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এ্ সময়াবদ্ধ কমমপরিকল্পনা অনুসিণে ২০.১০ রকণ ারমটাি দীর্ ম বাাংলাদেদশি প্রথম উড়াল ফমদট্রাদিল বা MRT Line-6 এ্ি রনমোণ
কাজ early commissioning এ্ি লক্ষ্যমাত্রা অজেদন পুদিােদম এ্রগদয় চলদছ। ২০২৬ সাদলি মদে কমলাপুি ফথদক রবমানবন্দি
পয েন্ত ১৯.৮৭২ রকণ ারমটাি পাতাল এ্বাং নতুন বাজাি ফথদক রপতলগঞ্জ রডদপা পয েন্ত ১১.৩৬৯ রকণ ারমটাি উড়াল ফমাট ৩১.২৪১
রকদলারমটাি েীর্ ে ও ২১টি ফস্টশন রবরশষ্ট MRT Line-1 রনমমাণেি ণযে Detailed Design এ্ি কাজ চলমান। কমলাপুি ফথদক
রবমানবন্দি রুদটই বাাংলাদেদশ প্রথম পাতাল বা আন্ডািগ্রাউন্ড ফমদট্রাদিল রনরমেত হদত যাদে। ২০২৮ সাণ ি মণে উড়াল ও পাতাল
ফমদট্রাদিদলি সমন্বদয় ২০ রকদলারমটাি েীর্ ে MRT Line-5: Northern Route-এ্ি রবরভন্ন Survey ও Basic Design এ্ি
কাজ চলদছ। ২০৩০ সাণ ি মণে উড়াল ও পাতাল ফমদট্রাদিদলি সমন্বদয় ১৭.৪০ রকদলারমটাি েীর্ ে MRT Line-5: Southern
Route-এ্ি পিামশেক প্ররতষ্ঠান রনদয়াগ চূড়ান্ত পয োদয় িদয়দছ। একই সমণয়ি মণে G2G রিরিণে PPP পদ্ধরতদত MRT Line-2
রনমমাণেি ণযে Preliminary Study চলমান আদছ। ২০৩০ সাদলি মদে কমলাপুি ফথদক নািায়ণগঞ্জ পয েন্ত ফিলওদয় ট্রযাদকি পার্শ্ে
রেদয় প্রায় ১৬ রকদলারমটাি েীর্ ে উড়াল ফমদট্রাদিল রহদসদব PPP পদ্ধরতদত MRT Line-4 রনমোদণি উদযাগ প্ররক্রয়াধীন আদছ।
MRT Line -2
২০৩০ সাণ ি মণে গাবে ী হণে চট্টগ্রাম রিাড পর্ মন্ত উড়া ও পাো সমন্বণয় প্রায় ২৪ রকণ ারমটাি দীর্ ম G2G রিরিণে PPP
পদ্ধরতদত MRT Line-2 রনমমাণেি ণযে জাপান ও বাাং াণদশ সিকাি সহণর্ারগো স্মািক স্বাযি কণিণে। এিই ধািাবারহকোয়
G2G রিরিণে PPP পদ্ধরতদত MRT Line-2 বাস্তবায়ণন অর্ মননরেক রবষয় সাংক্রান্ত মরিসিা করমটি গত ৮ নদভম্বি ২০১৮ তারিখ
নীরতগত অনুদমােন প্রোন কদিদছ। G2G রিরিণে PPP পদ্ধরতদত প্রকল্পটি বাস্তবায়দনি রনরমত্ত জাপান ও বাাং াণদণশি অাংশগ্রহণে ৬
রডণসম্বি ২০১৭ োরিখ প্রর্ম প্লাটফিম সিা, ৭ জুন ২০১৮ োরিখ রিেীয় প্লাটফিম সিা, ২১ মাচ ম ২০১৯ োরিখ তৃেীয় প্লাটফিম সিা
এ্বাং ২৪ রফব্রুয়ারি ২০২১ োরিখ চতুর্ ম প্লাটফিম সিা অনুরিে হণয়ণে। MRT Line-2 এি PPP Research সম্পন্ন কদি গে মাচ ম
২০২০ মাণস প্ররেণবদন োরখল কিা হদয়দছ। রনদয়ারজত পিামশেক প্ররতষ্ঠান রপ্ররলরমনারি স্টারড কিদছ। রপ্ররলরমনারি স্টারড’ি অগ্রগরত
৫২.০০%।

