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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 -2
২০৩০ সাদলর মদে গাবতলী হদত চট্টগ্রাম লরাড পর্ েন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বদয় প্রায় ২৪ রকদলারমটার েীর্ ে G2G রভরিদত PPP
পদ্ধখ্রতপ্টত MRT Line-2 রনমোদণর লদযয জাপান ও বাাংলাদেশ সরকার সহদর্ারগতা স্মারক স্বাযর কদরদে। এ্রই ধারাবারহকতায়
G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতপ্টত MRT Line-2 বাস্তবায়দন অর্ েননরতক রবষয় সাংক্রান্ত মরন্ত্রসভা করমটি গত ৮ নপ্টিম্বর ২০১৮ তাখ্ররখ
নীখ্রতগত অনুপ্টিাদন প্রদান কপ্টরপ্টছ। G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতপ্টত প্রকল্পটি বাস্তবায়প্টনর খ্রনখ্রিত্ত জাপান ও বাাংলাদেদশর অাংশগ্রহদণ ৬
রডদসম্বর ২০১৭ তাররখ প্রর্ম প্ল্যাটফ্মে সভা, ৭ জুন ২০১৮ তাররখ রিতীয় প্ল্যাটফ্মে সভা, ২১ মাচ ে ২০১৯ তাররখ তৃতীয় প্ল্যাটফ্মে সভা
এবং ২৪ লফ্ব্রুয়ারর ২০২১ তাররখ চতুর্ ে প্ল্যাটফ্মে সভা অনুরিত হদয়দে। MRT Line-2 এ্র PPP Research েম্পন্ন কপ্টর গত মাচ ে
২০২০ মাদস প্ররতদবেন দাখ্রখি করা হপ্টয়প্টছ। খ্রনপ্টয়াখ্রিত পরািশবক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রপ্রখ্রিখ্রিনাখ্রর স্টাখ্রড করপ্টছ। খ্রপ্রখ্রিখ্রিনাখ্রর স্টাখ্রড’র অগ্রগখ্রত
৬২.০০%। MRT Line-2 এর খ্রডপ্টপা ও খ্রডপ্টপা এপ্টেে কখ্ররপ্টডার এবং কন্সস্ট্রাকশন ইয়াড ব খ্রনিবাপ্টণর িন্য ঢাকা সিিার সডিরা
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এিাকায় িাতুয়াইি ও দািখ্রড়পাড়া সিৌিায় গ্রীন িপ্টডি টাউন এবং আমুখ্রিয়া িপ্টডি টাউন এর িেবতী স্থাপ্টন সিাট ৬৫ (পঁয়ষখ্রি) সহক্টর
ভূখ্রি রািধানী উন্নয়ন কতৃবপক্ষ্ (রািউক) এর Detailed Area Plan (DAP) 2016-2035 এ অন্তভূবি করার প্রস্তাব গত ২৩ জুন
২০২১ তাখ্ররখ দাখ্রখি করা হপ্টয়প্টছ।
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