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ঢাকা মহানগরী ও তৎসংল পা বত এলাকার যানজট িনরসেন ও পিরেবশ উ য়েন আ িনক গণপিরবহন িহেসেব Mass Rapid
Transit (MRT) বা মে ােরেলর পিরক না, সােভ, িডজাইন, অথায়ন, িনমাণ, পিরচালনা ও র ণােব েণর িনিম গত ০৩ ন
২০১৩ তািরখ শতভাগ সরকাির মািলকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। এরই
ধারাবািহকতায় সরকার ৬ (ছয়)
মে ােরল সম েয় ঢাকা মহানগরী ও তৎসংল পা বত এলাকায় মাট ১২৮.৭৪১ িকেলািমটার
(উড়াল ৬৭.৫৬৯ িকেলািমটার এবং পাতাল ৬১.১৭২ িকেলািমটার) দীঘ ও ১০৪ শন (উড়াল ৫১ এবং ৫৩) িবিশ এক শি শালী
নটওয়াক গেড় তালার িনিম সরকার িনে া সময়াব কমপিরক না ২০৩০ হণ কেরেছ :
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এ সময়াব কমপিরক না অ সরেণ ২০.১০ িকেলািমটার দীঘ বাংলােদেশর থম উড়াল মে ােরল বা MRT Line-6 এর িনমাণ
কাজ েরাদেম এিগেয় চলেছ। ২০২৬ সােলর মে উড়াল ও পাতাল মে ােরেলর সম েয় ৩১.২৪১ িকেলািমটার দীঘ MRT Line-1
িনমােণর লে Detailed Design-এর কাজ চলমান আেছ। ২০২৮ সােলর মে উড়াল ও পাতাল মে ােরেলর সম েয় ২০
িকেলািমটার দীঘ MRT Line-5: Northern Route-এর Engineering Service-এর পরামশক িত ান িনেয়াগ ড়া
পযােয় রেয়েছ। ২০৩০ সােলর মে উড়াল ও পাতাল মে ােরেলর সম েয় ১৭.৪০ িকেলািমটার দীঘ MRT Line-5: Southern
Route-এর পরামশক িত ান িনেয়াগ ি য়াধীন আেছ। একই সমেয়র মে G2G িভি েত PPP প িতেত MRT Line-2
িনমােণর লে Basic Study স
হেয়েছ। ২০৩০ সােলর মে MRT Line-4 িনমােণর লে Feasibility Study করার
িনিম উ য়ন সহেযাগী সং া অ স ান করা হে ।
MRT Line-6 বা বাংলােদেশর থম উড়াল মে ােরল
সময়াব কমপিরক না ২০৩০ অ সরেণ ২০.১০ িকেলািমটার দীঘ ায় ২২,০০০ কা টাকা া িলত েয় উ রা ৩য় পব হেত
মিতিঝল পয Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংলােদেশর থম মে ােরেলর িনমাণ কাজ এিগেয় চেলেছ। সািবক
গড় অ গিত ৪৪.৬৭%। থম পযােয় িনমােণর জ িনধািরত উ রা তীয় পব হেত আগারগ ও অংেশর ত কােজর অ গিত
৭২.১২%। ি তীয় পযােয় িনমােণর জ িনধািরত আগারগ ও থেক মিতিঝল অংেশর ত কােজর অ গিত ৩৯.৯৩%। ইেলকি ক াল
ও মকািনক াল িসে ম এবং রািলং ক ( রলেকাচ) ও িডেপা ই ইপেম সং হ কােজর সমি ত অ গিত ২৯.৮০%। মাননীয়
ধানম ীর িনেদশনা অ সরেণ মিতিঝল থেক কমলা র পয MRT Line-6 বিধত করার উে াগ হণ করা হেয়েছ। এ অংেশর
দঘ ১.১৬ িকেলািমটার।
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ােকজিভি ক বা বায়ন অ গিত
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) মাট ৮
তািরখ পয ােকজিভি ক বা বায়ন অ গিত িন প:

ােকেজ বা বায়ন করা হে । ৩১ ম ২০২০



ােকজ-০১ (িডেপা এলাকার িম উ য়ন): এ ােকেজর বা ব কাজ গত ৮ সে র ২০১৬ তািরখ
হেয় িনধািরত
সমেয়র ০৯ (নয়) মাস েব গত ৩১ জা য়াির ২০১৮ তািরখ সমা হেয়েছ। এেত সরকােরর ৭০ কা ৫৮ ল টাকা সা য়
হেয়েছ। বা ব অ গিত ১০০%।



ােকজ-২ (িডেপা এলাকার ত কাজ): এ ােকেজর বা ব কাজ ১৩ সে র ২০১৭ তািরখ
হেয়েছ। িডেপার অভ ের
মাট ৫২ অবকাঠােমার িনমাণকাজ এিগেয় চলেছ। িডেপা এলাকার ত কােজর বা ব অ গিত ৬৮%।



ােকজ-০৩ ও ০৪ (উ রা নথ থেক আগারগ ও পয ১১.৭৩ িকেলািমটার ভায়াডা ও ৯
শন িনমাণ): উভয়
ােকেজর কাজ ১ আগ ২০১৭ তািরখ
হেয়েছ। ইেতামে পিরেসবা ানা র, চকেবািরং, ট পাইল, ল পাইল,
আই-গাডার, ি কা সগেম কাি ং ও পাইল ক াপ িনমাণ স
হেয়েছ। ৩৯৩ িপয়ার হেডর মে ৩৮৯ িপয়ার
হড এবং ১১.৭৩ িকেলািমটার এর মে ১০.২৬ (দশ দশিমক ছাি শ) িকেলািমটার ভায়াডা
মান হেয়েছ। ০৯
শেনর sub-structure িনমাণ স
হেয়েছ। উ রা স ার ও উ রা দি ণ শন েয়র concourse িনমাণ অ াহত
আেছ। বতমােন উ রা উ র, প বী, কাজীপাড়া এবং শওড়াপাড়া শেনর concourse িনমােণর কাজ চলেছ। মে ােরল
িনমােণ াভািবক পািনর বাহ ও ািফক ব াপনা যােত ব◌া◌ঁধ◌া না হয় তা িবেবচনায় ০৫ long span balance
cantilever এর মে ০২ সমা হেয়েছ এবং বাকী ০৩ র িনমাণকাজ অ াহত আেছ। িপয়ার-৪৪ থেক িপয়ার-১০২
পয ায় ৪.৯২ িকেলািমটার ভায়াডা রললাইন ও Overhead Catenaries System (OCS) Mast াপেনর জ
সংি
কাদারী িত ােনর িনকট হ া র করা হেয়েছ। সািবক অ গিত ৭১.০৯%।



ােকজ-৫ (আগারগ ও থেক কারওয়ান বাজার পয ৩.১৯৫ িকেলািমটার ভায়াডা ও ৩
শন িনমাণকাজ): এ
ােকেজর বা ব কাজ ০১ আগ ২০১৮ তািরখ
করা হেয়েছ। বতমােন এ অংেশ পিরেসবা ানা র, চকেবািরং, ট
পাইল ও ায়াল
িনমাণ স
হেয়েছ। মাট ৬২১ ায়ী বা ড পাইেলর মে ৬২০
ায়ী বা ড পাইল স
হেয়েছ। মাট ২০৩ পাইল ক াপ এর মে ১১১ পাইল ক াপ স
হেয়েছ। ১০৬ িপয়ার কলাম এর মে ৭০ িপয়ার
কলাম স
হেয়েছ। ৯০ িপয়ার হেডর এর মে ২৬ িপয়ার হড এবং ১০৪৮ ি কা সগেম কাি ং এর মে
২৭৪ সগেম স
হেয়েছ। এছাড়াও এই ােকেজর আওতাধীন ৬ Portal Beam এর মে ১ Portal Beam
স
হেয়েছ। ২ Special Long Span এর মে ১ র কাজ অ াহত আেছ। এ ােকেজর সািবক বা ব অ গিত
৪৩.২৩%। এছাড়া ােকজ-০৫ এর আওতায় উ রা িডেপা এলাকায় িনমাণাধীন Metro Rail Exhibition &
Information Center-এর ত কােজর অ গিত ৯৬%।



ােকজ-৬ (কারওয়ান বাজার থেক মিতিঝল পয ৪.৯২২ িকেলািমটার ভায়াডা ও ৪
শন িনমাণকাজ): এ
ােকেজর বা ব কাজ ০১ আগ ২০১৮ তািরখ করা হেয়েছ। বতমােন এ অংেশ পিরেসবা ানা র, চকেবািরং ও ট
পাইল স
হেয়েছ। ল পাইল িনমােণর িনিম ৪২৩
ায়াল
এর মে ৪১৮
ায়াল
স
হেয়েছ। মাট
৮৬২
ায়ী বা ড পাইল এর মে ৮৪০
ায়ী বা ড পাইল স
হেয়েছ। মাট ২৯৮ পাইল ক ােপর মে ১২৫
পাইল ক াপ স
হেয়েছ। ১৬০ িপয়ার কলাম এর মে ১১৩ িপয়ার কলাম স
হেয়েছ। ১৩৬ িপয়ার হেডর মে
৯৪ িপয়ার হড স
হেয়েছ এবং ১৬২০ সগেম এর মে ৪৭১
সগেম স
হেয়েছ। বা ব অ গিত
৪৪.৮৫%।



ােকজ-৭ (ইেলকি ক াল এ মকািনক াল িসে ম): ইেলকি ক াল এ মকািনক াল িসে ম সরবরাহ ও িনমাণ কাজ
গত ১১ লাই ২০১৮ তািরখ
হেয়েছ। টি ও মািনকনগর ীড সাব শেন Bay এবং উ রা িডেপােত িরিসিভং সাবশন (RSS) এর ত কাজ স
হেয়েছ। উ রা িডেপােত িরিসিভং সাব শন (RSS) ভবেন ই ইপেম
াপেনর
কাজ এবং মিতিঝল িরিসিভং সাব শন (RSS) ভবন িনমাণ কাজ অ াহত আেছ। ব িতক সর াম এবং রল লাইন
িনমােণর মালামাল উ রা িডেপােত পৗঁেছেছ। িডেপা এলাকায় এবং ভায়াডাে র উপর রল লাইন বসােনা (Rail Welding
& Pulling, Re-bar binding works at Track No.25a) ও ব িতক াপনার িনমাণ কাজ (Mast
Plumbing) চলেছ। ইেতামে ১.০৮ (এক দশিমক
আট) িকেলািমটার রল লাইন বসােনা হেয়েছ। Real Time
Based Metro Rail ব াপনার জ Master Clock, Catenaries System Conductor Wire, PG Gate,
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CCTV System ইত ািদ মালামাল িডেপােত এেস পৗঁেছেছ। Traction Sub-station Transformer (Lot 1),
Escalator (Lot 1 & 2) চ াম স ব র হেত খালােসর অেপ ায় আেছ। বা ব অ গিত ৩৮.৫০%।


ােকজ-৮ [ রািলং ক ( রল কাচ) ও িডেপা ই ইপেম সং হ]: এ ােকেজর বা ব কাজ ১৩ সে র ২০১৭ তািরখ
করা হেয়েছ। Bogie িনমােণর কাজ ১৬ ফ য়াির ২০১৯ তািরখ জাপােন
হেয়েছ। যা ীবাহী কাচ (কারবিড)
িনমােণর কাজ ১৬ এি ল ২০১৯ তািরখ জাপােন করা হেয়েছ। মে া েনর Mock Up গত ২৬ িডেস র ২০১৯ তািরখ
উ রা িডেপােত এেস পৗঁেছেছ এবং ২৩ ফ য়াির ২০২০ তািরখ উ রা িডেপার Exhibition & Information Center
এ াপন করা হেয়েছ। থম মে া ন সট জাপােন িনমাণ স
হেয়েছ। জাপান এবং বাংলােদেশ কেরানা পিরি িতর
উ িত হেল থম মে া ন সট বাংলােদেশ িনেয় আসার উে াগ হণ করা হেব। আেরা ০৪ (চার) মে া ন সেটর
িনমাণ কাজ জাপােন চলেছ। থম মে া ন বাংলােদেশ পৗঁছােনার পর Integrated Test এবং Trial Run
করা
হেব। বা ব অ গিত ২৪.৪৯%।
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