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ঢাকা িহানগিী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকাি যানজট রনিসটন ও পরিটবশ উন্নয়টন আধুরনক গণপরিবহন রহটসটব Mass Rapid 

Transit (MRT) বা কিটট্রাটিটিি পরিকল্পনা, সাটভ ব, রডজাইন, অর্ বায়ন, রনি বাণ, পরিচািনা ও িক্ষণাটবক্ষটণি রনরিত্ত গত ০৩ জুন 

২০১৩ তারিখ শতভাগ সিকারি িারিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন কিা হয়। এিই 

ধািাবারহকতায় সিকাি ৬ (ছয়) টি কিটট্রাটিি সিন্বটয় ঢাকা িহানগিী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকায় কিাট ১২৮.৭৪১ রকটিারিটাি 

(উড়াি ৬৭.৫৬৯ রকটিারিটাি এবং পাতাি ৬১.১৭২ রকটিারিটাি) দীর্ ব ও ১০৪ কস্টশন রবরশষ্ট (উড়াি ৫১ এবং ৫৩) একটি শরিশািী 

কনটওয়াকব গটড় কতািাি রনরিত্ত সিকাি রনটনাি সিয়াবদ্ধ কি বপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটিটছ :  

 

সিয়াবদ্ধ কি বপরিকল্পনা ২০৩০ 

 

ক্রি এিআিটি িাইটনি নাি পয বায় সম্ভাব্য সিারিি সাি ধিণ 

১. এিআিটি িাইন-৬ প্রর্ি ২০২৪ উড়াি 

২. এিআিটি িাইন-১ 

রিতীয় 

২০২৬ 

উড়াি ও পাতাি 

৩. এিআিটি িাইন-৫: নদ বান ব রুট ২০২৮ 

৪. এিআিটি িাইন-৫: সাউদান ব রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআিটি িাইন-২ 

৬. এিআিটি িাইন-৪ উড়াি 

  

 

এ সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাটদটশি প্রর্ি উড়াি কিটট্রাটিি বা MRT Line-6 এি রনি বাণ 

কাজ পুটিাদটি এরগটয় চিটছ। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূরতে উেযাপন বদষ ের ১৬ রডদসম্বর ২০২১ তাররখ সিকাি বাাংলাদেদশর প্রথম উড়াল 

লমদরাদরল আনুষ্ঠারনকভাদব উদবাধদনর পররকল্পনা গ্রহণ কদরদছ। ২০২৬ সাটিি িটে উড়াি ও পাতাি কিটট্রাটিটিি সিন্বটয় ৩১.২৪১ 

রকটিারিটাি দীর্ ব MRT Line-1 রনি বাটণি িটক্ষে Detailed Design-এি কাজ চিিান আটছ। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও 

পাতাি কিটট্রাটিটিি সিন্বটয় ২০ রকটিারিটাি দীর্ ব MRT Line-5: Northern Route-এি Engineering Service-এি 

পিািশ বক প্ররতষ্ঠান রনটয়াগ চূড়ান্ত পয বাটয় িটয়টছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিটট্রাটিটিি সিন্বটয় ১৭.৪০ রকটিারিটাি দীর্ ব 

MRT Line-5: Southern Route-এি TPP অনুদমারেত হদয়দছ। এ্কই সমদয়র মদে  G2G রভরিদত PPP পদ্ধরতটত MRT 

Line-2 রনম োদণর লদযয Basic Study শুরু হটয়টছ। ২০৩০ সাটিি িটে MRT Line-4  রনম োদণর লদযয Feasibility Study 

কিাি রনরিত্ত উন্নয়ন সহটযাগী সংস্থা অনুসন্ধান কিা হটে।  

 
 

 
 
 
 

  

MRT Line-6 বা বাংিাটদটশি প্রর্ি উড়াি কিটট্রাটিি   
 

সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২০.১০ রকটিারিটাি দীর্ ব প্রায় ২২,০০০ ককাটি টাকা প্রাক্করিত ব্যটয় উত্তিা ৩য় পব ব হটত 

িরতরিি পয বন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংিাটদটশি প্রর্ি কিটট্রাটিটিি রনি বাণ কাজ পুটিাদটি এরগটয় 

চটিটছ। সারব বক গড় অগ্রগরত ৪০.৩৬%। প্রর্ি পয বাটয় রনি বাটণি জন্য রনধ বারিত উত্তিা তৃতীয় পব ব হটত আগািগাঁও অংটশি পূতব কাটজি 

অগ্রগরত ৬৭.৯৭%। রিতীয় পয বাটয় রনি বাটণি জন্য রনধ বারিত আগািগাঁও কর্টক িরতরিি অংটশি পূতব কাটজি অগ্রগরত ৩৫.৯৯%। 

ইটিকরট্রকোি ও কিকারনকোি রসটস্টি এবং কিারিং স্টক (কিিটকাচ) ও রডটপা ইকুইপটিন্ট সংগ্রহ কাটজি সিরন্বত অগ্রগরত ২৫.২৫%। 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীি রনটদ বশনা অনুসিটণ িরতরিি কর্টক কিিাপুি পয বন্ত MRT Line-6 বরধ বত কিাি জন্য Social Survey চিটছ। এ 

অংটশি দদর্ বে ১.১৬ রকটিারিটাি। 

  

 

http://www.dmtc.org.bd/
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প্যাটকজরভরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) কিাট ৮টি প্যাটকটজ বাস্তবায়ন কিা হটে। ৩১ জানুয়ারি 

২০২০ তারিখ পয বন্ত প্যাটকজরভরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরত রননরূপ:  

 

 প্যাকেজ-০১ (ডিক া এলাোর ভূডি উন্নয়ন): এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ গত ৮ সেকেম্বর ২০১৬ তাডরখ শুরু হকয় ডনর্ ধাডরত 

েিকয়র ০৯ (নয়) িাে পূকব ধ গত ৩১ জানুয়াডর ২০১৮ তাডরখ েিাপ্ত হকয়কে। একত েরোকরর ৭০ সোটি ৫৮ লক্ষ টাো োশ্রয় 

হকয়কে। বাস্তব অগ্রগডত ১০০%। 

 প্যাকেজ-২ (ডিক া এলাোর পূতধ োজ): এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু হকয়কে। ডিক ার অভ্যন্তকর 

সিাট ৫২টি অবোঠাকিা ডনি ধাণ েরকত হকব। ইকতািকে সে েেল অবোঠাকিার ডনি ধাণ োজ সেষ হকয়কে তন্মকে অন্যতি হল: 

Retaining wall, Test track bed, Coach unloading area, Embedded track, Jack pit, Bogie turn 

table, Underfloor wheel lathe pit, Bogie wash plant, Bogie assemble-disassemble pit, Inspection 

pit, Interface pit foundation, Stabling yard, সেকনজ লাইন, Storm সেকনজ,  াডন ও ফায়ার ফাইটিিং লাইন ও 

Duct Bank. সে েেল অবোঠাকিার োজ চলিান রকয়কে তন্মকে উকেখ্যকোগ্য হল: Work shop, Stabling shed, 

Operation control centre, Auxiliary sub-station ভ্বন, Traction sub-station ভ্বন, সেন্দ্রীয় store, 

Depot controller অডফে, প্রোেডনে ভ্বন, Training center, িরকিটরী ভ্বন, সিডিেযাল সেন্টার, সেডন্টন, 

Rolling stock maintenance ভ্বন, Crew booking ভ্বন, Chief Depot controller ভ্বন, Effluent 

Treatment Plant  (ETP) ও Sewage Treatment Plant (STP) ও অভ্যন্তরীন রাস্তা আগািী জুন ২০২০ িাকে 

ডিক া এলাোর পূতধ োজ েিাপ্ত হকব বকল আো েরা োকে। ডিক া এলাোর পূতধ োকজর বাস্তব অগ্রগডত ৬২.০০%।  

 প্যাকেজ-০৩ ও ০৪ (উত্তরা নর্ ধ সর্কে আগারগাঁও  ে ধন্ত ১১.৭৩ ডেকলাডিটার ভ্ায়ািাক্ট ও ৯টি সেেন ডনি ধাণ): উভয় 

প্যাটকটজি কাজ ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখ শুরু হটয়টছ। ইটতািটে পরিটসবা স্থানান্তি, কচকটবারিং, কটস্ট পাইি, মূি পাইি ও 

আই-গাড বাি রনি বাণ সম্পন্ন হটয়টছ। কিাট ৭৬৬টি পাইি কোপ এি িটে ৭৬১ টি পাইি কোপ, ৩৯৩টি রপয়াি কহটডি িটে 

৩৮৭ টি রপয়াি কহড এবং ৫,১৪৯টি রপ্রকাস্ট কসগম্যান্ট কারস্টং-এি িটে ৫,১২৩ টি রপ্রকাস্ট কসগম্যান্ট কারস্টং রনি বাণ সম্পন্ন 

হটয়টছ। ১১.৭৩ ডেকলাডিটার এর িকে ০৯ (নয়) রকটিারিটাি ভায়াডাক্ট দৃশ্যিান হটয়টছ। ধািাবারহকভাটব ভায়াডাক্ট 

erection এি কাজ এরগটয় চিটছ। কযখাটন ভায়াডাক্ট স্থাপন কিা হটয়টছ কসখাটন parapet wall এি রনি বাণ কাজ এরগটয় 

চিটছ। ০৯টি কস্টশটনি sub-structure রনি বাণ সম্পন্ন হটয়টছ। বতবিাটন উত্তিা উত্তি, উত্তিা কসন্টাি এবং উত্তিা সাউর্ 

কস্টশটনি concourse রনি বাটণি কাজ চিটছ। কিটট্রাটিি রনি বাটণ স্বাভারবক পারনি প্রবাহ ও ট্রারিক ব্যবস্থাপনা যাটত বাঁধাগ্রস্থ 

না হয় তা রবটবচনায় ০৫টি long span balance cantilever এি িটে ০১টি সিাি হটয়টছ এবং বাকী ০৪ টি রনি বাণ 

কাজ অব্যাহত আটছ। রপয়াি-৪৪ কর্টক রপয়াি-১০২ পয বন্ত ১.৭৪ রকটিারিটাি ভায়াডাক্ট কিিিাইন ও Overhead 

Catenaries System (OCS) Mast স্থাপটনি জন্য সংরিষ্ট ঠিকাদািী প্ররতষ্ঠাটনি রনকট হস্তান্তি কিা হটয়টছ। সারব বক 

অগ্রগরত ৬৬%।   

 প্যাটকজ-৫ (আগািগাঁও কর্টক কািওয়ান বাজাি পয বন্ত ৩.১৯৫ রকটিারিটাি ভায়াডাক্ট ও ৩ টি কস্টশন রনি বাণকাজ): এ 

প্যাটকটজি বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু কিা হটয়টছ। বতবিাটন এ অংটশ পরিটসবা স্থানান্তি, কচকটবারিং ও কটস্ট 

পাইি সম্পন্ন হটয়টছ। মূি পাইি রনি বাটণি রনরিত্ত ৩০০টি ট্রায়াি কট্রঞ্চ এি িটে সকি ট্রায়াি কট্রঞ্চ এি কাজ সম্পন্ন হটয়টছ। 

কিাট ৬২১টি স্থায়ী কবািড্ পাইটিি িটে ৬০১টি স্থায়ী কবািড্ পাইি সম্পন্ন হটয়টছ। কিাট ২০৩টি পাইি কোপ এি িটে ৭৫টি 

পাইি কোপ সম্পন্ন হটয়টছ। ১০৬টি রপয়াি কিাি এি িটে ৪৭টি রপয়াি কিাি সম্পন্ন হটয়টছ। ১০৪৮টি কসগটিন্ট এি িটে 

১৬০ টি কসগটিন্ট সম্পন্ন হটয়টছ। বাস্তব অগ্রগরত ৩৮.২০%। এছাড়া প্যাটকজ-০৫ এি আওতায় উত্তিাি রদয়াবাড়ীটত 

রনি বাণাধীন কিটট্রাটিি এরিরবশন ও ইনিিটিশন কসন্টাি রনি বাণ কাটজি বাস্তব অগ্রগরত ৭৭%। 

 প্যাটকজ-৬ (কািওয়ান বাজাি কর্টক িরতরিি পয বন্ত ৪.৯২২ রকটিারিটাি ভায়াডাক্ট ও ৪ টি কস্টশন রনি বাণকাজ): এ 

প্যাটকটজি বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ কাজ শুরু কিা হটয়টছ। বতবিাটন এ অংটশ পরিটসবা স্থানান্তি, কচকটবারিং ও 

কটস্ট পাইি সম্পন্ন হটয়টছ। মূি পাইি রনি বাটণি রনরিত্ত  ৪২৩ টি ট্রায়াি কট্রঞ্চ এি িটে ৪০৭ টি ট্রায়াি কট্রঞ্চ সম্পন্ন হটয়টছ। 

কিাট ৮৬২ টি স্থায়ী কবািড্ পাইি এি িটে ৭৬৬টি স্থায়ী কবািড্ পাইি সম্পন্ন হটয়টছ। কিাট ২৯৮টি পাইি কোটপি িটে 

১১১টি পাইি কোপ সম্পন্ন হটয়টছ। ১৬০টি রপয়াি কিাি এি িটে ৮২টি রপয়াি কিাি সম্পন্ন হটয়টছ। ১৩৬টি রপয়াি কহটডি 

িটে ৬০টি রপয়াি কহড সম্পন্ন হটয়টছ এবং ১৬২০টি কসগটিন্ট এি িটে ২০৯টি কসগটিন্ট সম্পন্ন হটয়টছ । বাস্তব অগ্রগরত 

৪০.২৫%। 
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 প্যাকেজ-৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে):  ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে িরবরাহ ও ট্রিে মাণ োজ 

গত ১১ জুোই ২০১৮ তাট্ররখ শুরু হকেকে। ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে িরবরাহ ও ট্রিে মাণ োকজর Detailed 

Design েম্পন্ন হকয়কে। টট্রি ও োট্রিেিগর গ্রীড িাব মেশকি Bay রনি বাণ এবং উত্তিা রডটপাটত ডরডেডভ্িং োব-সেেন 

(RSS) এি পূতব োজ িম্পন্ন হকেকে। উত্তরা ট্ররট্রিট্র িং িাব মেশি (RSS)  বকি ইকুইপকেন্ট স্থাপকির োজ চেকে। 

মরেপাত, ১৩২ মেট্র  ও ৩৩ মেট্র  েযাবেিহ অন্যান্য েযাবে ইকতােকে উত্তরা ট্রডকপাকত একি মপ ৌঁকেকে। মরে োইি ট্রিে মাকণর 

োোোে সেিন: Rail, Fastening System (Pandrol), Ballast (Partly), Sleeper (Partly), Mass 

Spring System, Scissor Cross Over, H-Beam Steel Structure ইতযাট্রি; রবদ্যেৎ সিবিাটহি জন্য োব-

সেেন এবিং Overhead Catenary System রনি বাটণি িািািাি 132 KV Gas Insulated Switchgear 

(GIS), Dry Type Transformer, 33 KV Switchgear, OCS Mast ইতোরদ উত্তরা ট্রডকপাকত িরবরাহ পাওো 

মগকে।  াোডাকের উপর মরে োইি বিাকিার ও আনুিট্রিে ববদ্যযট্রতে োজ, ট্রডকপার অ যন্তকর মরে োইি স্থাপি, ও ারকহড 

েযাকটিাট্রর ট্রিকেসির োে স্থাপি োজ, ১৩২ মেট্র  ববদ্যযট্রতে েযাবে মেইিং এবিং েট্রতট্রিে ট্ররট্রিট্র িং িাব-মেশি  বি 

ট্রিে মাণ োজ চেকে। ডিক ার অভ্যন্তকর এে ডেকলাডিটার সরল লাইন বেকনা হকয়কে। বাস্তব অগ্রগট্রত ৩২.৩০ %।  

 প্যাকেজ-৮ [সরাডলিং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিন্ট েিংগ্রহ]: এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ 

শুরু েরা হকয়কে। সরাডলিং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিকন্টর Detailed Design ১৩ িাচ ধ ২০১৯ তাডরখ েম্পন্ন 

হকয়কে। Bogie ডনি ধাকণর োজ ১৬ সফব্রুয়াডর ২০১৯ তাডরখ জা াকন শুরু হকয়কে। োত্রীবাহী সোচ (োরবডি) ডনি ধাকণর োজ 

১৬ এডপ্রল ২০১৯ তাডরখ জা াকন শুরু েরা হকয়কে। সিকরা সরকনর Mock Up গত ২৬ ডিকেম্বর ২০১৯ তাডরখ উত্তরা 

ডিক াকত একে স  ৌঁকেকে। কিটট্রাটিি সম্পটকব সম্যক ধািণা প্রদাটনি রনরিত্ত আগাডি িাচ ধ ২০২০ িাকে উত্তিা রডটপা এিাকায় 

রনি বাণাধীন Metro Rail Exhibition & Information Center জনসাধািটণি জন্য উন্মুি কটি কদয়া হটব। আগাডি 

১৫ জুন ২০২০ তাডরখ প্রর্ি সিকরা সরন সেট বািংলাকেকে স  ৌঁোর জন্য ডনর্ ধাডরত আকে। সিকরা সরন বািংলাকেকে স  ৌঁোকনার  র 

Integrated Test এবিং Trail Run শুরু েরা হকব। বাস্তব অগ্রগডত ২০.৫০%।  

 

MRT Line-1 বা বাংিাটদটশি প্রর্ি Underground বা পাতাি কিটট্রাটিি 

 
 

৩১.২৪১ রকটিারিটাি দীর্ ব MRT Line-1 দ্যটি অংটশ রবভি। অংশ দ্যটি হি: রবিানবন্দি রুট (রবিানবন্দি কর্টক কিিাপুি) এবং 

পূব বাচি রুট (নতুন বাজাি কর্টক রপতিগঞ্জ রডটপা)। রবিানবন্দি রুটটি লমাট দের্ েয ১৯.৮৭২ রকদলারমটার এ্বাং লমাট পাতাল লেশন 

সাংখ্যা ১২টি। এ রুটটই বাংিাটদটশ প্রর্ি পাতাি বা আন্ডািগ্রাউন্ড কিটট্রাটিি রনরি বত হটত যাটে। পূব বাচি রুটটি 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 

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

ব্যবহাি কটি রবিানবন্দি রুট কর্টক পূব বাচি রুটট এবং পূব বাচি রুট কর্টক রবিানবন্দি রুটট যাওয়া যাটব। উভয় রুটটি সকি রবস্তারিত 

Study, Survey ও Basic Design সম্পন্ন হদয়দছ। Detailed Design এি কাজ চিটছ। রডটপাি Land Acquisition 

প্ররক্রয়াধীন আটছ। ঢাকা ম্যাস র যারপড রানরজট লডদভলপদমন্ট প্রদজক্ট (লাইন-১) বা বাাংলাদেদশর প্রথম পাতাল লমদরাদরল রনম োণ প্রকল্পটি 

লসদেম্বর ২০১৯ লথদক রডদসম্বর ২০২৬ লময়াদে প্রায় ৫২ হাজাি ৫৬২ ককাটি টাকা প্রাক্করিত ব্যটয় অনুটিারদত হটয়টছ। আগারি রডটসম্বি 

২০২০ িাটস বাংিাটদটশি প্রর্ি পাতাি কিটট্রাটিটিি রনি বাণ কাজ শুরু কিা যাটব বটি আশা কিা যাটে।    
 

 

 

 

 

রবমানবন্দর রুদটর এ্লাইনদমন্ট হল: রবমানবন্দর - রবমানবন্দর টারম েনাল ৩ - রখলদযত - যমুনা রফ্উচার পাকে - নতুন বাজার - উির 

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

পূব োচল রুদটর এ্লাইনদমন্ট হল:  নতুন বাজার - যমুনা রফ্উচার পাকে - বসুন্ধিা-পুরিশ অরিসাস ব হাউরজং কসাসাইটি (রপওএইচএস)-

িাস্তুি - পূব বাচি পরিি - পূব বাচি কসন্টাি - পূব বাচি পূব ব - পূব বাচি টারি বনাি - রপতিগঞ্জ রডটপা  

 

MRT Line-5: Northern Route 

২০২৮ সাটিি িটে কহিাটয়তপুি হটত ভাটািা পয বন্ত পাতাি ও উড়াি সিন্বটয় ২০ রকটিারিটাি দীর্ ব (পাতাি ১৩.৫০ রকটিারিটাি এবং 

উড়াি ৬.৫০ রকটিারিটাি) ও ১৪ কস্টশন (পাতাি ৯টি এবং উড়াি ৫টি) রবরশষ্ট কিটট্রাটিি রনি বাটণি রনরিত্ত Dhaka Mass Rapid 

Transit Development Project (Line-5): Northern Route এি Feasibility Study সম্পন্ন হটয়টছ। Engineering 

Service-এি জন্য পিািশ বক প্ররতষ্ঠান রনটয়াগ চূড়ান্ত পয বাটয় িটয়টছ। ঢাকা ম্যাস র যারপড রানরজট লডদভলপদমন্ট প্রদজক্ট (লাইন-৫): 

নে োন ে রুট বা বাাংলাদেদশর প্রথম পূব ে-পরিম MRT Corridor রনম োণ প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ লথদক রডদসম্বর ২০২৮ লময়াদে ৪১ হাজাি 

২৩৯ ককাটি টাকা প্রাক্করিত ব্যটয় অনুটিারদত হটয়টছ। আগারি িাচ ব ২০২০ িাটস বাংিাটদটশি প্রর্ি পূব ব-পরিি MRT Corridor এি 

রবস্তারিত Study, Survey ও Basic Design এি কাজ শুরু কিা যাটব বটি আশা কিা যাটে।  

MRT Line-5: Northern Route-এি কস্টশনসমূহ: লহমাদয়তপুর - বারলয়ারপুর - রবলামারলয়া - আরমনবাজার - গাবতলী - 

োরুস সালাম - রমরপুর ১ - রমরপুর ১০ - রমরপুর ১৪ - কচুদযত - বনানী - গুলশান ২ - নতুন বাজার - ভাটারা 
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MRT Line-5: Southern Route 

২০৩০ োকলর িকে গাবতলী হকত োকেরোডি  ে ধন্ত উড়াল ও  াতাল েিন্বকয় ১৭.৪০ ডেকলাডিটার েীর্ ধ ( াতাল ১২.৮০ ডেকলাডিটার 

এবিং উড়াল ৪.৬০ ডেকলাডিটার) এবিং ১৬ টি সেেন ( াতাল ১২ টি এবিং উড়াল ৪ টি) ডবডেষ্ট সিকরাকরল ডনি ধাকণর ডনডিত্ত প্রাে-

েম্ভাব্যতা োচাই েম্পন্ন েরা হকয়কে। জানুয়ারর ২০২০ লথদক জুন ২০২৩ লময়াদে প্রায় ৪০৯ ককাটি টাকা প্রাক্করিত ব্যটয় Technical 

Assistance for Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route গত ০৯ 

রডদসম্বর ২০১৯ তাররখ অনুদমারেত হদয়দছ। MRT Line-5: Southern Route এর Project Readiness Financing 

(PRF) এর ডনডিত্ত উন্নয়ন েহকোগী েিংস্থার েকে ঋণ চুরি স্বাক্ষরিত হটয়টছ। পরামশ েক প্ররতষ্ঠান রনটয়াটগি িটক্ষে Request for 

Proposal (RFP) ইসুে েরা হকয়কে। আগাডি জুলাই ২০২০ িাকে MRT Line-5: Southern Route এর Feasibility 

Study শুরু কিা যাটব বটি আশা কিা যাটে। 

 

MRT Line-5: Southern Route-এি রুট এ্যালাইনদমন্ট হল: গাবতিী - কটকরনকোি - কল্যাণপুি - শ্যািিী - কটিজ কগইট 

- আসাদ কগইট - িাটসি স্কয়াি - পান্থপর্ - কসানািগাঁ - হারতিরিি পরিি- রনটকতন - িািপুিা - আিতাব নগি পরিি - আিতাব 

নগি কসন্টাি -আিতাব নগি পূব ব - দাটশিকারন্দ 

 

MRT Line -2  

২০৩০ সাদলর মদে গাবতলী হদত চট্টগ্রাম লরাড পয েন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বদয় প্রায় ২৪ রকদলারমটার েীর্ ে G2G রভরিদত  PPP 

পদ্ধরতটত MRT Line-2 রনম োদণর লদযয জাপান ও বাাংলাদেশ সরকার সহদযারগতা স্মারক স্বাযর কদরদছ। এ্রই ধারাবারহকতায় 

জাপান ও বাাংলাদেদশর অাংশগ্রহদণ ৬ রডদসম্বর ২০১৭ তাররখ  প্রথম প্লাটফ্রম সভা, ৭ জুন ২০১৮ তাররখ রবতীয় প্লাটফ্রম সভা এবং ২১ 

মাচ ে ২০১৯ তাররখ তৃতীয় প্লাটফ্রম সভা অনুরষ্ঠত হদয়দছ। G2G রভরিদত PPP পদ্ধরতটত MRT Line-2  বাস্তবায়দন অথ েননরতক 

রবষয় সাংক্রান্ত মরন্ত্রসভা করমটি গত ৮ নটভম্বি ২০১৮ তারিখ নীরতগত অনুটিাদন প্রদান কটিটছ। G2G রভরিদত PPP পদ্ধরতটত 

MRT Line-2  বাস্তবায়দনর রনরমি Basic Study শুরু হটয়টছ। আগারি এরপ্রি ২০২০ িাটস Preliminary Study শুরু কিা 

যাটব বটি আশা কিা যাটে।  

 

MRT MRT-2 এ্র সম্ভাব্য রুট এ্লাইনদমন্ট হল: গাবতলী - Embankment Road - বরসলা - লমাহাম্মেপুর রবআরটিরস বাস 

েযান্ড - সাত মসরজে লরাড - রিগাতলা - ধানমরন্ড ২ নম্বর লরাড - সাইন্স ল্যাবদরটরর - রনউ মাদকেট - নীলদযত - আরজমপুর - পলাশী - 

শহীে রমনার - ঢাকা লমরডদকল কদলজ - পুরলশ লহডদকায়াট োর - লগালাপ শাহ মাজার - বঙ্গ ভবদনর উির পার্শ্েস্থ সড়ক - মরতরিল - 

আরামবাগ - কমলাপুর - মুগো - মান্ডা - লডমড়া - চট্টগ্রাম লরাড  

 

MRT Line-4 

২০৩০ সাটিি িটে কিিাপুি - নািায়ণগঞ্জ কিিওটয় ট্রাটকি পার্শ্ব রদটয় প্রায় ১৬ রকটিারিটাি দীর্ ব উড়াি কিটট্রাটিি রহটসটব MRT 

Line-4 রনি বাটণি উটযাগ প্ররক্রয়াধীন আটছ।  
 

 

 

 

 


