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এ সময়াবদ্ধ কমমপরিকল্পনা অনুসিণে ২০.১০ রকণ ারমটাি দীর্ ম বাাংলাদেদশর িথম উড়াল কমদট্রাদরল বা MRT Line-6 এর প্রনমোণ
কাজ early commissioning এর লক্ষ্যমাত্রা অজেদন পুদরােদম এপ্রগদয় চলদছ। ২০২৬ সাদলর মদে কমলাপুর কথদক প্রবমানবন্দর
পয েন্ত ১৯.৮৭২ রকণ ারমটাি পাতাল এবাং নতুন বাজার কথদক প্রপতলগঞ্জ প্রডদপা পয েন্ত ১১.৩৬৯ রকণ ারমটাি উড়াল কমাট ৩১.২৪১
প্রকদলাপ্রমটার েীর্ ে ও ২১টি কস্টশন প্রবপ্রশষ্ট MRT Line-1 রনমমাণেি ণযে Detailed Design এর কাজ চলমান। কমলাপুর কথদক
প্রবমানবন্দর রুদটই বাাংলাদেদশ িথম পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ড কমদট্রাদরল প্রনপ্রমতে হদত যাদে। ২০২৮ সাণ ি মণে উড়াল ও পাতাল
কমদট্রাদরদলর সমন্বদয় ২০ প্রকদলাপ্রমটার েীর্ ে MRT Line-5: Northern Route-এর প্রবপ্রভন্ন Survey ও Basic Design এর
কাজ চলদছ। ২০৩০ সাণ ি মণে উড়াল ও পাতাল কমদট্রাদরদলর সমন্বদয় ১৭.৪০ প্রকদলাপ্রমটার েীর্ ে MRT Line-5: Southern
Route-এর Feasibility Study, Detailed Design and Tender Assistance করার প্রনপ্রমত্ত পরামশেক িপ্রতষ্ঠান প্রনদয়াগ
করা হদয়দছ। একই সমণয়ি মণে G2G রিরিণে PPP পদ্ধপ্রতদত MRT Line-2 রনমমাণেি ণযে Preliminary Study চলমান
আদছ। ২০৩০ সাদলর মদে কমলাপুর কথদক নারায়ণগঞ্জ পয েন্ত করলওদয় ট্রযাদকর পার্শ্ে প্রেদয় িায় ১৬ প্রকদলাপ্রমটার েীর্ ে উড়াল কমদট্রাদরল
প্রহদসদব PPP পদ্ধপ্রতদত MRT Line-4 প্রনমোদণর উদযাগ িপ্রক্রয়াধীন আদছ।
MRT Line-5: Northern Route
২০২৮ সাদলর মদে কহমাদয়তপুর হদত ভাটারা পয েন্ত পাতাল ও উড়াল সমন্বদয় ২০ প্রকদলাপ্রমটার েীর্ ে (পাতাল ১৩.৫০ প্রকদলাপ্রমটার এবাং
উড়াল ৬.৫০ প্রকদলাপ্রমটার) ও ১৪টি কস্টশন (পাতাল ৯টি এবাং উড়াল ৫টি) প্রবপ্রশষ্ট কমদট্রাদরল প্রনমোদণর প্রনপ্রমত্ত Dhaka Mass Rapid
Transit Development Project (Line-5): Northern Route এর Feasibility Study সম্পন্ন হদয়দছ। প্রবপ্রভন্ন সাদভে ও
Basic Design কাজ চলদছ। Basic Design কাদজর অগ্রগপ্রত ৮৯%। ঢাকা কজলার সাভার উপদজলার প্রবলামাপ্রলয়া ও ককান্ডা
কমৌজায় ৪১.৩৭৬৫ কহক্টর ভূপ্রম অপ্রধগ্রহদণর িশাসপ্রনক অনুদমােন পাওয়া প্রগদয়দছ। গত ২২ মাচ ে ২০২১ তাপ্ররখ রাজউক এবাং ০১ এপ্রিল
২০২১ তাপ্ররখ নগর উন্নয়ন অপ্রধেির হদত ৪১.৩৭৬৫ কহক্টর ভূপ্রম অপ্রধগ্রহদণর অনাপপ্রত্ত পাওয়া প্রগদয়দছ। পরবতীদত গত ০১ এপ্রিল ২০২১
তাপ্ররখ প্রডদপা ও প্রডদপা এদেস কপ্ররদডার প্রনমোদণর জন্য ১ম পয োদয় ৪০.১৮২২ কহক্টর ভূপ্রম অপ্রধগ্রহদণর িস্তাব িদয়াজনীয়
কাগজপত্রাপ্রেসহ ককন্দ্রীয় ভূপ্রম বরাদ্দ কপ্রমটির অনুদমােদনর জন্য সড়ক পপ্ররবহন ও মহাসড়ক প্রবভাদগ কিরণ করা হদয়দছ। সড়ক
পপ্ররবহন ও মহাসড়ক প্রবভাগ হদত িস্তাবটি ককন্দ্রীয় ভূপ্রম বরাদ্দ কপ্রমটির অনুদমােদনর জন্য গত ১৩ এপ্রিল ২০২১ তাপ্ররখ ভূপ্রম মন্ত্রণালদয়
কিরণ করা হদয়দছ।

