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ঢাকা মহানগরী ও তৎসাংলগ্ন পার্শ্েবতী এলাকার যানজট প্রনরসদন ও পপ্ররদবশ উন্নয়দন অতযাধুপ্রনক গণপপ্ররবহন প্রহদসদব ৬(ছয়)টি 

কমদট্রাদরল সমন্বদয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় কমাট ১২৮.৭৪১ প্রকদলাপ্রমটার 

(উড়াল ৬৭.৫৬৯ প্রকদলাপ্রমটার এবাং পাতাল ৬১.১৭২ প্রকদলাপ্রমটার) েীর্ ে ও ১০৪টি কস্টশন (উড়াল ৫১টি এবাং পাতাল ৫৩টি) প্রবপ্রশষ্ট 

একটি শপ্রিশালী কনটওয়াকে গদড় কতালার প্রনপ্রমত্ত সরকার প্রনদনাি সময়াবদ্ধ কম েপপ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কদরদছ। 

     

সময়াবদ্ধ কম েপপ্ররকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রম এমআরটি লাইদনর নাম পয োয় সম্ভাব্য সমাপ্রির সাল ধরণ 

১. এমআরটি লাইন-৬ িথম ২০২৪ উড়াল 

২. এমআরটি লাইন-১ 

প্রিতীয় 

২০২৬ 

উড়াল ও পাতাল 

৩. এমআরটি লাইন-৫: নে োন ে রুট ২০২৮ 

৪. এমআরটি লাইন-৫: সাউোন ে রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এমআরটি লাইন-২ 

৬. এমআরটি লাইন-৪ উড়াল 

 

এ সময়াবদ্ধ কম মপরিকল্পনা অনুসিণে ২০.১০ রকণ ারমটাি দীর্ ম বাাংলাদেদশর িথম উড়াল কমদট্রাদরল বা MRT Line-6 এর প্রনম োণ 

কাজ early commissioning এর লক্ষ্যমাত্রা অজেদন পুদরােদম এপ্রগদয় চলদছ। ২০২৬ সাদলর মদে কমলাপুর কথদক প্রবমানবন্দর 

পয েন্ত ১৯.৮৭২ রকণ ারমটাি পাতাল এবাং নতুন বাজার কথদক প্রপতলগঞ্জ প্রডদপা পয েন্ত ১১.৩৬৯ রকণ ারমটাি উড়াল কমাট ৩১.২৪১ 

প্রকদলাপ্রমটার েীর্ ে ও ২১টি কস্টশন প্রবপ্রশষ্ট MRT Line-1 রনম মাণেি  ণযে Detailed Design এর কাজ চলমান। কমলাপুর কথদক 

প্রবমানবন্দর রুদটই বাাংলাদেদশ িথম পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ড কমদট্রাদরল প্রনপ্রম েত হদত যাদে। ২০২৮ সাণ ি মণে উড়াল ও পাতাল 

কমদট্রাদরদলর সমন্বদয় ২০ প্রকদলাপ্রমটার েীর্ ে MRT Line-5: Northern Route-এর প্রবপ্রভন্ন Survey ও Basic Design এর 

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

Route-এর Feasibility Study, Detailed Design and Tender Assistance করার প্রনপ্রমত্ত পরামশ েক িপ্রতষ্ঠান প্রনদয়াগ 

করা হদয়দছ। একই সমণয়ি মণে G2G রিরিণে PPP পদ্ধপ্রতদত MRT Line-2 রনম মাণেি  ণযে Preliminary Study চলমান 

আদছ। ২০৩০ সাদলর মদে কমলাপুর কথদক নারায়ণগঞ্জ পয েন্ত করলওদয় ট্রযাদকর পার্শ্ে প্রেদয় িায় ১৬ প্রকদলাপ্রমটার েীর্ ে উড়াল কমদট্রাদরল 

প্রহদসদব PPP পদ্ধপ্রতদত MRT Line-4 প্রনম োদণর উদযাগ িপ্রক্রয়াধীন আদছ। 

 ............. 

MRT Line-1 বা বাাংলাদেদশর িথম Underground বা পাতাল কমদট্রাদরল 

৩১.২৪১ প্রকদলাপ্রমটার েীর্ ে MRT Line-1 দুটি অাংদশ প্রবভি। অাংশ দুটি হল: প্রবমানবন্দর রুট (প্রবমানবন্দর কথদক কমলাপুর) এবাং 

পূব োচল রুট (নতুন বাজার কথদক প্রপতলগঞ্জ প্রডদপা)। প্রবমানবন্দর রুদটর কমাট দের্ েয ১৯.৮৭২ প্রকদলাপ্রমটার এবাং কমাট পাতাল কস্টশন 

সাংখ্যা ১২টি। এ রুদটই বাাংলাদেদশ িথম পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ড কমদট্রাদরল প্রনপ্রম েত হদত যাদে। পূব োচল রুদটর কমাট দের্ েয ১১.৩৬৯ 

প্রকদলাপ্রমটার। সম্পূণ ে অাংশ উড়াল এবাং কমাট কস্টশন সাংখ্যা ৯টি। তন্মদে ৭টি কস্টশন হদব উড়াল। নতুন বাজার ও যমুনা প্রফ্উচার পাকে 

কস্টশনিয় প্রবমানবন্দর রুদটর অাংশ প্রহদসদব পাতাল প্রনপ্রম েত হদব। নতুন বাজার কস্টশদন Inter-change থাকদব। এ Inter-change 

ব্যবহার কদর প্রবমানবন্দর রুট কথদক পূব োচল রুদট এবাং পূব োচল রুট কথদক প্রবমানবন্দর রুদট যাওয়া যাদব। উভয় রুদটর সকল প্রবস্তাপ্ররত 

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

অগ্রগপ্রত ৭২%। MRT Line-1 এর প্রডদপা ও প্রডদপা এদেস কপ্ররদডার প্রনম োদণর প্রনপ্রমত্ত নারায়নগঞ্জ কজলার রূপগঞ্জ উপদজলার 

প্রপতলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালী কমৌজায় ৯২.৯৭২৫ একর জপ্রম অপ্রধগ্রহদণর প্রনপ্রমত্ত কযৌথ তেন্ত কায েক্রম সমাি হদয়দছ। বতেমাদন করাদয়োে 

িস্তুদতর কায েক্রম চলমান আদছ। ভূপ্রম অপ্রধগ্রহদনর সাপ্রব েক অগ্রগপ্রত ৭৪%। 
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