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ঢাকা িহানগরী ও তৎেংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকার যানিট ডনরেসন ও পডরসবশ উন্নয়সন অতযাধুডনক গণপডরবহন ডহসেসব ৬(ছয়)টি 

কিসট্রাসরি েিন্বসয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় কিাট ১২৯.৯০১ ডকসিাডিটার 

(উড়াি ৬৮.৭২৯ ডকসিাডিটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ ডকসিাডিটার) দীর্ ব ও ১০৫টি কস্টশন (উড়াি ৫২টি এবং পাতাি ৫৩টি) ডবডশষ্ট 

একটি শডিশািী কনটওয়াকব গসড় কতািার ডনডিত্ত েরকার ডনসনাি েিয়াবদ্ধ কি বপডরকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কসরসছ। 

     

েিয়াবদ্ধ কি বপডরকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআরটি িাইসনর নাি পয বায় েম্ভাব্য েিাডির োি ধরণ 

১. এিআরটি িাইন-৬ প্রথি ২০২৪ উড়াি 

২. এিআরটি িাইন-১ 

ডিতীয় 

২০২৬ 

উড়াি ও পাতাি 

৩. এিআরটি িাইন-৫: নদ বান ব রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িাইন-৫: োউদান ব রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ উড়াি 

  

এই সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাসদসশর প্রথি উড়াি কিসট্রাসরি বা MRT Line-6 এর ডনি বাণ 

কাি early commissioning এর িক্ষ্যিাত্রা অিবসন পুসরাদসি এডগসয় চিসছ। ২০২৬ োসির িসে কিিাপুর কথসক ডবিানবন্দর 

পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পাতাি এবং নতুন বািার কথসক ডপতিগঞ্জ ডিসপা পয বন্ত ১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়াি কিাট ৩১.২৪১ 

ডকসিাডিটার দীর্ ব ও ২১টি কস্টশন ডবডশষ্ট MRT Line-1 রনম োদণর লদযয Detailed Design, ভূডি অডধগ্রহণ এবং দরপত্র 

প্রডক্রয়াকরণ কায বক্রি চিিান আসছ। কিিাপুর কথসক ডবিানবন্দর রুসটই বাংিাসদসশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড কিসট্রাসরি ডনডি বত 

হসত যাসে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিসট্রাসরসির েিন্বসয় ২০ ডকসিাডিটার দীর্ ব MRT Line-5: Northern Route-

এর ডবডিন্ন Survey, Detailed Design ও ভূডি অডধগ্রহসণর কাি চিসছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিসট্রাসরসির 

েিন্বসয় ১৭.৪০ ডকসিাডিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route ডনি বাসণর লদযয Feasibility Study, রবরভন্ন সাদভ ে ও 

Basic Design এর কাি চিসছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধডতসত MRT Line-2 রনম োদণর লদযয 

Preliminary Study চিিান আসছ। ২০৩০ োসির িসে কিিাপুর কথসক নারায়ণগঞ্জ পয বন্ত করিওসয় ট্রযাসকর পার্শ্ব ডদসয় প্রায় ১৬ 

ডকসিাডিটার দীর্ ব উড়াি কিসট্রাসরি ডহসেসব MRT Line-4 ডনি বাসণর উসযাগ প্রডক্রয়াধীন আসছ।   

 

 

MRT Line -2  
 

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

MRT Line-2 রনম োদণর লদযয জাপান ও বাাংলাদেশ সরকার সহদর্ারগতা স্মারক স্বাযর কদরদে। এ্রই ধারাবারহকতায় G2G রভরিদত 

PPP পদ্ধডতসত MRT Line-2 বাস্তবায়দন অর্ েননরতক রবষয় সাংক্রান্ত মরন্ত্রসভা করমটি গত ৮ নসিম্বর ২০১৮ তাডরখ নীডতগত অনুসিাদন 

প্রদান কসরসছ। G2G রভরিদত PPP পদ্ধডতসত প্রকল্পটি বাস্তবায়সনর ডনডিত্ত জাপান ও বাাংলাদেদশর অাংশগ্রহদণ ৬ রডদসম্বর ২০১৭ তাররখ 

প্রর্ম প্ল্যাটফ্ম ে সভা, ৭ জুন ২০১৮ তাররখ রিতীয় প্ল্যাটফ্ম ে সভা, ২১ মাচ ে ২০১৯ তাররখ তৃতীয় প্ল্যাটফ্ম ে সভা এবং ২৪ লফ্ব্রুয়ারর ২০২১ তাররখ 

চতুর্ ে প্ল্যাটফ্ম ে সভা অনুরিত হদয়দে। MRT Line-2 এ্র PPP Research েম্পন্ন কসর গত মাচ ে ২০২০ মাদস প্ররতদবেন দাডখি করা 

হসয়সছ। ডনসয়াডিত পরািশ বক প্রডতষ্ঠান ডপ্রডিডিনাডর স্টাডি করকছ। ডপ্রডিডিনাডর স্টাডি’র অগ্রগডত ৬৫.০০%। MRT Line-2 এর ডিসপা ও 
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ডিসপা এসেে কডরসিার এবং কন্সস্ট্রাকশন ইয়াি ব ডনি বাসণর িন্য ঢাকা কিিার কিিরা এিাকায় িাতুয়াইি ও দািডড়পাড়া কিৌিায় গ্রীন িসিি 

টাউন এবং আমুডিয়া িসিি টাউন এর িেবতী স্থাসন কিাট ৬৫ (পঁয়ষডি) কহক্টর ভূডি রািধানী উন্নয়ন কতৃবপক্ষ্ (রািউক) এর Detailed 

Area Plan (DAP) 2016-2035 এ অন্তভূ বি করার প্রস্তাব গত ২৩ জুন ২০২১ তাডরখ দাডখি করা হসয়সছ।  

 


