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ঢাকা িহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববতী এলাকার যানিট প্রনরসটন ও পপ্ররটবশ উন্নয়টন আধুপ্রনক গণপপ্রর বহন প্রহটসটব Mass Rapid
Transit (MRT) বা কিটট্রাটরটলর পপ্ররকল্পনা, সাটভব, প্রডিাইন, অর্ বায়ন, প্রনিবাণ, পপ্ররচালনা ও রক্ষণাটবক্ষটণর প্রনপ্রিত্ত গত ০৩ জুন
২০১৩ তাপ্ররখ শতভাগ সরকাপ্রর িাপ্রলকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। এরই
ধারাবাপ্রহকতায় সরকার ৬ (ছয়) টি কিটট্রাটরল সিন্বটয় ঢাকা িহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববতী এলাকায় কিাট ১২৮.৭৪১ প্রকটলাপ্রিটার
(উড়াল ৬৭.৫৬৯ প্রকটলাপ্রিটার এবং পাতাল ৬১.১৭২ প্রকটলাপ্রিটার) দীর্ ব ও ১০৪ কস্টশন (উড়াল ৫১ এবং ৫৩) প্রবপ্রশষ্ট একটি শপ্রিশালী
কনটওয়াকব গটড় কতালার প্রনপ্রিত্ত সরকার প্রনটনাি সিয়াবদ্ধ কিবপপ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটরটছ :
সিয়াবদ্ধ কিবপপ্ররকল্পনা ২০৩০
ক্রি

এিআরটি লাইটনর নাি
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এিআরটি লাইন-৬

২.

এিআরটি লাইন-১
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এিআরটি লাইন-৫: নদ বান ব রুট
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৫.

এিআরটি লাইন-২
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উড়াল

প্রিতীয়

তৃতীয়

২০২৬
২০২৮

উড়াল ও পাতাল

২০৩০
উড়াল

এ সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ রনর্ োররত সমদয়র পূদব ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা রনদয় ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংলাটদটশর ির্ি
উড়াল কিটট্রাটরল বা MRT Line-6 এর প্রনিবাণ কাি পুটরাদটি এপ্রগটয় চলটছ। ২০২৬ সাটলর িটে উড়াল ও পাতাল কিটট্রাটরটলর
সিন্বটয় ৩১.২৪১ প্রকটলাপ্রিটার দীর্ ব MRT Line-1 প্রনিবাটণর লটক্ষে Detailed Design-এর কাি চলিান আটছ। ২০২৮ সাদলর
মদে উড়াল ও পাতাল কিটট্রাটরটলর সিন্বটয় ২০ প্রকটলাপ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Northern Route-এর Engineering
Service-এর পরািশবক িপ্রতষ্ঠান প্রনটয়াগ চূড়ান্ত পয বাটয় রটয়টছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াল ও পাতাল কিটট্রাটরটলর সিন্বটয় ১৭.৪০
প্রকটলাপ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route-এর পরািশবক িপ্রতষ্ঠান প্রনটয়াগ িপ্রক্রয়াধীন আটছ। এ্কই সমদয়র মদে
G2G রভরিদত PPP পদ্ধপ্রতটত MRT Line-2 রনমোদণর লদক্ষ্য Basic Study শুরু হটয়টছ। ২০৩০ সাটলর িটে MRT Line-4
রনমোদণর লদক্ষ্য Feasibility Study করার প্রনপ্রিত্ত উন্নয়ন সহটযাগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হটে।
MRT Line-5: Southern Route
২০৩০ সালের মলে গাবতেী হলত দালেরকান্দি পর্ যন্ত উড়াে ও পাতাে সমন্বলে ১৭.৪০ ন্দকলোন্দমটার দীর্ য (পাতাে ১২.৮০ ন্দকলোন্দমটার
এবং উড়াে ৪.৬০ ন্দকলোন্দমটার) এবং ১৬ টি স্টেেন (পাতাে ১২ টি এবং উড়াে ৪ টি) ন্দবন্দেষ্ট স্টমলরালরে ন্দনমযালের ন্দনন্দমত্ত প্রাকসম্ভাব্যতা র্াচাই সম্পন্ন করা হলেলে। জানুয়ারর ২০২০ লেদক জুন ২০২৩ লময়াদে প্রায় ৪০৯ ককাটি টাকা িাক্কপ্রলত ব্যটয় Technical
Assistance for Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Southern Route গত ০৯
রডদসম্বর ২০১৯ তাররখ অনুদমারেত হদয়দে। MRT Line-5: Southern Route এর Project Readiness Financing
(PRF) এর ন্দনন্দমত্ত উন্নেন সহলর্াগী সংস্থার সলে ঋে চুপ্রি স্বাক্ষপ্ররত হটয়টছ। পরামশেক প্ররতষ্ঠান প্রনটয়াটগর লটক্ষে Request for
Proposal (RFP) ইস্যে করা হলেলে। আগান্দম অলটাবর ২০২০ মালস MRT Line-5: Southern Route এর Feasibility
Study শুরু করা যাটব বটল আশা করা যাটে।
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