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স িব ি  
 

 অ  ২৬ িডেস র, ২০১৮ তািরখ িবকাল ০৪:৩০ িমিনেট ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড (িডএম িসএল) 
এর প ম বািষক সাধারণ সভা বাসী ক াণ ভবেনর ১৪ তলায় শয়ারেহা ারগেণর উপি িতেত অ ি ত হয়। সভায় 
কা ািনর ৩০ ন, ২০১৮ তািরেখর সমা  অথবছেরর িহসাব িববরণী ও িনরী েকর িতেবদন এবং পিরচালকম লীর 
িতেবদন অ েমাদন করা হয়। সভায় ঢাকা মহানগরী ও সংল  পা বত  এলাকার যানজট িনরসেন ও পিরেবশ উ য়েন ৫  
াস র ািপড ানিজট (MRT) বা মে ােরল সম েয় এক  নটওয়াক তিরর লে  িডএম িসএল ক ক িহত Time 

Bound Action Plan এবং এ Plan-এর হালনাগাদ বা বায়ন অ গিত শয়ার হা ারগণেক অবিহত করা হয়। 
MRT Line িভি ক বা বায়ন অ গিত িন প: 

Mass Rapid Transit (MRT) Line-1 
 

৩১.২৪১ িকেলািমটার দীঘ MRT Line-1  অংেশ িবভ । অংশ  হল: িবমানব র ট এবং বাচল ট। উভয় 
েটর স া তা যাচাইেয়র কাজ স  হেয়েছ। উভয় েটর Engineering Service-এর জ  গত ২৯ ন, ২০১৭ 

তািরখ JICA-এর সে  ৫,৫৯৩ িমিলয়ন ইেয়ন-এর ঋণ ি  া র (BD-P95) করা হেয়েছ। ায় ৫৭৯ কা  টাকা 
া িলত েয় Technical Assistance for Dhaka Mass Rapid Transit Development 

Project (Line-1) (E/S) শীষক Technical Assistance Project Proposal (TPP) হণ করা 
হেয়েছ। িনেয়ািজত পরামশক িত ান গত ০৯ িডেস র, ২০১৮ তািরখ Detail Design- এর কাজ  কেরেছ। 
JICA’র সহায়তায় িনমাণ ক  হেণর িনিম  DPP ণয়ন ি য়াধীন আেছ। ২০২৬ সােলর মে  এ উভয় ট িনমােণ 
স া  য় হেব ায় ৫০ হাজার কা  টাকা।  
 

Mass Rapid Transit (MRT) Line-1: িবমানব র ট 
িবমানব র েটর এলাইনেম  হল: িবমানব র-িবমানব র টািমনাল ৩-িখলে ত-য না িফউচার পাক-ন ন বাজার-উ র 
বা া-বা া-হািতরিঝল-রাম রা-মািলবাগ-রাজারবাগ-কমলা র। এ েটর মাট দঘ  ১৯.৮৭২ িকেলািমটার। এ েটই 
বাংলােদেশ থম পাতাল রল বা আ ার াউ  মে ােরল িনিমত হেত যাে । মাট শন (আ ার াউ ) সং া ১২ ।  

 

Mass Rapid Transit (MRT) Line-1: বাচল ট 
বাচল েটর এলাইনেম  হল:  ন ন বাজার-য না িফউচার পাক-ব রা- িলশ অিফসাস হাউিজং সাসাই -মা ল- বাচল 

পি ম- বাচল স ার- বাচল স র ৭- বাচল িডেপা। বাচল েটর মাট দঘ  ১১.৩৬৯ িকেলািমটার। স ণ অংশ 
এিলেভেটড। মাট শন সং া ৯ । ত ে  ৭  শন হেব এিলেভেটড। ন ন বাজার ও য না িফউচার পাক শন য়  
িবমানব র েটর অংশ িহেসেব আ ার াউে  িনিমত হেব। ন ন বাজার শেন Inter-change থাকেব। এ Inter-
change বহার কের িবমানব র ট থেক বাচল েট এবং বাচল ট থেক িবমানব র েট যাতায়াত করা যােব।  
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Mass Rapid Transit (MRT) Line -2 

২০৩০ সােলর মে  গাবতলী হেত চ াম রাড পয  আ ার াউ  ও এিলেভেটড সম েয় ায় ২৪ িকেলািমটার দীঘ  G2G 
িভি েত PPP প িতেত MRT-2 িনমােণর লে  ১৫ ন ২০১৭ তািরখ জাপান ও বাংলােদশ সরকার সহেযািগতা ারক 

া র কের। এরই ধারাবািহকতায় ৬ িডেস র ২০১৭ তািরখ জাপান ও বাংলােদেশর অংশ হেণ বাংলােদেশ থম াটফরম 
সভা অ ি ত হয়। ৭ ন ২০১৮ তািরখ জাপান ও বাংলােদেশর অংশ হেণ জাপােন ২য় াটফরম সভা অ ি ত হয়। G2G 
িভি েত পাবিলক াইেভট পাটনারিশপ (িপিপিপ) প িতেত “Detailed Design, Construction, 
Operation and Maintenance of Mass Rapid Transit (MRT) Line-2” ক  হেণর 
জ  াব অথৈনিতক িবষয় সং া  মি সভা কিম  গত ৮ নেভ র, ২০১৮ তািরখ নীিতগত অ েমাদন দান কেরেছ। 
MRT-2 এর Feasibility Study করার িনিম  িনধািরত ছেক িনিদ  াব Public Privet 
Partnership Authority বরাবর গত ২৩ িডেস র, ২০১৮ তািরখ রণ করা হেয়েছ।  Feasibility Study 
স  হওয়ার পর মাট দঘ , ট এলাইনেম , আ ার াউ  ও এিলেভেটড অংশ, িডেপার অব ান এবং শন সং া ও 
অব ান ড়া  করা হেব।  

MRT-2 এর স া  ট এলাইনেম  হল: গাবতলী-Embankment Road-বিসলা- মাহা দ র িবআর িস বাস 
া -সাত মসিজদ রাড-িঝগাতলা-ধানমি  ২ ন র রাড-সাই  াবেরটির-িনউ মােকট-নীলে ত-আিজম র-পলাশী-শহীদ 

িমনার-ঢাকা মিডেকল কেলজ- িলশ হডেকায়াটার- গালাপ শাহ মাজার-ব  ভবেনর উ র পা  সড়ক-মিতিঝল-আরামবাগ-
কমলা র- গদা-মা া- ডমড়া-চ াম রাড।  

Mass Rapid Transit (MRT) Line-4 

২০৩০ সােলর মে  ঢাকা মহানগরী ও তদসংল  পা বত  মহানগরীর সােথ তগিতর আ িনক গণপিরবহন ব া িহেসেব 
কমলা র হেত নারায়ণগ  েট ায় ১৬ িকেলািমটার দীঘ MRT Line-4 িনমােণর পিরক না হণ করা হেয়েছ। 
কমলা র-নারায়ণগ  রলওেয় ােকর িনচ িদেয় Underground MRT বা পাতাল রল িহেসেব MRT Line-4 
িনমােণর াথিমক পিরক না হণ করা হেয়েছ। MRT Line-4 িনমােণর জ  Pre-Feasibility Study করার 
িনিম  উ য়ন সহেযাগী সং া অ স ান করা হে । 

 

Mass Rapid Transit (MRT) Line-5: Northern Route 
 

২০২৭ সােলর মে  হমােয়ত র হেত ভাটারা পয  আ ার াউ  ও এিলেভেটড সম েয় ১৯.৬০ িকেলািমটার দীঘ 
(আ ার াউ  ১৩.৬০ িকেলািমটার এবং এিলেভেটড ৬.০০ িকেলািমটার) ও ১৪  শন (আ ার াউ  ৯  এবং এিলেভেটড 
৫ ) িবিশ ট মে ােরল িনমােণর িনিম  Dhaka Mass Rapid Transit Development Project 
(Line-5): Northern Route এর DPP ণয়ন ি য়াধীন আেছ। Engineering Service-এর জ  
গত ১৪ ন, ২০১৮ তািরখ উ য়ন সহেযাগী সং া JICA’র সে  ৭,৩৫৮ িমিলয়ন ইেয়ন-এর ঋণ ি  (BD-P101) 

া র করা হয়। Engineering Service এর পরামশক িত ান িনেয়ােগর লে  Expression of 
Interest (EoI) এবং Request for Proposal (RFP) বতমােন অনাপি র িনিম  JICA’র িনকট 

ি য়াধীন রেয়েছ। এ ট িনমােণ স া  য় হেব ায় ৪৫ হাজার কা  টাকা। 
 

Northern Route-এর এ ালাইনেম  হল: হমােয়ত র-বািলয়ার র-ম মিত-আিমন বাজার-গাবতলী-দার উস সালাম- 
িমর র ১-িমর র ১০-িমর র ১৪-ক ে ত-বনানী- লশান ২-ন ন বাজার-ভাটারা। 
 

Mass Rapid Transit (MRT) Line-5: Southern Route 
২০৩০ সােলর মে  গাবতলী হেত দােশরকাি  পয  আ ার াউ  ও এিলেভেটড সম েয় ায় ২১ িকেলািমটার দীঘ মে ােরল 
িনমােণর িনিম  উ য়ন সহেযাগী সং ার সহায়তায় ৫ ম, ২০১৮ তািরখ হেত াক-স া তা যাচাই-এর কাজ  করা হেয়েছ। 

াক-স া তা যাচাই-এর কাজ স  হওয়ার পর মাট দঘ , ট Alignment, আ ার াউ  ও এিলেভেটড অংশ, 
িডেপার অব ান এবং শেনর সং া ও অব ান ড়া  করা হেব। 
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Southern Route এর স া  এ ালাইনেম  হল: গাবতলী- টকিনক াল-ক াণ র- ামলী-কেলজ গইট-আসাদ 
গইট-রােসল য়ার-পা পথ- সানারগ -হািতরিঝল-িনেকতন-রাম রা-আফতাব নগর পি ম-আফতাব নগর স ার-আফতাব 

নগর ব-দােশরকাি ।  
Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 
 

Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংলােদেশর থম মে ােরল িনমাণ ক  ২০১২-২০২৪ ময়ােদ 

বা বায়েনর জ  হণ করা হেলও পরবিতেত মাননীয় ধানম ীর িদকিনেদশনায় িবেশষ উে ােগ থম পযােয় উ রা ৩য় পব 
হেত আগারগ ও পয  অংশ ২০১৯ সােলর িডেস র মােসর মে  এবং বাংলােদশ াংক পয  স ণ অংশ ২০২০ সােলর 
িডেস র মােসর মে  বা বায়েনর সংেশািধত পিরক না হণ করা হেয়েছ। এ সংেশািধত পিরক না বা বায়েন মে ােরেলর 
িনমাণ কাজ েরাদেম এিগেয় চেলেছ। ৩১ জা য়াির ২০১৮ তািরখ উ রার িডেপা এলাকার িম উ য়ন কাজ স  হেয়েছ। 
বতমােন িডেপা এলাকার ত কাজ চলমান। বা ব অ গিত ২২%। উ রা নথ থেক আগারগ ও পয  ১১.৭৩ িকেলািমটার 
ভায়াডা  ও ৯  শন িনমােণর অংশ িহেসেব ইেতামে  চক বািরং, ট  পাইল ও কমািশয়াল পাইল স  হেয়েছ। মাট 
৭৬৬  পাইল ক াপ এর মে  ৩৫৪  পাইল ক াপ, ৪৪৮  িপয়ার হেডর মে  ১৩৫  িপয়ার হড এবং ৪,৫৭৭  ি কা  
সগ াে র মে  ১,১৫২  ি কা  সগ া  িনমাণ স  হেয়েছ। ৯৯০ িমটার ভায়াডা  মান হেয়েছ। বা ব অ গিত 

২৫.৮২%। আগারগ ও থেক বাংলােদশ াংক পয  ৮.১২ িকেলািমটার ভায়াডা  ও ৭  শন িনমােণর অংশ িহেসেব 
পিরেসবা ানা র, চক বািরং ও ট  পাইল এর কাজ স  হেয়েছ। সহসাই  পাইিলংেয়র কাজ  হেব।  ইেলকি ক াল 
এ  মকািনক াল িসে ম সরবরাহ ও িনমাণ কাজ গত ১১ লাই, ২০১৮ তািরখ  হেয়েছ। বতমােন High Voltage 
Feeder Cable Route Survey ও আ ঃ ােকজ সম েয়র কাজ চলেছ। বা ব অ গিত ৪%।  রািলং ক 
( রল কাচ) ও িডেপা ই ইপেম  সং েহর বা ব কাজ ১৩ সে র, ২০১৭ তািরখ  হেয়েছ। সংেশািধত কমপিরক না 
অ যায়ী ২০১৯ সােলর িডেস র মােসর মে  উ রা ৩য় পব হেত আগারগ ও পয  অংেশ মে ােরল চা র িবষয়  িবেবচনায় 
রেখ বতমােন রািলং ক ( রলেকাচ) ও িডেপা ই ইপেম -এর Detailed Design-এর কাজ চলেছ। ইেতামে  

বাংলােদেশর থম মে া েনর Front End Mask এর Design, Exterior Colour Scheme ও 
Interior Design ড়া  করা হেয়েছ। বা ব অ গিত ১৩%।   
 

উপি ত শয়ােহা ারগণ:   
 

বািষক সাধারণ সভায় শয়ারেহা ার জনাব মা: নজ ল ইসলাম, সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ এবং চয়ার ান, 
িডএম িসএল; খ কার রািক র রহমান, িনবাহী পিরচালক, ঢাকা পিরবহন সম য় ক প ; জনাব মা: মাহ ব হােসন, 
অিতির  সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ; জনাব সত িজত কমকার, অিতির  সিচব, অথ িবভাগ; জনাব মা: মাহ ব-উল-
আলম, অিতির  সিচব, িব ৎ িবভাগ; জনাব মা: ফা ামান, সিচব, রলপথ ম ণালয় এবং জনাব এম, এ, এন, 
িছি ক, ব াপনা পিরচালক, িডএম িসএল উপি ত িছেলন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


