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ঢাকা িহানগরী ও তৎেংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকার যানিট খ্রনরেপ্টন ও পখ্ররপ্টবশ উন্নয়প্টন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহপ্টেপ্টব ৬(ছয়) টি
সিপ্টট্রাপ্টরি েিন্বপ্টয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় সিাট ১২৮.৭৪১ খ্রকপ্টিাখ্রিটার
(উড়াি ৬৭.৫৬৯ খ্রকপ্টিাখ্রিটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ খ্রকপ্টিাখ্রিটার) দীর্ ব ও ১০৪টি সস্টশন (উড়াি ৫১টি এবং ৫৩টি) খ্রবখ্রশষ্ট একটি
শখ্রিশািী সনটওয়াকব গপ্টড় সতািার খ্রনখ্রিত্ত েরকার খ্রনপ্টনাি েিয়াবদ্ধ কিবপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কপ্টরপ্টছ।
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এ সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাপ্টদপ্টশর প্রথি উড়াি সিপ্টট্রাপ্টরি বা MRT Line-6 এর খ্রনিবাণ
কাি পুপ্টরাদপ্টি এখ্রগপ্টয় চিপ্টছ। ২০২৬ োপ্টির িপ্টে কিিাপুর সথপ্টক খ্রবিানবন্দর পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পাতাি এবং নতুন বািার
সথপ্টক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডপ্টপা পয বন্ত ১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়াি সিাট ৩১.২৪১ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব ও ২১টি সস্টশন খ্রবখ্রশষ্ট MRT Line-1
রনমোদণর লদযয Detailed Design এর কাি চিিান। কিিাপুর সথপ্টক খ্রবিানবন্দর রুপ্টটই বাংিাপ্টদপ্টশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড
সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনখ্রিতব হপ্টত যাপ্টে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি সিপ্টট্রাপ্টরপ্টির েিন্বপ্টয় ২০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5:
Northern Route-এর Detailed Design, Tender Assistance and Construction Supervision-এর িন্য
খ্রনপ্টয়াখ্রিত পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান গত ১২ আগস্ট ২০২০ তাখ্ররখ হপ্টত কাি শুরু কপ্টরপ্টছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি সিপ্টট্রাপ্টরপ্টির
েিন্বপ্টয় ১৭.৪০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route-এর পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনপ্টয়াগ চূড়ান্ত পয বাপ্টয় রপ্টয়প্টছ। এ্কই
সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতপ্টত MRT Line-2 রনমোদণর লদযয গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তাখ্ররখ খ্রনপ্টয়াখ্রিত পরািশবক
প্রখ্রতষ্ঠান Full Scale Study (FSS) শুরু কপ্টরপ্টছ। ২০৩০ োপ্টির িপ্টে কিিাপুর সথপ্টক নারায়ণগঞ্জ পয বন্ত সরিওপ্টয় ট্রযাপ্টকর পার্শ্ব
খ্রদপ্টয় প্রায় ১৬ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব উড়াি সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রহপ্টেপ্টব PPP পদ্ধখ্রতপ্টত MRT Line-4 খ্রনিবাপ্টণর উপ্টযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আপ্টছ।
.............
MRT Line-5: Southern Route
২০৩০ োপ্টির িপ্টে গাবতিী হপ্টত দাপ্টশরকাখ্রন্দ পয বন্ত উড়াি ও পাতাি েিন্বপ্টয় ১৭.৪০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব (পাতাি ১২.৮০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার
এবং উড়াি ৪.৬০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার) এবং ১৬ টি সস্টশন (পাতাি ১২ টি এবং উড়াি ৪ টি) খ্রবখ্রশষ্ট সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনিবাপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত প্রাকেম্ভাব্যতা যাচাই েম্পন্ন করা হপ্টয়প্টছ। জানুয়ারর ২০২০ লেদক জুন ২০২৩ লময়াদে প্রায় ৪০৯ সকাটি টাকা প্রাক্কখ্রিত ব্যপ্টয় 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 খ্রনখ্রিত্ত উন্নয়ন েহপ্টযাগী েংস্থার েপ্টে ঋণ চুখ্রি স্বাক্ষখ্ররত হপ্টয়প্টছ। পরামশেক প্ররতষ্ঠান খ্রনপ্টয়াপ্টগর িপ্টক্ষয Request for
Proposal (RFP) মূল্যায়ন কার্ যক্রম চলমান আছে।

