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ঢাকা মহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্চবতী এিাকার যানিট খ্রনরসটন ও পখ্ররটবশ উন্নয়টন আধুখ্রনক গণপখ্রর বহন খ্রহটসটব Mass Rapid
Transit (MRT) বা কমটট্রাটরটির পখ্ররকল্পনা, সাটভচ, খ্রডিাইন, অর্ চায়ন, খ্রনমচাণ, পখ্ররর্ািনা ও রক্ষণাটবক্ষটণর খ্রনখ্রমত্ত গত ০৩ জুন
২০১৩ তাখ্ররখ শতভাগ সরকাখ্রর মাখ্রিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। এরই
ধারাবাখ্রহকতায় সরকার ৬ (ছয়) টি কমটট্রাটরি সমন্বটয় ঢাকা মহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্চবতী এিাকায় কমাট ১২৮.৭৪১ খ্রকটিাখ্রমটার
(উড়াি ৬৭.৫৬৯ খ্রকটিাখ্রমটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ খ্রকটিাখ্রমটার) দীর্ চ ও ১০৪ কস্টশন (উড়াি ৫১ এবং ৫৩) খ্রবখ্রশষ্ট একটি শখ্রিশািী
কনটওয়াকচ গটড় কতািার খ্রনখ্রমত্ত সরকার খ্রনটনাি সময়াবদ্ধ কমচপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটরটছ :
সময়াবদ্ধ কমচপখ্ররকল্পনা ২০৩০
ক্রম

এমআরটি িাইটনর নাম

১.

এমআরটি িাইন-৬

২.

এমআরটি িাইন-১

৩.

এমআরটি িাইন-৫: নদ চান চ রুট

৪.

এমআরটি িাইন-৫: সাউদান চ রুট

৫.

এমআরটি িাইন-২

৬.

এমআরটি িাইন-৪

পয চায়

সম্ভাব্য সমাখ্রির সাি

ধরণ

প্রর্ম

২০২৪

উড়াি

খ্রিতীয়

তৃতীয়

২০২৬
২০২৮

উড়াি ও পাতাি

২০৩০
উড়াি

এ সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ রনর্ োররত সমদয়র পূদব ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্র রনদয় ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাটদটশর প্রর্ম
উড়াি কমটট্রাটরি বা MRT Line-6 এর খ্রনমচাণ কাি পুটরাদটম এখ্রগটয় র্িটছ। ২০২৬ সাটির মটে উড়াি ও পাতাি কমটট্রাটরটির
সমন্বটয় ৩১.২৪১ খ্রকটিাখ্রমটার দীর্ চ MRT Line-1 খ্রনমচাটণর িটক্ষে Detailed Design-এর কাি র্িমান আটছ। ২০২৮ সাদলর
মদে উড়াি ও পাতাি কমটট্রাটরটির সমন্বটয় ২০ খ্রকটিাখ্রমটার দীর্ চ MRT Line-5: Northern Route-এর Engineering
Service-এর পরামশচক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনটয়াগ চূড়ান্ত পয চাটয় রটয়টছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কমটট্রাটরটির সমন্বটয় ১৭.৪০
খ্রকটিাখ্রমটার দীর্ চ MRT Line-5: Southern Route-এর পরামশচক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনটয়াগ প্রখ্রক্রয়াধীন আটছ। এ্কই সমদয়র মদে
G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতটত MRT Line-2 রনমোদণর লদক্ষ্য Basic Study শুরু হটয়টছ। ২০৩০ সাটির মটে MRT Line-4
রনমোদণর লদক্ষ্য Feasibility Study করার খ্রনখ্রমত্ত উন্নয়ন সহটযাগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হটে।
MRT Line-6 বা বাংিাটদটশর প্রর্ম উড়াি কমটট্রাটরি
সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২০.১০ খ্রকটিাখ্রমটার দীর্ চ প্রায় ২২,০০০ ককাটি টাকা প্রাক্কখ্রিত ব্যটয় উত্তরা ৩য় পব চ হটত
মখ্রতখ্রিি পয চন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংিাটদটশর প্রর্ম কমটট্রাটরটির খ্রনমচাণ কাি পুটরাদটম এখ্রগটয়
র্টিটছ। সাখ্রব চক গড় অগ্রগখ্রত ৪৪.১২%। প্রর্ম পয চাটয় খ্রনমচাটণর িন্য খ্রনধ চাখ্ররত উত্তরা তৃতীয় পব চ হটত আগারগাঁও অংটশর পূতচ কাটির
অগ্রগখ্রত ৭২.১২%। খ্রিতীয় পয চাটয় খ্রনমচাটণর িন্য খ্রনধ চাখ্ররত আগারগাঁও কর্টক মখ্রতখ্রিি অংটশর পূতচ কাটির অগ্রগখ্রত ৩৯.৯৩%।
ইটিকখ্রট্রকোি ও কমকাখ্রনকোি খ্রসটস্টম এবং করাখ্রিং স্টক (করিটকার্) ও খ্রডটপা ইকুইপটমন্ট সংগ্রহ কাটির সমখ্রন্বত অগ্রগখ্রত ২৮.৭১%।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খ্রনটদ চশনা অনুসরটণ মখ্রতখ্রিি কর্টক কমিাপুর পয চন্ত MRT Line-6 বখ্রধ চত করার িন্য Social Survey র্িটছ। এ
অংটশর দদর্ চে ১.১৬ খ্রকটিাখ্রমটার।
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প্যাটকিখ্রভখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) কমাট ৮টি প্যাটকটি বাস্তবায়ন করা হটে। ২৯ কেব্রুয়াখ্রর
২০২০ তাখ্ররখ পয চন্ত প্যাটকিখ্রভখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত খ্রননরূপ:
 প্যাকেজ-০১ (ডিক া এলাোর ভূডি উন্নয়ন): এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ গত ৮ সেকেম্বর ২০১৬ তাডরখ শুরু হকয় ডনর্ ধাডরত
েিকয়র ০৯ (নয়) িাে পূকব ধ গত ৩১ জানুয়াডর ২০১৮ তাডরখ েিাপ্ত হকয়কে। একত েরোকরর ৭০ সোটি ৫৮ লক্ষ টাো োশ্রয়
হকয়কে। বাস্তব অগ্রগডত ১০০%।
 প্যাকেজ-২ (ডিক া এলাোর পূতধ োজ): এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু হকয়কে। ডিক ার অভ্যন্তকর
সিাট ৫২টি অবোঠাকিার ডনিধাণোজ পুকরাদকি এডগকয় চলকে। ডিক া এলাোর পূতধ োকজর বাস্তব অগ্রগডত ৬৭%।
 প্যাটকি-০৩ ও ০৪ (উত্তরা নর্ চ কর্টক আগারগাঁও পয চন্ত ১১.৭৩ খ্রকটিাখ্রমটার ভায়াডাক্ট ও ৯টি কস্টশন খ্রনমচাণ): উভয়
প্যাটকটির কাি ১ আগস্ট ২০১৭ তাখ্ররখ শুরু হটয়টছ। ইটতামটে পখ্ররটসবা স্থানান্তর, কর্কটবাখ্ররং, কটস্ট পাইি, মূি পাইি ও
আই-গাড চার খ্রনমচাণ সম্পন্ন হটয়টছ। গত ২৯ কেব্রুয়াখ্রর ২০২০ তাখ্ররখ ৫,১৪৯ টি খ্রপ্রকাস্ট কসগটমন্ট কাখ্রস্টং-এর মটে সকি
খ্রপ্রকাস্ট কসগটমন্ট কাখ্রস্টং সম্পন্ন হটয়টছ। গত ১৫ মার্ চ ২০২০ তাখ্ররখ ৭৬৬ টি পাইি কোপ-এর মটে সকি পাইি কোপ
সম্পন্ন হটয়টছ। ৩৯৩ টি খ্রপয়ার কহটডর মটে ৩৮৯ টি খ্রপয়ার কহড এবং ১১.৭৩ ডেকলাডিটার এর িকে ১০.২৬ (দশ দশখ্রমক
ছাখ্রিশ) খ্রকটিাখ্রমটার ভায়াডাক্ট দৃশ্যমান হটয়টছ। ধারাবাখ্রহকভাটব ভায়াডাক্ট erection এর কাি এখ্রগটয় র্িটছ। কযখাটন
ভায়াডাক্ট স্থাপন করা হটয়টছ কসখাটন parapet wall এর খ্রনমচাণকাি এখ্রগটয় র্িটছ। ০৯টি কস্টশটনর sub-structure
খ্রনমচাণ সম্পন্ন হটয়টছ। উত্তরা কসন্টার ও উত্তরা দখ্রক্ষণ কস্টশনিটয়র concourse খ্রনমচাণ কেব্রুয়াখ্রর ২০২০ মাটস সম্পন্ন হটয়টছ।
বতচমাটন উত্তরা উত্তর, পল্লবী, কািীপাড়া এবং কশওড়াপাড়া কস্টশটনর concourse খ্রনমচাটণর কাি র্িটছ। কমটট্রাটরি খ্রনমচাটণ
স্বাভাখ্রবক পাখ্রনর প্রবাহ ও ট্রাখ্রেক ব্যবস্থাপনা যাটত বাধাগ্রস্থ না হয় তা খ্রবটবর্নায় ০৫ টি long span balance
cantilever এর মটে ০২টি সমাি হটয়টছ এবং বাকী ০৩ টির খ্রনমচাণকাি অব্যাহত আটছ। খ্রপয়ার-৪৪ কর্টক খ্রপয়ার-১০২
পয চন্ত প্রায় ৪.৯২ খ্রকটিাখ্রমটার ভায়াডাক্ট করিিাইন ও Overhead Catenaries System (OCS) Mast স্থাপটনর িন্য
সংখ্রিষ্ট ঠিকাদারী প্রখ্রতষ্ঠাটনর খ্রনকট হস্তান্তর করা হটয়টছ। সাখ্রব চক অগ্রগখ্রত ৭০.৫৪%।
 প্যাটকি-৫ (আগারগাঁও কর্টক কারওয়ান বািার পয চন্ত ৩.১৯৫ খ্রকটিাখ্রমটার ভায়াডাক্ট ও ৩ টি কস্টশন খ্রনমচাণকাি): এ
প্যাটকটির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হটয়টছ। বতচমাটন এ অংটশ পখ্ররটসবা স্থানান্তর, কর্কটবাখ্ররং, কটস্ট
পাইি ও ট্রায়াি কট্রঞ্চ খ্রনমচাণ সম্পন্ন হটয়টছ। কমাট ৬২১টি স্থায়ী কবার্ড পাইটির মটে ৬২০ টি স্থায়ী কবার্ড পাইি সম্পন্ন
হটয়টছ। কমাট ২০৩টি পাইি কোপ এর মটে ১১১ টি পাইি কোপ সম্পন্ন হটয়টছ। ১০৬টি খ্রপয়ার কিাম এর মটে ৬৯ টি খ্রপয়ার
কিাম সম্পন্ন হটয়টছ। ৯০টি খ্রপয়ার কহটডর এর মটে ২৬ টি খ্রপয়ার কহড এবং ১০৪৮টি খ্রপ্রকাস্ট কসগটমন্ট কারটাং এর মটে
২৬৮ টি কসগটমন্ট সম্পন্ন হটয়টছ। ২টি Special Long Span এর মটে ১টির কাি র্িমান রটয়টছ। এ্ প্যাদকদজর সাখ্রব চক
বাস্তব অগ্রগখ্রত ৪২.৯৫%। এছাড়া প্যাটকি-০৫ এর আওতায় উত্তরা খ্রডটপা এিাকায় খ্রনমচাণাধীন Metro Rail Exhibition
& Information Center-এর পূতচ কাটির অগ্রগখ্রত ৯৬%।

 প্যাটকি-৬ (কারওয়ান বািার কর্টক মখ্রতখ্রিি পয চন্ত ৪.৯২২ খ্রকটিাখ্রমটার ভায়াডাক্ট ও ৪ টি কস্টশন খ্রনমচাণকাি): এ
প্যাটকটির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হটয়টছ। বতচমাটন এ অংটশ পখ্ররটসবা স্থানান্তর, কর্কটবাখ্ররং ও কটস্ট
পাইি সম্পন্ন হটয়টছ। মূি পাইি খ্রনমচাটণর খ্রনখ্রমত্ত ৪২৩ টি ট্রায়াি কট্রঞ্চ এর মটে ৪১৭ টি ট্রায়াি কট্রঞ্চ সম্পন্ন হটয়টছ। কমাট
৮৬২ টি স্থায়ী কবার্ড পাইি এর মটে ৮৪০ টি স্থায়ী কবার্ড পাইি সম্পন্ন হটয়টছ। কমাট ২৯৮টি পাইি কোটপর মটে ১২৫ টি
পাইি কোপ সম্পন্ন হটয়টছ। ১৬০টি খ্রপয়ার কিাম এর মটে ১১৩ টি খ্রপয়ার কিাম সম্পন্ন হটয়টছ। ১৩৬টি খ্রপয়ার কহটডর মটে
৯৪ টি খ্রপয়ার কহড সম্পন্ন হটয়টছ এবং ১৬২০টি কসগটমন্ট এর মটে ৪৭১ টি কসগটমন্ট সম্পন্ন হটয়টছ । বাস্তব অগ্রগখ্রত
৪৪.২৮%।

 প্যাকেজ-৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে িরবরাহ ও ট্রিেমাণোজ গত
১১ জুোই ২০১৮ তাট্ররখ শুরু হকেকে। টট্রি ও োট্রিেিগর গ্রীড িাব মেশকি Bay এবং উত্তরা খ্রডটপাটত ডরডেডভ্িং োব-সেশন
(RSS) এর পূতচ োজ িম্পন্ন হকেকে। উত্তরা ট্ররট্রিট্র িং িাব মেশি (RSS) বকি ইকুইপকেন্ট স্থাপকির োজ চেকে।
িডতডিল ডরডেডভ্িং োব সেশন ভ্বন ডনিধাণোজ চলকে। ববদ্যযডতে েরঞ্জাি এবিং সরল লাইন ডনিধাকণর িালািাল উত্তরা
ডিক াকত স ৌঁকেকে। ডিক া এলাোয় এবিং ভ্ায়ািাকের উ র সরল লাইন বোকনা ও ববদ্যযডতে স্থা নার ডনিধাণোজ চলকে।
ইকতািকে ১.০৮ (এে দশডিে শূন্য আট) ডেকলাডিটার সরল লাইন বোকনা হকয়কে। Real Time Based Metro Rail
ব্যবস্থাপনার িন্য Master Clock খ্রডটপাটত এটস স ৌঁকেকে। বাস্তব অগ্রগট্রত ৩৬.৪৩%।
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 প্যাকেজ-৮ [সরাডলিং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিন্ট েিংগ্রহ]: এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ
শুরু েরা হকয়কে। Bogie ডনিধাকণর োজ ১৬ সেব্রুয়াডর ২০১৯ তাডরখ জা াকন শুরু হকয়কে। যাত্রীবাহী সোচ (োরবডি)
ডনিধাকণর োজ ১৬ এডিল ২০১৯ তাডরখ জা াকন শুরু েরা হকয়কে। সিকরা সরকনর Mock Up গত ২৬ ডিকেম্বর ২০১৯ তাডরখ
উত্তরা ডিক াকত একে স ৌঁকেকে এবিং ২৩ সেব্রয়াডর ২০২০ তাডরখ উত্তরা ডিক ার Exhibition & Information Center
এ স্থাপন করা হটয়টছ। আগাডি ১৫ জুন ২০২০ তাডরখ িথি সিকরা সরন সেট বািংলাকদকশ স ৌঁোর জন্য ডনর্ ধাডরত আকে। সিকরা
সরন বািংলাকদকশ স ৌঁোকনার র Integrated Test এবিং Trial Run শুরু েরা হকব। বাস্তব অগ্রগডত ২৩%।
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