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এ সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাসদসশর প্রথি উড়াি কিসট্রাসরি বা MRT Line-6 এর ডনিবাণ
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 রনমোদণর লদযয Detailed Design এর কাি চিিান। কিিাপুর কথসক
ডবিানবন্দর রুসটই বাংিাসদসশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড কিসট্রাসরি ডনডিবত হসত যাসে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি
কিসট্রাসরসির েিন্বসয় ২০ ডকসিাডিটার দীর্ ব MRT Line-5: Northern Route-এর Basic Design ও ডবডিন্ন Survey এর
কাি চিসছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিসট্রাসরসির েিন্বসয় ১৭.৪০ ডকসিাডিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern
Route-এর পরািশবক প্রডতষ্ঠান ডনসয়াগ চূড়ান্ত পয বাসয় রসয়সছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধডতসত MRT Line-2
রনমোদণর লদযয ডনসয়াডিত পরািশবক প্রডতষ্ঠান Full Scale Study (FSS) শুরু কসরসছ। ২০৩০ োসির িসে কিিাপুর কথসক
নারায়ণগঞ্জ পয বন্ত করিওসয় ট্রযাসকর পার্শ্ব ডদসয় প্রায় ১৬ ডকসিাডিটার দীর্ ব উড়াি কিসট্রাসরি ডহসেসব PPP পদ্ধডতসত MRT Line-4
ডনিবাসণর উসযাগ প্রডক্রয়াধীন আসছ।
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MRT Line-4
২০৩০ োসির িসে PPP পদ্ধডতসত কিিাপুর - নারায়ণগঞ্জ করিওসয় ট্রাসকর পার্শ্ব ডদসয় প্রায় ১৬ ডকসিাডিটার দীর্ ব উড়াি কিসট্রাসরি
ডহসেসব MRT Line-4 ডনিবাসণর উসযাগ প্রডক্রয়াধীন আসছ।

