
 

Page 1 of 1 
E:\Monthly Progress in Cabinet Report\Online Report\January 2020 Short.doc 

জানুয়ারি ২০২০ রিস্টাব্দ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

ঢাকা ম্যাস ট্রানরজট ককাম্পারন রিরিটটড  

প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ললদভল-১৪ 

৭১-৭২ পুরাতন এ্যারলফ্যান্ট লরাড, ইস্কাটন গাদড েন, ঢাকা-১০০০ 

www.dmtcl.gov.bd 

 

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-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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