
ঢাকায  মানজট কভাবফ ভবরাবযবর 

মুননয ভাবযক 

ঢাকায মানজট এভন ম যাবে প ৌঁবে পগবে পমখাবন মাত্রা শুরুয ভে ফরা মাে নকন্তু কখন নননদ যষ্ট গন্তবে প ৌঁোবফন এটা 

ধাযণা কযা মাে না। ঢাকা ভানগযীয পভাট জনংখ্যা প্রাে ২ পকাটি ১৭ রাখ। ১৯৭৪ াবর ঢাকায জনংখ্যা নের ১৬ রাখ। প্রনতফেয 

ঢাকা ভানগযীবত ৬ রাখ ১২ াজায ভানুল যুক্ত বে । অনযকনিতবাবফ গবে উবেবে এ ভানগযী। ঢাকা দনিণ নটি কব যাবযবনয 

আেতন ১০৯ .২৫১ ফগ যনকবরানভটায , জনংখ্যা প্রাে ১ পকাটি ২০ রাখ । আয উত্তয নটি কব যাবযবনয আেতন ১৯৬ .২২ 

ফগ যনকবরানভটায, জনংখ্যা প্রাে ১ পকাটি । ঢাকাে প্রনতফগ য নকবরানভটাবয ভানুবলয ফা ৪৭ ,৮০০ জন। এই জনঘনত্ব অনতভাত্রাে 

অস্বাবানফক। ঢাকা ভানগযীবত ফনি আবে প্রাে ৫ াজায । এফ ফনিবত প্রাে ৪০ রাখ ভানুল ফফা কবয । ঢাকাবক ফাবমাগ্য 

কযবত যকায নানাযকভ উবযাগ গ্রণ কযবরও এয সুনফধা াবে না নগযফাী । উবটা নগবযয মানজট, ফায়ুদূলণ , ফজযয  

অেফস্থানা নদন নদন পফবেই চবরবে। নানিয নাবভয একটি পলাফার পেটাবফইবয ভীিাে ২০১৯ াবর ঢাকাবক ফবচবে মানজবটয 

য নববফ উবেখ কযা বেবে। 

মানজট আয দুবব যাগ কভাবত ফ্লাইওবায , যািা প্রিকযণ, পরনবফবধ পদওো অবনক নকছুই কযা বেবে নকন্তু নগযফাীয 

ভস্যায ভাধান েনন । প্রনতনদন গবে নতনয পফন নতুন গানে ঢাকায যািাে নাভবে । ৩০৬ ফগ যনকবরানভটাবযয এই ভানগযীবত 

প্রাে ১০ রাখ নযকা চরাচর কবয । ঢাকা ভানগবয ইনিন চানরত মান চরাচর কবয প্রাে ১২ রাখ । এয ভবে পভাটযাইবকর প্রাে 

অবধ যক। েনক্তগত গানেয ংখ্যা আোই রাবখয পফন । অবধ যক যািা জুবে চবর েনক্তগত গানে , এগুবরাবত মাত্রী ফন কবয পভাট 

মাত্রীয তকযা ১২ তাং । ফা চরাচর কবয প্রাে ৪০ াজায , মায অনধকাংবয নপটবন পনই । ঢাকায মানফাবনয গে গনতীভা 

ঘন্টাে াঁচ নকবরানভটাবযযও কভ । ২০১৯ াবরয নেবিবয নফশ্বোংক আবোনজত এক পনভনাবয ফরা বেবে মানজবটয কাযবণ 

ঢাকাে প্রনতফেয আনথ যক িনত বে আনুভাননক ৩ পথবক ৫ নভনরেন েরায । ফনধ যত জনংখ্যায চাব পভ নরক চানদায উয ও 

ক্রভান্ববে  চা ফােবে। মানজট ননেন্ত্রণ কযা না পগবরও আগাভী ২০৩৫ াবরয ভবে মানজবটয কাযবণ গানেয গনতীভা ঘণ্টাে ০৪ 

নকবরানভটাবয পনবভ মাওোয আঙ্কা যবেবে । আয তা বর প্রনতনদন ৫ নভনরেন ঘণ্টা কভ যিভতায অচে বফ এফং অথ যনননতক 

িনত বফ প্রাে ১১ .৪ নভনরেন েরায । পদবয পভাট আেতবনয তকযা ১ তাং আেতন ঢাকা ভানগযীয , অথচ নজনেন পত 

অফদান প্রাে ৩৬ তাং । তাই এই ভানগযীয জনজীফন স্বাবানফক যাখবত ফতযভান যকায Mass Rapid Transit 

(MRT) ফািফায়ননয দনে গ্রণ কবযবে। 

মানজট ননযনন ফ যতভান যকায ঢাকা ভানগযী ও এয াশ্বযফতী এরাকায অতযাদৄননক গণ নযফণ নননফ (MRT) ফা 

মভনরোনযর  মনটওোকয নযকিনা, োনব ে নিজোইন, অথ যােন, ননভ েোণ নযচোরনো ও যিণামফেনণয নননভবত্ত ০৩ জুন ২০১৩ তা নযনেয 

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গেন কয। পভবরাবযর নগযফাীবদয খুফ কভভবে 

স্বােবযয গন্তবে প ৌঁবে পদবফ। ভানুবলয জীফনভাবনয উন্নেন ঘটাবফ। 

 মভনরোনযর বফ দ্রুতগাভী , ননযোদ, ননব েযনমোগ্য, ীতাত ননয়নিত, ভে াশ্রেী , নফদ্যুৎ চোনরত, নযনফফান্ধফ ও দূয   

ননয়নিত অতযাদৄননক গণনযফণ েফস্থা। এয আওতাে ০৬টি Mass Rapid Transit (MRT)-য পভাট  দদর্ঘ েু  বফ  

১২৮.৭৪১ নকনরোনভটোয । এয ভবে উোর ৬৭ .৫৬৯ নকনরোনভটোয এফং াতার ৬১ .১৭২ নকনরোনভটোয । ১১৪টি মেন এয ভবে 

উোর ৫১টি এফং াতার ৫৩ টি। ২০৩০ া মরয ভবে এ  মভগো প্রকিটি ম্পন্ন কযায নযকল্পনো যনয়নে যকাবযয। নযকল্পনো 

অনুাবয উত্তযা ৩ে ফ ে মথনক ভনতনির ম যন্ত ২০ .১০ নকনরোনভটোনয  পভাট ১৬টি  মেন থোকনফ। এটি বফ ফোাংরোনদনয প্রথভ 

মভনরোনযর মায নাভ যাখা  ময়নে MRT Line-6 মায কাম যক্রভ দ্রুত এ নগনয় চরনে। এটি ২০২৪ াবরয ভবে মল কযায ভে 

ননধ েোনযত থাকনরও এটিয কাজ আবগই পল বফ।  MRT-6 এয ননভ যাণ খযচ ধযা বেবে ২২ াজায পকাটি টাকা। আগস্ট ২১ ম যন্ত  

কোনজয োনফ েক গে অগ্রগনত তকযা ৬৯ .৪৩ বাগ। প্রথভ ম যাবে ননভ েোনণয জন্য উত্তযা  মথনক আগাযগাঁও অংবয পূতয কোনজয 

অগ্রগনত তকযা ৮৮ .৫৮ বাগ । নিতীয় র্মাবে আগাযগাঁও মথনক ভনতনির ম যন্ত পূ যত কোনজয অগ্রগনত তকযা ৬৭ .৯১ বাগ । 
ইনরকনরকুোর ও  মভকোননকুোর  ননেভ এফং মযোনি োং স্টক (মযর পকাচ) ও নিনো  ইকুইনভন্ট ংগ্র কোনজয অগ্রগনত তকযা 

৬২.২০ বাগ। MRT Line-6 পভাট ০৮টি প্যোনকনজ ফািফােন কযা মে।  

চরভান পকা নবি-১৯  দফনিক ভাভানযয কাযবণ নফনল উবযাবগ Third-party Inspection এয ভােবভ গত 

প্রথভ মভনরোনযর  মট, ২৩ এনির ২০২১ তোনযে নিতীয় মট, ০৩ জুন ২০২১ তৃতীে মট  ১৯ আগস্ট ২০২১ এফং   চতুযথ মভনরোনযর 

মরননয মট ২০ আগস্ট ২০২১ ঢাকায উত্তযাস্ নিনোনত ম ৌঁেোনফ। নিনোয অবযন্তবয প্রথভ মভনরোনযনরয Functional Test 



ও অন্যান্য কোনযগনয যীিা  মনল বাোোক্টবযয ওয  মভইন রাইবন ২৩ আগস্ট ২০২১ প্রথভ মভনরোনযর চরাচর যীিা কযা 

েবে।  এ পটবস্ট  োনফ েকবাবফ ম্পন্ন কযবত প্রাে েেভা রোগনফ। Performance Test  মল ওোয য প্রাে নতনভোনয 

Integrated Test কযা নফ। পভবরাবযবরয ফোনণনজুক চরাচর শুরুয পূবফ য প্রাে  

-২- 

াঁচভা মাত্রীনফীন Trial Run কযা নফ।   

পভবরাবযর একভে পদবয ভানুবলয স্বপ্ন নের , এখন আয স্বপ্ন নে , ফািফ। পভবরাবযর নগযজীফবন ননবে আবফ আমূর 

নযফতযন। ২৪পট পরন চরবফ াবে   ৪ নভননট য য , প্রনতটি পরবন ০৬টি কবয কায থাকবফ । তবফ এয াবথ আবযা দুটি কায যুক্ত 

কযায সুবমাগ থোকনফ। ঘণ্টাে এক নকবরানভটায পফবগ ছুবট চরবফ পভবরাবযর । প্রনতঘণ্টাে ৬০ াজায মাত্রী নযফণ কযবত াযবফ । 
মভনরোনযনর থাকবফ আদৄননক কর সুবমাগ সু নফধো। মোত্রীনদয সুনফধোনথ ে  মভনরোনযনরয মেনগুনরো নফ এরনববটবে। টিনকট কাউন্টায 

ও অন্যান্য সুনফধো থাকবফ পদাতরাে এফং মরননয প্ল্যাটপযভ থাকবফ নতন তরাে। ভনরো মাত্রীনদয ননযোদ ও স্বােযযবক নফনফচনো কবয 

তোনদয জন্য থাকবফ  িনতটি মরনন একটি স্বতন্ত্র ভনরো পকাচ।  মেনগুনরোনত ভনরো মোত্রীনদয জন্য পৃথক ফাথরুভ থা কনফ। তাবত 

নশুনদয োোায নযফতেননয সুনফধোনথ ে নফনল েফস্থা থাকনফ। গবযফতী ভনরো ও ফয়স্কনদয জন্য মকোনচয অবযন্তবয আন াংযনেত 

থোকনফ।  নিনেয ভােবভ কর প্রকায তথ্য মোত্রীনদয জানাবনায েফস্া থাকবফ । মভনরোনযনর  িনতফন্ধীনদয জন্য নফনল  সুনফধো 

থোকনফ। ননম্ন উচ্চতায টিনকটিাং বুথ, অবিাকৃত প্রি স্বেং নিয় বাো ংগ্র মগইট, হুইর পচোয েফাবয াভিস্যপূ যণ ওো রুভ , 

মকোনচয পফ্লায এফং প্ল্াটপযভবয ভবে উচ্চতায ভতা এফং ন্যযনতভ পাঁকা , মভনরোনযপরয উবে প্রান্তবয মকোনচয অবযন্তবয হুইর মচয়োনযয 

জন্য ননধ েোনযত স্ান, হুইর মচয়োয েফাযফান্ধফ নরপট। দৃনষ্ট িনতফন্ধী ব্যনিয সুনফধোনদ মেন এরাকা, নরপট এফং  মরননয অবযন্তবয 

অনিও ইনপযবভন ননেভ, ব্লাইন্ড   নেক দ্বাযা বজ অনুধাফনবমাগ্য টাইর দ্বাযা নননভ েত আরাদা যংময়য চরায থ। ফন্ধুসুরব 

প্রননিত ােককভী। ফাক ও শ্রফণ িনতফন্ধী  ব্যনিয সুনফধোনদ বোর্চেয়োর নিনে ভননটনয মফো ও চরাচবর  নদকনননদ েনো, ফন্ধুসুরব 

ােকভী। নফনল চোনদোম্পন্নব্যনিয জন্য নরপনট ংবমানজত সুনফধো নরপনটয অবযন্তবয যান্ড পযইর , ননম্ন উচ্চতায কবরার 

প্যানবর ও আেনা , দৃনষ্ট প্র নতফন্ধী ব্যনিয জন্য  মেইনর ফাটন।  জরুনয ননগ েভন বথ এফং   মেননয নীচতরাে নরপট েফামযয 

সুনফধোয োনথ নিঁনি োন ঢালু থ থাকবফ। 

 একজন িনতফন্ধী মভনরোনযনর চিনর তোনক কীবোনফ নমোনগতো কযনত নফ এ নফলনয় ংনিষ্টমদয নফনল প্রনিণ মদওয়ো 

বফ । ২০২২ এয নিনম্বনযয ভবে  মভনরোনযর চালু কযায নযকল্পনো নননয় এনগনয় চরবে কাজ। ঢাকায মানজট ননযনন পভবরাবযর 

গুরুত্বপূণ য ভূনভকো যাখবফ এ প্রতযাা নগযফোীয । 

 

# 

২১.০৯.২০২১    নআইনি নপচোয 

 


