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এই সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাপ্টদপ্টশর প্রথি উড়াি সিপ্টট্রাপ্টরি বা MRT Line-6 এর খ্রনিবাণ
কাি early commissioning এর িক্ষ্যিাত্রা অিবপ্টন 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, ভূখ্রি অখ্রধগ্রহণ এবং দরপত্র
প্রখ্রক্রয়াকরণ কায বক্রি চিিান আপ্টছ। কিিাপুর সথপ্টক খ্রবিানবন্দর রুপ্টটই বাংিাপ্টদপ্টশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনখ্রি বত
হপ্টত যাপ্টে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি সিপ্টট্রাপ্টরপ্টির েিন্বপ্টয় ২০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Northern Routeএর খ্রবখ্রিন্ন Survey, Detailed Design ও ভূখ্রি অখ্রধগ্রহপ্টণর কাি চিপ্টছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি সিপ্টট্রাপ্টরপ্টির
েিন্বপ্টয় ১৭.৪০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route খ্রনিবাপ্টণর লদযয Feasibility Study, রবরভন্ন সাদভে ও
Basic Design এর কাি চিপ্টছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতপ্টত MRT Line-2 রনমোদণর লদযয
Preliminary Study চিিান আপ্টছ। 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 েীর্ ে (পাতাি ১২.৮০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার
এবং উড়াি ৪.৬০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার) এবং ১৬টি সস্টশন (পাতাি ১২টি এবং উড়াি ৪টি) খ্রবখ্রশষ্ট সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনিবাপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত প্রাক-েম্ভাব্যতা
যাচাই েম্পন্ন করা হপ্টয়প্টছ। MRT Line-5: Southern Route এর Project Readiness Financing (PRF) এর খ্রনখ্রিত্ত
উন্নয়ন েহপ্টযাগী েংস্থার েপ্টে ঋণ চুখ্রি স্বাক্ষ্খ্ররত হপ্টয়প্টছ। গত ২১ এখ্রপ্রি ২০২১ তাখ্ররখ খ্রনপ্টয়াখ্রিত পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান কাি শুরু
কপ্টরপ্টছ। Feasibility Study, খ্রবখ্রিন্ন ধরপ্টণর োপ্টিব ও Basic Design এর কাি চিিান রপ্টয়প্টছ। Feasibility Study’র
অগ্রগখ্রত ১৭% এবং Basic Design কাপ্টির অগ্রগখ্রত ২৫%।
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