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ঢাকা মহানগরী ও তৎসংল পা বত এলাকার যানজট িনরসেন ও পিরেবশ উ য়েন আ িনক গণপিরবহন িহেসেব Mass Rapid
Transit (MRT) বা মে ােরেলর পিরক না, সােভ, িডজাইন, অথায়ন, িনমাণ, পিরচালনা ও র ণােব েণর িনিম গত ০৩ ন
২০১৩ তািরখ শতভাগ সরকাির মািলকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। এরই
ধারাবািহকতায় সরকার ৬ (ছয়)
মে ােরল সম েয় ঢাকা মহানগরী ও তৎসংল পা বত এলাকায় মাট ১২৮.৭৪১ িকেলািমটার
(উড়াল ৬৭.৫৬৯ িকেলািমটার এবং পাতাল ৬১.১৭২ িকেলািমটার) দীঘ ও ১০৪ শন (উড়াল ৫১ এবং ৫৩) িবিশ এক শি শালী
নটওয়াক গেড় তালার িনিম সরকার িনে া সময়াব কমপিরক না ২০৩০ হণ কেরেছ :
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এ সময়াব কমপিরক না অ সরেণ ২০.১০ িকেলািমটার দীঘ বাংলােদেশর থম উড়াল মে ােরল বা MRT Line-6 এর িনমাণ
কাজ েরাদেম এিগেয় চলেছ। াধীনতার ৫০ বছর িত উদযাপন বেষর ১৬ িডেস র ২০২১ তািরখ সরকার বাংলােদেশর থম উড়াল
মে ােরল আ ািনকভােব উে াধেনর পিরক না হণ কেরেছ। ২০২৬ সােলর মে উড়াল ও পাতাল মে ােরেলর সম েয় ৩১.২৪১
িকেলািমটার দীঘ MRT Line-1 িনমােণর লে Detailed Design-এর কাজ চলমান আেছ। ২০২৮ সােলর মে উড়াল ও
পাতাল মে ােরেলর সম েয় ২০ িকেলািমটার দীঘ MRT Line-5: Northern Route-এর Engineering Service-এর
পরামশক িত ান িনেয়াগ ড়া পযােয় রেয়েছ। ২০৩০ সােলর মে উড়াল ও পাতাল মে ােরেলর সম েয় ১৭.৪০ িকেলািমটার দীঘ
MRT Line-5: Southern Route-এর পরামশক িত ান িনেয়াগ ি য়াধীন আেছ। একই সমেয়র মে G2G িভি েত PPP
প িতেত MRT Line-2 িনমােণর লে Basic Study
হেয়েছ। ২০৩০ সােলর মে MRT Line-4 িনমােণর লে
Feasibility Study করার িনিম উ য়ন সহেযাগী সং া অ স ান করা হে ।
MRT Line-5: Southern Route
২০৩০ সােলর মে গাবতলী হেত দােশরকাি পয উড়াল ও পাতাল সম েয় ১৭.৪০ িকেলািমটার দীঘ (পাতাল ১২.৮০ িকেলািমটার
এবং উড়াল ৪.৬০ িকেলািমটার) এবং ১৬
শন (পাতাল ১২ এবং উড়াল ৪ ) িবিশ মে ােরল িনমােণর িনিম াকস া তা যাচাই স
করা হেয়েছ। জা য়াির ২০২০ থেক ন ২০২৩ ময়ােদ ায় ৪০৯ কা টাকা া িলত েয় Technical
Assistance for Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route গত ০৯
িডেস র ২০১৯ তািরখ অ েমািদত হেয়েছ। MRT Line-5: Southern Route এর Project Readiness Financing
(PRF) এর িনিম উ য়ন সহেযাগী সং ার সে ঋণ ি
া িরত হেয়েছ। পরামশক িত ান িনেয়ােগর লে Request for
Proposal (RFP) ই করা হেয়েছ। আগািম লাই ২০২০ মােস MRT Line-5: Southern Route এর Feasibility
Study করা যােব বেল আশা করা যাে ।
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