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রাজধানীেত  আেরা  িট
মে ােরল াপেন ৯৩ হাজার

৯৯৯ কািট টাকা ব েয় পৃথক
িট  কে র  অ েমাদন

িদেয়েছ  জাতীয়  অথৈনিতক
পিরষেদর  িনবাহী  কিমিট
(একেনক)।

িবমানব র  থেক  কমলাপুর
শন  এবং  নতুনবাজার

থেক  পূবাচল  িডেপা  পয
৩১  দশিমক  ২  িকেলািমটার
মে ােরল  াপেন  ‘ঢাকা

ম াস  র?◌ ািপড  ানিজট
ডেভলপেম ট  েজ

(লাইন-১)’  শীষক  ক
বা বায়েন  ব য়  ধরা  হেয়েছ
৫২  হাজার  ৫৬১  কািট
টাকা।  এেত  জাইকা  ঋণ

িদে  ৩৯ হাজার ৪৫০ কািট টাকা। বািক ১৩ হাজার ১১১ কািট টাকা সরকােরর িনজ  তহিবল থেক
ব য় করা হেব।

চলিত বছর  হেয় ২০২৬ সােলর মেধ  এই ক  বা বায়েনর ল  িনধারণ কেরেছ সরকার গিঠত
ঢাকা  ম াস  ানিজট  কা ািন  িলিমেটড  (িডএমিটিসএল)।  অ িদেক  অ েমািদত  হমােয়তপুর-
আিমনবাজার-গাবতলী-িমরপুর  ১-িমরপুর  ১০-কচেু ত-বনানী- লশান  ২-নতুনবাজার-ভাটারা  পয  ২০
িকেলািমটার এমআরিট লাইন-৫ বা বায়েন ব য় ধরা হেয়েছ ৪১ হাজার ২৩৮ কািট টাকা। এই কে
জাইকা  ঋণ  িদে  ২৯  হাজার  ১১৭  কািট  টাকা।  এই  লাইেনর  সােড়  ১৩  িকেলািমটার  ভূগভ
(আিমনবাজার থেক ভাটারা পয ) এবং সােড় ৬ িকেলািমটার ( হমােয়তপুর থেক আিমনবাজার পয )
এিলেভেটড আকাের াপন করা হেব। এমআরিট লাইন-৫ ক িটও চলিত বছর  হেয় ২০২৮ সােলর
মেধ  বা বায়েনর ল  িনধারণ করা হেয়েছ।

গতকাল  এনইিস  সে লনকে  ধানম ী  শখ  হািসনার  সভাপিতে  অ ি ত  একেনক  সভায়
মে ােরলসহ মাট ১০িট ক  অ েমাদন দওয়া হেয়েছ। এর মেধ  ৪িট সংেশািধত। সব িমিলেয় ব য়

ধরা হেয়েছ ১ লাখ ২৫ কািট টাকা। এর মেধ  সরকাির অথায়ন ৩০ হাজার ৪৬৬ কািট টাকা, সং ার

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িনজ  তহিবল হেত ৫১৫ কািট ৮৪ লাখ টাকা এবং বেদিশক ঋণ আকাের ৬৯ হাজার ৪৩ কািট টাকা
ব েয়র ল  রেয়েছ।

সভা  শেষ  ক েলার িবষেয়  সাংবািদকেদর অবিহত কেরন  পিরক নাম ী  এম  এ মা ান।  িতিন
জানান, ঢাকা ম াস র?◌ ািপড ানিজেটর (এমআরিট) আওতায় সড়ক ও রল উভয় িবধাস  সমি ত
সড়কব ব া গেড় তালা হেব। ধানম ী অ শাসন িদেয় বেলেছন, মে ােরেলর ট এমনভােব িনধারণ
করেত হেব, যােত অিধক জনগণ এর থেক িবধা পায়। মে ােরল বা বায়ন করেত িগেয় হািতরিঝেলর
সৗ য  ন  করা  যােব  না।  আগামীেত  ঢাকা  ম াস  ানিজট  কা ািন  িলিমেটডেক (িডএমিটিসএল)
শয়ারবাজাের অ ভু  করার িনেদশনা িদেয়েছন ধানম ী। এছাড়া ধানমি ড ও আশপােশর এলাকার

জ  মে ােরল তিরর পরামশও দন িতিন।

পিরক নাম ী জানান, ধানম ী শখ হািসনা সরকাির আবািসক ভবেন আর গ ােসর সংেযাগ না দওয়ার
পরামশ  িদেয়েছন।  ধানম ী  ধীের  ধীের  িসিল ডার  গ াস  ব বহাের  মা ষেক  অভ  হওয়ার  আ ান
জািনেয়েছন।  িতিন  বেলেছন,  এখন  থেক  যসব  সরকাির  বািড়  তির  করা  হেব,  তার  সব েলােত
মসিকউেটা  নট  থাকেত  হেব,  আবজনা  িডসেপাজােলর  ব ব া  থাকেত  হেব।  বািড়র  িনচতলায়
গািড়চালকেদর জ  িব ােমর জায়গা থাকেত হেব। সিচবেদর সরকাির বাসায় থাকেত হেব।

একেনক সভায়  ১  হাজার  ৪৮৫  কািট  ৩৮  লাখ  টাকা  ব েয়  ফনী- নায়াখালী  জাতীয়  মহাসড়েকর
বগমগ  থেক সানাপুর পয  চার লেন  উ ীতকরণ  কে র থম  সংেশাধনী  অ েমাদন  দওয়া

হেয়েছ।  এছাড়া  ৪২  কািট  টাকা  ব েয়  ডামার-িচলাহািট-ডাউলাগ ,  ডামার  ( বাড়াগাড়ী)-জলঢাকা
(ভা রদরগাহ) এবং জলঢাকা-ভা রদরগাহ-িডমলা জলা মহাসড়ক যথাযথ মান ও শ তায় উ ীতকরণ

ক , ৭৩১ কািট ৩২ লাখ টাকা ব েয় িকেশারগ -কিরমগ -চামড়াঘাট জলা মহাসড়ক যথাযথ মােন
উ ীতকরণসহ ছয়না-যেশাদল- দৗ শত বাজার সংেযাগ সড়ক িনমাণ ক , ১ হাজার ৭১৯ কািট ৪৫
লাখ টাকা ব েয় ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেনর িবিভ  অবকাঠােমা উ য়ন ক  (ি তীয় সংেশািধত),
১০৮৮ কািট টাকা ব েয় িমরপুেরর পাইকপাড়ায় সরকাির কমকতা-কমচারীেদর জ  ব তল আবািসক

াট িনমাণ ক , ১২৯ কািট টাকা ব েয় ঢাকার আিজমপুের িবচারকেদর জ  ব তল আবািসক ভবন
িনমাণ ক  ( থম সংেশািধত), ৫৮০ কািট টাকা ব েয় সচ ব ব াপনা উ য়ন (মু ির সচ ক )

ক  (ি তীয় সংেশািধত), ৭০ কািট টাকা ব েয় জলবায়ু পিরবতেনর িব প ভাব িনরসেন িসেলট বন
িবভােগ পুনবনায়ন ও অবকাঠােমা উ য়ন ক ।
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