ি মণে উড়াল ও পাতাল ফমদট্রাদিদলি সমন্বদয় ১৭.৪০ রকদলারমটাি েীর্ ে MRT Line-5: Southern 

Route-এ্ি পিামশ েক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ চূড়ান্ত পয োদয় িদয়দছ। একই সমণয়ি মণে G2G রিরিণে PPP পদ্ধরতদত MRT Line-2 

রনম মাণেি  ণযে Preliminary Study চলমান আদছ। ২০৩০ সাদলি মদে কমলাপুি ফথদক নািায়ণগঞ্জ পয েন্ত ফিলওদয় ট্রযাদকি পার্শ্ে 

রেদয় প্রায় ১৬ রকদলারমটাি েীর্ ে উড়াল ফমদট্রাদিল রহদসদব PPP পদ্ধরতদত MRT Line-4 রনম োদণি উদযাগ প্ররক্রয়াধীন আদছ। 

 

MRT Line-1 বা বাাংলাদেদশি প্রথম Underground বা পাতাল ফমদট্রাদিল 

৩১.২৪১ রকদলারমটাি েীর্ ে MRT Line-1 দুটি অাংদশ রবভি। অাংশ দুটি হল: রবমানবন্দি রুট (রবমানবন্দি ফথদক কমলাপুি) এ্বাং 

পূব োচল রুট (নতুন বাজাি ফথদক রপতলগঞ্জ রডদপা)। রবমানবন্দি রুদটি ফমাট দের্ েয ১৯.৮৭২ রকদলারমটাি এ্বাং ফমাট পাতাল ফস্টশন 

সাংখ্যা ১২টি। এ্ রুদটই বাাংলাদেদশ প্রথম পাতাল বা আন্ডািগ্রাউন্ড ফমদট্রাদিল রনরম েত হদত যাদে। পূব োচল রুদটি ফমাট দের্ েয ১১.৩৬৯ 

রকদলারমটাি। সম্পূণ ে অাংশ উড়াল এ্বাং ফমাট ফস্টশন সাংখ্যা ৯টি। তন্মদে ৭টি ফস্টশন হদব উড়াল। নতুন বাজাি ও যমুনা রেউচাি পাকে 

ফস্টশনিয় রবমানবন্দি রুদটি অাংশ রহদসদব পাতাল রনরম েত হদব। নতুন বাজাি ফস্টশদন Inter-change থাকদব। এ্ Inter-change 

ব্যবহাি কদি রবমানবন্দি রুট ফথদক পূব োচল রুদট এ্বাং পূব োচল রুট ফথদক রবমানবন্দি রুদট যাওয়া যাদব। উভয় রুদটি সকল রবস্তারিত 

Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হদয়দছ। বেমমাণন Detailed Design এ্ি কাজ চলমান। Detailed Design এ্ি 

অগ্রগরত ৭৫%। MRT Line-1 এ্ি রডদপা ও রডদপা এ্দেস করিদডাি রনম োদণি রনরমত্ত নািায়নগঞ্জ ফজলাি রূপগঞ্জ উপদজলাি 

রপতলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালী ফমৌজায় ৯২.৯৭২৫ এ্কি জরম অরধগ্রহদণি রনরমত্ত ফজলা প্রশাসক, নািায়নগঞ্জ ইদতামদে এ্লএ্ ফকইস নম্বি-

১০/২০১৯-২০২০ রুজু কদিদছন। বতেমাদন ফিাদয়োে প্রস্তুদতি কায েক্রম চলমান আদছ। 
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