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ঢাকা মহানগরী ও তৎসংল� পা�র্বত� এলাকার যানজট িনরসেন ও পিরেবশ উ�য়েন অতয্াধুিনক গণপিরবহন িহেসেব ৬(ছয়)িট
েমে�ােরল সম�েয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় েমাট ১২৮.৭৪১ িকেলািমটার
(উড়াল ৬৭.৫৬৯ িকেলািমটার এবং পাতাল ৬১.১৭২ িকেলািমটার) দীঘ র্ ও ১০৪িট ে�শন (উড়াল ৫১িট এবং পাতাল ৫৩িট) িবিশ�
একিট শি�শালী েনটওয়াকর্ গেড় েতালার িনিম� সরকার িনে�া� সময়াব� কমর্পিরক�না ২০৩০ �হণ কেরেছ।
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এ সময়াব� কমর্পিরক�না অনুসরেণ ২০.১০ িকেলািমটার দীঘ র্ বাংলােদেশর �থম উড়াল েমে�ােরল বা MRT Line-6 এর িনমর্াণ
কাজ early commissioning এর ল�য্মা�া অজর্েন পুেরাদেম এিগেয় চলেছ। ২০২৬ সােলর মে� কমলাপুর েথেক িবমানব�র
পয র্� ১৯.৮৭২ িকেলািমটার পাতাল এবং নতুন বাজার েথেক িপতলগ� িডেপা পয র্� ১১.৩৬৯ িকেলািমটার উড়াল েমাট ৩১.২৪১
িকেলািমটার দীঘ র্ ও ২১িট ে�শন িবিশ� MRT Line-1 িনমর্ােণর লে�য্ Detailed Design এর কাজ চলমান। কমলাপুর েথেক
িবমানব�র রুেটই বাংলােদেশ �থম পাতাল বা আ�ার�াউ� েমে�ােরল িনিমর্ত হেত যাে�। ২০২৮ সােলর মে� উড়াল ও পাতাল
েমে�ােরেলর সম�েয় ২০ িকেলািমটার দীঘ র্ MRT Line-5: Northern Route-এর িবিভ� Survey ও Basic Design এর
কাজ চলেছ। ২০৩০ সােলর মে� উড়াল ও পাতাল েমে�ােরেলর সম�েয় ১৭.৪০ িকেলািমটার দীঘ র্ MRT Line-5: Southern
Route-এর Feasibility Study, Detailed Design and Tender Assistance করার িনিম� িনেয়ািজত পরামশর্ক
�িত�ান গত ২১ এি�ল ২০২১ তািরখ কাজ শুরু কেরেছ। একই সমেয়র মে� G2G িভি�েত PPP প�িতেত MRT Line-2
িনমর্ােণর লে�য্ Preliminary Study চলমান আেছ। ২০৩০ সােলর মে� কমলাপুর েথেক নারায়ণগ� পয র্� েরলওেয় �য্ােকর পা�র্
িদেয় �ায় ১৬ িকেলািমটার দীঘ র্ উড়াল েমে�ােরল িহেসেব PPP প�িতেত MRT Line-4 িনমর্ােণর উে�াগ �ি�য়াধীন আেছ।
.............
MRT Line -2
২০৩০ সােলর মে� গাবতলী হেত চ��াম েরাড পয র্� উড়াল ও পাতাল সম�েয় �ায় ২৪ িকেলািমটার দীঘ র্ G2G িভি�েত PPP
প�িতেত MRT Line-2 িনমর্ােণর লে�য্ জাপান ও বাংলােদশ সরকার সহেযািগতা �ারক �া�র কেরেছ। এরই ধারাবািহকতায়
G2G িভি�েত PPP প�িতেত MRT Line-2 বা�বায়েন অথ র্ৈনিতক িবষয় সং�া� মি�সভা কিমিট গত ৮ নেভ�র ২০১৮ তািরখ
নীিতগত অনুেমাদন �দান কেরেছ। G2G িভি�েত PPP প�িতেত �ক�িট বা�বায়েনর িনিম� জাপান ও বাংলােদেশর অংশ�হেণ ৬
িডেস�র ২০১৭ তািরখ �থম �াটফরম সভা, ৭ জুন ২০১৮ তািরখ ি�তীয় �াটফরম সভা, ২১ মাচ র্ ২০১৯ তািরখ তৃতীয় �াটফরম সভা
এবং ২৪ েফ�য়াির ২০২১ তািরখ চতুথ র্ �াটফরম সভা অনুি�ত হেয়েছ। MRT Line-2 এর PPP Research স�� কের গত মাচ র্
২০২০ মােস �িতেবদন দািখল করা হেয়েছ। িনেয়ািজত পরামশর্ক �িত�ান ি�িলিমনাির �ািড করেছ। ি�িলিমনাির �ািড’র অ�গিত
৫৮.০০%।
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