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MRT Line -2
G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতটত ২০৩০ সাদলর মদে MRT Line-2 বাস্তবায়টনর খ্রনখ্রিত্ত PPP Research ও Preliminary
Study করা হয়। এই Research ও Study পর্ যাটিাচনা কটর প্রকল্পটি G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতটত বাস্তবায়দনর তারলকা হদত
অবমুক্ত কদর উন্নয়ন সহটর্াগী সংস্থার আখ্রথ যক ও কাখ্ররগখ্রর সহায়তায় খ্রডএিটিখ্রসএি এর আওতায় সরকাখ্রর উটযাটগ বাস্তবায়ন করার
িন্য গত ২৩ জুন ২০২২ তাখ্ররখ প্রধানিন্ত্রীর কার্ যািটয় অষ্খ্রিত PPP প্রকল্পসমূটহর বাস্তবায়ন ও অগ্রগখ্রত পর্ যাটিাচনা সভায় খ্রপখ্রপখ্রপ
তাখ্রিকা হটত প্রকল্পটি প্রতযাহাটরর খ্রসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই খ্রসদ্ধান্ত বাস্তবায়টনর িন্য প্রস্তাবটি বাংিাটর্ে-িাপান ৫ি শর্ৌথ খ্রপখ্রপখ্রপ
প্লাটফিয সভায় উত্থাপটনর খ্রনখ্রিত্ত সেক পখ্ররবহন ও িহাসেক খ্রবভাগ হটত গত ২২ আগস্ট ২০২২ তাখ্ররখ PPP কতৃযপক্ষ বরাবর শপ্ররণ
করা হটয়টছ। MRT Line-2 এর খ্রডটপা ও খ্রডটপা এটেস কখ্ররটডার এবং কন্সস্ট্রাকেন ইয়াড য খ্রনিযাটণর িন্য ঢাকা শিিার শডিরা
এিাকায় িাতুয়াইি ও র্ািখ্রেপাো শিৌিায় গ্রীন িটডি টাউন এবং আমুখ্রিয়া িটডি টাউন এর িধ্যবতী স্থাটন শিাট ৬৫ (পঁয়ষখ্রি) শহক্টর
ভূখ্রি রািধানী উন্নয়ন কতৃযপক্ষ (রািউক) এর Detailed Area Plan (DAP) 2016-2035 এ অন্তর্ভযি করার প্রস্তাব সেক
পখ্ররবহন ও িহাসেক খ্রবভাটগর িাধ্যটি রািধানী উন্নয়ন কতৃযপক্ষ (রািউক) এর খ্রনকট শপ্ররণ করা হটয়টছ।
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