নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ
ঢাকা ম্যাস ট্রানখ্রিট ককাম্পাখ্রন খ্রিখ্রিভটড
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ললদভল-১৪
৭১-৭২ পুরাতন এ্যারলফ্যান্ট লরাড, ইস্কাটন গাদড েন, ঢাকা-১০০০
www.dmtcl.gov.bd

ঢাকা িহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকার যানিট খ্রনরসভন ও পখ্ররভবশ উন্নয়ভন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহভসভব ৬(ছয়)টি
কিভট্রাভরি সিন্বভয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় কিাট ১২৯.৯০১ খ্রকভিাখ্রিটার
(উড়াি ৬৮.৭২৯ খ্রকভিাখ্রিটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ খ্রকভিাখ্রিটার) দীর্ ব ও ১০৫টি কস্টশন (উড়াি ৫২টি এবং পাতাি ৫৩টি) খ্রবখ্রশষ্ট
একটি শখ্রিশািী কনটওয়াকব গভড় কতািার খ্রনখ্রিত্ত সরকার খ্রনভনাি সিয়াবদ্ধ কিবপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কভরভছ।
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এই সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাভদভশর প্রথি উড়াি কিভট্রাভরি বা MRT Line-6 এর খ্রনিবাণ
কাি early commissioning এর িক্ষ্যিাত্রা অিবভন পুভরাদভি এখ্রগভয় চিভছ। ২০২৬ সাভির িভে কিিাপুর কথভক খ্রবিানবন্দর
পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পাতাি এবং নতুন বািার কথভক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডভপা পয বন্ত ১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়াি কিাট ৩১.২৪১
খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব ও ২১টি কস্টশন খ্রবখ্রশষ্ট MRT Line-1 রনমোদণর লদযয Detailed Design, ভূখ্রি অখ্রধগ্রহণ এবং দরপত্র
প্রখ্রক্রয়াকরণ কায বক্রি চিিান আভছ। কিিাপুর কথভক খ্রবিানবন্দর রুভটই বাংিাভদভশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড কিভট্রাভরি খ্রনখ্রি বত
হভত যাভে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিভট্রাভরভির সিন্বভয় ২০ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Northern Routeএর খ্রবখ্রেন্ন Survey, Detailed Design ও ভূখ্রি অখ্রধগ্রহভণর কাি চিভছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিভট্রাভরভির
সিন্বভয় ১৭.৪০ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route খ্রনিবাভণর লদযয Feasibility Study, রবরভন্ন সাদভে ও
Basic Design এর কাি চিভছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতভত MRT Line-2 রনমোদণর লদযয
Preliminary Study চিিান আভছ। ২০৩০ সাভির িভে কিিাপুর কথভক নারায়ণগঞ্জ পয বন্ত করিওভয় ট্রযাভকর পার্শ্ব খ্রদভয় প্রায় ১৬
খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব উড়াি কিভট্রাভরি খ্রহভসভব MRT Line-4 খ্রনিবাভণর উভযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আভছ।
.............
MRT Line-5: Northern Route
২০২৮ সাভির িভে কহিাভয়তপুর হভত োটারা পয বন্ত পাতাি ও উড়াি সিন্বভয় ২০ খ্রকভিাখ্রিটার দীর্ ব (পাতাি ১৩.৫০ খ্রকভিাখ্রিটার এবং উড়াি
৬.৫০ খ্রকভিাখ্রিটার) ও ১৪টি কস্টশন (পাতাি ৯টি এবং উড়াি ৫টি) খ্রবখ্রশষ্ট কিভট্রাভরি খ্রনিবাভণর খ্রনখ্রিত্ত Dhaka Mass Rapid Transit
Development Project (Line-5): Northern Route এর Feasibility Study ও Basic Design সম্পন্ন হভয়ভছ। খ্রবখ্রেন্ন
সাভেব, Detailed Design ও ভূখ্রি অখ্রধগ্রহভণর কাি চিভছ। Detailed Design এর অগ্রগখ্রত ২৪.৫৭%। ঢাকা কিিার সাোর উপভিিার
খ্রবিািাখ্রিয়া ও ককান্ডা কিৌিায় প্রথি পয বায় ৪০.১৮২২ কহক্টর ভূখ্রি অখ্রধগ্রহভণর খ্রনখ্রিত্ত ৪ ধারার কনাটিশ িারী করা হভয়ভছ। গত ১১ আগস্ট
২০২১ তাখ্ররখ কযৌথ তদন্ত সম্পন্ন হভয়ভছ। কিিা প্রশাসভকর খ্রনকট উত্থাখ্রপত আপখ্রত্তসমূভহর খ্রনষ্পখ্রত্তর িন্য শুনানী সম্পন্ন হভয়ভছ। কিিা প্রশাসন
কতৃবক গত ২৮ নভেম্বর ২০২১ তাখ্ররখ সংখ্রিষ্ট িখ্রির িাখ্রিকভদর িন্য খ্রিল্ড বুক গণখ্রবজ্ঞখ্রি আকাভর প্রকাশ কভরভছ। ভূখ্রি অখ্রধগ্রহণ কায বক্রভির
অগ্রগখ্রত ২৯.৫৫%।
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