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েজােরেশাের। সব্াধীনতার সুবণ র্ জয় ী uপলে  3132 সােলর িবজয় িদবেস ei েমে া েরল যা ী চলাচেলর জ  
uেদব্াধন করেবন ধানম ী েশখ হািসনা। জানেত চাiেল eমআরিট-2 কে র পিরচালক সাঈদুল হক কােলর 
ক েক বেলন, ‘আমরা দুিট ক  aনুেমাদেনর জ  পিরক না কিমশেন পািঠেয়িছ। আশা করিছ, িশগিগরi ক  
দুিট eকেনক সভায় aনুেমাদন পােব। eরপর আমরা মূল কাজ শুরু করব।’ িতিন বেলন, েমে া েরল ক  দুিটর 
কাজ eকসে  চলেল মানুেষর েভাগাি  েতমন হেব না। কারণ ei দুিট েমে া েরেলর েবিশর ভাগ কাজi হেব 
মািটর িনেচ। ক  দুিট পয র্ােলাচনা কের েদখা েগেছ, িবমানব র েথেক কমলাপুর পয র্  েমে া েরল লাiন-2 eর 
ƣদঘ র্য্ 42 িকেলািমটার। eর মে  2৯ িকেলািমটার হেব সাবoেয় বা মািটর িনচ িদেয়। বািক 23 িকেলািমটার হেব 
eিলেভেটড বা মািটর oপর িদেয়। ei রুেট েমাট ে শন থাকেব 2৯িট। ক িট বা বায়েন েমাট খরচ হেব 62 
হাজার ৯11 েকািট টাকা। eর মে  জাপান আ জর্ািতক সহেযাগী সং ার (জাiকা) কাছ েথেক ঋণ িমলেব 44 
হাজার ৯25 েকািট টাকা। বািক 28 হাজার ৯97 েকািট টাকা রা ীয় েকাষাগার েথেক েজাগান েদoয়া হেব। 
িবমানব র-কমলাপুর কে  রুট থাকেব দুিট। eকিট হেব িবমানব র েথেক কমলাপুর পয র্ । আেরকিট 
নতুনবাজার েথেক পূব র্াচল পয র্ । িবমানব র রুটিট সরাসির কমলাপুর চেল যােব। আর পূব র্াচল রুটিট নতুন 
বাজার েথেক পূব র্াচেল যােব। 

ক  ােব েদখা েগেছ, েমে া েরল লাiন-2  রুটিট িবমানব র েথেক শুরু হেয় িবমানব র তৃতীয় টািম র্নাল 
িদেয় িখলে ত হেয় যমুনা িফuচার পাক র্, বসু রা েগট িদেয় নতুনবাজার, u র বা া, বা া, হািতরিঝল, 
রামপুরা, মািলবাগ, রাজারবাগ হেয় কমলাপুর িগেয় েশষ হেব। eর আেরকিট রুট যােব নতুন বাজার েথেক 
পূব র্াচেলর িদেক। ei রুেট ঘ ায় 77 হাজার যা ী চলাচল করেত পারেব। িডeমিটিসeেলর ত  বলেছ, বত র্মােন 
সড়ক পেথ িবমানব র েথেক কমলাপুের েযেত সময় লােগ দুi ঘ া। ei পথ েমে া েরেল পািড় িদেত সময় 
লাগেব মা  35 িমিনট। আর কমলাপুর েথেক পূব র্াচেল েমে া েরেল েযেত সময় লাগেব 47 িমিনট। eেত ঢাকার 
নাগিরকেদর aেনক সময় ে েচ যােব। a িদেক েমে া েরল লাiন-6 ক িট বা বায়েন েমাট খরচ ধরা হেয়েছ 
52 হাজার 372 েকািট টাকা। eর মে  জাiকা ঋণ েদেব 41 হাজার 867 েকািট টাকা। আর রা ীয় েকাষাগার 
েথেক েজাগান েদoয়া হেব 21 হাজার 616 েকািট টাকা। 3138 সােলর িডেসমব্ের কে র কাজ েশষ করার 
িত িত িদেয়েছ িডeমিটিসeল। e রুেটর ƣদঘ র্য্ হেব 31 িকেলািমটার। সাভােরর েহমােয়তপুর েথেক শুরু হেয় 

েসনািনবাস হেয় ভাটারায় িগেয় ক িট েশষ হেব। 31 িকেলািমটােরর মে  25 িকেলািমটার হেব পাতাল েরল। 
বািক ছয় িকেলািমটার eিলেভেটড বা uড়াল পথ। eখােন থাকেব 25িট ে শন। ৯িট থাকেব মািটর িনেচ। আর 
পাঁচিট থাকেব oপের। েহমােয়তপুর েথেক শুরু হেয় বািলয়ারপুর, মধুমিত, আিমন বাজার, গাবতলী, দারুস 
সালাম, িমরপুর-2, িমরপুর-21, িমরপুর-25, কচুে ত, বনানী, গুলশান-3, নতুন বাজার হেয় ভাটারায় িগেয় েশষ 
হেব। ক  দুিট বা বায়ন করেত, aথ র্াৎ পাতাল করেত িগেয় eত মািট েকাথায় রাখা হেব তা িনেয় আেলাচনা 
চলেছ। েবশ কেয়কিট েডেভলপার ক ািনর সে  আেলাচনা চলার কথা বেল জািনেয়েছন কম র্কত র্ারা। e ছাড়া 
বহুতল ভবেনর িনচ িদেয় িকভােব লাiন েনoয়া হেব েসিট িনেয় ভাবা হে । e  িবষেয় েবশ চয্ােলে র মুেখ 
পড়েত হেব বা বায়নকারী সং ােক। িডeমিটিসeেলর aিতির  সিচব হারুনুর রশীদ কােলর ক েক বেলন, 
‘েমে া েরল-2 o 6 ক  দুিট আমরা eক সে  শুরু করেত চাi। আগে র মে  ক  দুিটর aনুেমাদন েপেল 
দরপ  আহব্ােনর ি য়া শুরু হেব। আ জর্ািতকভােব দরপ  ি য়া েশষ করেত eক বছর লাগেব। eরপর 
িবিভ  েসবাদানকারী সং ার লাiন সরােত আেরা eক বছর সময় লাগেব। oi সমেয়র মে  চলমান েমে া েরল-
7 ক িট সব্াধীনতার সুবণ র্ জয় ীেত uেদব্াধন হেয় যােব। eেত ঢাকার বািস ােদর চলাচল পেথর চাপ কমেব। 
তখন ািবত দুিট কে র বড় কাজিট শুরু হেব মািটর িনচ িদেয়। eেত নাগিরকেদর েতমন aসুিবধায় পড়েত 
হেব না।  


