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এই সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাটদটশি প্রথি উড়াি কিটট্রাটিি বা MRT Line-6 এি রনিবাণ
কাজ early commissioning এি িক্ষ্যিাত্রা অজবটন পুটিাদটি এরগটয় চিটছ। আগািী ১৬ রডটসম্বি ২০২২ িাটস সিকাি
বাংিাটদটশি প্রথি উড়াি কিটট্রা কট্রন উত্তিা উত্তি কথটক আগািগাঁও পয বন্ত ১১.৭৩ রকটিারিটাি চালু কিাি পরিকল্পনা গ্রহণ কটিটছ।
২০২৬ সাটিি িটে কিিাপুি কথটক রবিানবন্দি পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পাতাি এবং নতুন বাজাি কথটক রপতিগঞ্জ রডটপা পয বন্ত
১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়াি কিাট ৩১.২৪১ রকটিারিটাি দীর্ ব ও ২১টি কস্টশন রবরশষ্ট MRT Line-1 রনমোদণর লদযয Detailed
Design, ভূরি অরধগ্রহণ এবং দিপত্র প্ররক্রয়াকিণ কায বক্রি চিিান আটছ। কিিাপুি কথটক রবিানবন্দি রুটটই বাংিাটদটশ প্রথি
পাতাি বা আন্ডািগ্রাউন্ড কিটট্রাটিি রনরিবত হটত যাটে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিটট্রাটিটিি সিন্বটয় ২০ রকটিারিটাি
দীর্ ব MRT Line-5: Northern Route-এি রবরিন্ন Survey, Detailed Design ও ভূরি অরধগ্রহটণি কাজ চিটছ। ২০৩০
সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিটট্রাটিটিি সিন্বটয় ১৭.৪০ রকটিারিটাি দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route রনিবাটণি লদযয
Feasibility Study, রবরভন্ন সাদভে ও Basic Design এি কাজ চিটছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধরতটত
MRT Line-2 রনমোদণর লদযয Preliminary Study চিিান আটছ। ২০৩০ সাটিি িটে কিিাপুি কথটক নািায়ণগঞ্জ পয বন্ত
MRT Line-4 রনিবাটণি উটযাগ প্ররক্রয়াধীন আটছ।
MRT Line-6 বা বাংিাটদটশি প্রথি উড়াি কিটট্রাটিি
সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২০.১০ রকটিারিটাি দীর্ ব প্রায় ২২,০০০ ককাটি টাকা প্রাক্করিত ব্যটয় উত্তিা ৩য় পব ব হটত
িরতরিি পয বন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংিাটদটশি প্রথি কিটট্রাটিটিি রনিবাণ কাটজি সারব বক গড় অগ্রগরত
৭৫.৩৯%। প্রথি পয বাটয় রনিবাটণি জন্য রনধ বারিত উত্তিা তৃতীয় পব ব হটত আগািগাঁও অংটশি পূতব কাটজি অগ্রগরত ৯০.৪২%। রিতীয়
পয বাটয় রনিবাটণি জন্য রনধ বারিত আগািগাঁও কথটক িরতরিি অংটশি পূতব কাটজি অগ্রগরত ৭৪.৪২%। ইটিকরট্রকযাি ও কিকারনকযাি
রসটস্টি এবং কিারিং স্টক (কিিটকাচ) ও রডটপা ইকুইপটিন্ট সংগ্রহ কাটজি সিরন্বত অগ্রগরত ৭৩.৭৯%। িাননীয় প্রধানিন্ত্রীি অনুশাসন
অনুসিটণ MRT Line-6 িরতরিি কথটক কিিাপুি পয বন্ত ১.১৬ রকটিারিটাি বরধ বত কিাি রনরিত্ত অংশীজনসিা, Social Study,
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Household Survey, Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement Acton Plan (RAP), Environment
Impact Assessment (EIA) এবং Basic Design সম্পন্ন হটয়টছ। বতবিাটন Detailed Design ও ভূরি অরধগ্রহটণি
কায বক্রি চিিান।
প্যাটকজরিরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরত
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) কিাট ৮টি প্যাটকটজ বাস্তবায়ন কিা হটে। ৩১ জানুয়ারি
২০২২ তারিখ পয বন্ত প্যাটকজরিরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরত রননরূপ:
 প্যাকেজ-০১ (ডিক া এলাোর ভূডি উন্নয়ন): এই 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। এই প্যাকেকজর বাস্তব অগ্রগডত ১০০%।
 প্যাকেজ-২ (ডিক া এলাোর পূতধ োজ): এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু হকয়কে। ডিক ার
অভ্যন্তকর ডনিধাকের জন্য ডনর্ ধাডরত সিাট ৫২টি অবোঠাকিার িকে ৪3টি অবোঠাকিার ডনিধাে োজ ডরপূে ধভ্াকব েম্পন্ন
হকয়কে। ডিক া এলাোর অবডিষ্ট োজ প্রায় সিষ র্ ধাকয় রকয়কে। এই প্যাকেকজর বাস্তব অগ্রগডত ৯৭.২৫%।
 প্যাটকজ-০৩ ও ০৪ (উত্তিা উত্তি কথটক আগািগাঁও পয বন্ত ১১.৭৩ রকটিারিটাি িায়াডাক্ট ও ৯টি কস্টশন রনিবাণ): উিয়
প্যাটকটজি কাজ ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখ শুরু হটয়টছ। ইটতািটে পরিটসবা স্থানান্তি, কচকটবারিং, কটস্ট পাইি, মূি পাইি,
পাইি কযাপ, আই-গাড বাি, রপ্রকাস্ট কসগটিন্ট কারস্টং, সকি রপয়াি কহড, িায়াডাক্ট, িায়াডাটক্টি উপি প্যািাটপট ওয়াি স্থাপন,
Long Span Balanced Cantilever রনিবাণ, সকি কস্টশটনি Sub-structure, Concourse ছাদ, Platform ছাদ
এবং Steel Roof Structure রনিবাণ কাজ সম্পন্ন হটয়টছ। ০৯টি কস্টশনসমূটহি িটে উত্তিা কসন্টাি কস্টশন ব্যতীত বাকী
০৮টি কস্টশটনি Roof Sheet স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ। উত্তিা উত্তি কথটক আগািগাঁও পয বন্ত ০৯টি কস্টশটন Mechanical,
Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ এবং Entry-Exit Structure রনিবাণ কাজ চিিান
আটছ। তন্মটে উত্তিা উত্তি, উত্তিা কসন্টাি, উত্তিা দরক্ষ্ণ ও পল্লবী কস্টশটনি Entry-Exit Structure রনিবাণ কাজ কশষ
পয বাটয় িটয়টছ। এই প্যাকেজ দুটির সিরন্বত বাস্তব অগ্রগরত ৮৭.৭৭%।
 প্যাটকজ-৫ (আগািগাঁও কথটক কািওয়ান বাজাি পয বন্ত ৩.১৯৫ রকটিারিটাি িায়াডাক্ট ও ৩ টি কস্টশন রনিবাণ কাজ): এই
প্যাটকটজি বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু কিা হটয়টছ। বতবিাটন এই অংটশ পরিটসবা স্থানান্তি, কচকটবারিং, ট্রায়াি
কট্রঞ্চ, কটস্ট পাইি, স্থায়ী কবার্ড পাইি, পাইি কযাপ, রপয়াি কিাি, রপয়াি কহড, Portal Beam, কস্টশন কিাি ও
িায়াডাটক্টি জন্য রপ্রকাস্ট কসগটিন্ট, সকি Span, Special Long Span ও িায়াডাক্ট রনিবাণ সম্পন্ন হটয়টছ। বতেমাদন
রবজয় সররণ, ফ্ামেদগট, কারওয়ান বাজার লমদরাদরল লেশনত্রদয়র রনমোণ কাজ চলমান আদে। রবজয় সররণ লেশদনর কনদকাস ে
ও প্ল্যাটফ্মে ললদভল এ্বাং ফ্ামেদগট ও কারওয়ান বাজার লেশদনর ররদটইল, কনদকাস ে ও প্ল্যাটফ্মে ললদভদলর স্লাব কারোং
সম্পন্ন হদয়দে। লমাট ৩২৩৭টি প্যারাদপট ওয়াদলর মদে সকল প্যারাদপট ওয়াল রনমোণ সম্পন্ন হদয়দে এ্বাং স্থারপত
িায়াডাটক্টি ওপি ইদতামদে ৩২৩৪টি প্যািাটপট ওয়াল স্থাপন করা হদয়দে। রবজয় সররণ ও ফ্ামেদগট লেশদন Steel Roof
Structure এ্র রনমোণ কাজ শুরু করা হদয়দে। রবজয় সররণ, ফ্ামেদগট, কারওয়ান বাজার লমদরাদরল লেশনত্রদয়র
Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) এ্র কাজ চলমান আদে। উত্তিা রডটপা এিাকায় রনিবাণাধীন
Metro Rail Exhibition & Information Center-এি পূতব কাটজি অগ্রগরত ৯৮.৭৫%। এ প্যাটকটজি সারব বক
বাস্তব অগ্রগরত ৭৯.০৩%।
 প্যাটকজ-৬ (কািওয়ান বাজাি কথটক িরতরিি পয বন্ত ৪.৯২২ রকটিারিটাি িায়াডাক্ট ও ৪ টি কস্টশন রনিবাণ কাজ): এই
প্যাটকটজি বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ কাজ শুরু কিা হটয়টছ। বতবিাটন এই অংটশ পরিটসবা স্থানান্তি, কচকটবারিং,
ট্রায়াি কট্রঞ্চ, কটস্ট পাইি, স্থায়ী কবার্ড পাইি, পাইল কযাপ, রপয়াি কিাি, রপয়াি কহড, Portal Beam, কস্টশন কিাি,
১৫১টি Span এবং িায়াডালের জন্য রপ্রকাে লসগদমন্ট রনিবাণ সম্পন্ন হটয়টছ। গত ২৭ জানুয়ারর ২০২২ তাররখ কািওয়ান
বাজাি কথটক িরতরিি পয বন্ত ৪.৯২২ রকটিারিটাি িায়াডাক্ট এি সব বটশষ কসগটিন্ট উটত্তািটনি িােটি িায়াডাক্ট Erection
সম্পন্ন হটয়টছ। লমাট ৪৯৮৬টি প্যারাদপট ওয়াদলর মদে ৪৯১০টি প্যারাদপট ওয়াল রনমোণ সম্পন্ন হদয়দে এ্বাং স্থারপত
িায়াডাটক্টি ওপি ইদতামদে ৪৩১৫টি প্যািাটপট ওয়াল স্থাপন সম্পন্ন হদয়দে। বতেমাদন শাহবাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়,
বাাংলাদেশ সরচবালয় ও মরতরিল লমদরাদরল লেশনসহেদহর রনমোণ কাজ চলমান আদে। শাহবাগ কস্টশটনি সম্পূণ ব ১৮০ রিটাি
কনটকাস ব কিটিি এবং প্ল্যাটফিব কিটিটিি ডানপাটশি সম্পূণ ব ১৮০ রিটাি স্লাব কারস্টং সম্পন্ন হটয়টছ। ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়
লেশদনর সম্পূণ ে কনদকাস ে ললদভল এ্বাং প্ল্যাটফ্মে ললদভদলর স্লাব কারোং সম্পন্ন হদয়দে। বাাংলাদেশ সরচবালয় লেশদনর
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সম্পূণ ে ১৮০ রমটার কনদকাস ে ললদভল স্লাব কারোং এ্বাং প্ল্যাটফ্মে ললদভদলর ডানপাদশর ১৮০ রমটার স্লাব কারোং সম্পন্ন
হদয়দে। মরতরিল লেশদনর সম্পূণ ে কনদকাস ে ললদভল স্লাব কারোং এ্বাং প্ল্যাটফ্মে ললদভদলর ডানপাদশর ১৩৫ রমটার ও
বামপাদশর ১৮০ রমটার স্লাব কারোং সম্পন্ন হদয়দে। ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় লেশদন Steel Roof Structure স্থাপদনর কাজ
শুরু করা হদয়দে। ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় ও মরতরিল লেশদন Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) এ্র
কাজ চলমান আদে। বাস্তব অগ্রগরত ৭৯.৩২%।
 প্যাকেজ-০৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি েরবরাহ ও ডনিধাে োজ
গত ১১ জুলাই ২০১৮ তাডরখ শুরু হকয়কে। উত্তরা ডিক াকত ডরডেডভ্িং োব-সেিন (RSS) এর পূতধ োজ সিষ েকর
ডবদুযতায়কনর োজ েম্পন্ন েরা হকয়কে। িরতরিি রিরসরিং সাব-কস্টশন (RSS) এি িবন রনিবাণ কাজ চিিান। রডটপা
এিাকায় সকি কিি িাইন স্থাপটনি কাজ, OCS Mast স্থাপন ও OCS ওয়যারিং সম্পন্ন হটয়টছ। িায়াডাটক্ট উত্তিা উত্তি
কথটক আগািগাঁও পয বন্ত ২৫.২৩ ট্রযাক-রকটিারিটাি কিি িাইটনি রপ্ল্ন্থ কারস্টং, ট্রযাক আযািাইনটিন্ট, রড-কেরসং, রিয়াি
ওয়াকবসহ কিি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হটয়টছ। আগািগাঁও কথটক িরতরিি পয বন্ত ১৬.১৯ ট্রাক-রকটিারিটাি কিিিাইটনি িটে
৫.৩০ ট্রযাক-রকটিারিটাি Rail Track Plinth Casting এবং কিি ট্রযাক আযািাইনটিন্ট এি কাজ সম্পন্ন হটয়টছ।
িায়াডাটক্টি ওপি আগািগাঁও পয বন্ত ট্রযাটক OCS Mast স্থাপন এবং সম্পূণ ব ওয়যারিং (৩১.১৩ রকটিারিটাি) সম্পন্ন হটয়টছ।
আগািগাঁও হটত ঢাকা রবর্শ্রবযািয় পয বন্ত OCS Mast/Portal স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ। এই প্যাটকটজি বাস্তব অগ্রগরত
৮১.৯৬%।
 প্যাকেজ-০৮ [সরাডলিং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিন্ট েিংগ্রহ]: এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭
তাডরখ শুরু েরা হকয়কে। েিংগৃহীতব্য ২৪টি সিন সেকটর িকে ১০টি সিন সেট ইকতািকে ঢাকাি উত্তরাস্থ রডটপাটত কপ ৌঁটছটছ।
সিকিা সিনগুকলার প্রকয়াজনীয় োডরগডর রীক্ষা ও Functional Test এবিং Performance Test চিটছ। গত ২৯ নকভ্ম্বর
২০২১ তাডরখ ডিরপুর-১০ সিকিা সেিন র্ ধন্ত এবিং গত ১২ ডিকেম্বর ২০২১ তাডরখ আগারগাঁও র্ ধন্ত Performance Test
েরা হকয়কে। প্রডতটি সিকনর সক্ষকে এই Test সারব বকিাটব েম্পন্ন েরকত প্রায় ০৬(েয়) িাকের প্রকয়াজন হকব।
Performance Test েম্পন্ন হওয়ার র প্রায় ০৩(ডতন) িাকের Integrated Test কিা হটব। Integrated Test সিকষ
ও বাডেডজযে চলাচল শুরুর পূকব ধ প্রায় ০৫( াঁচ) িাকের র্ােীডবহীন Trial Run েরা হকব। ১১তি ও ১২তি সিন সেট দু’টি
জা াকনর সোকব েমুদ্র বন্দর হকত 27 জানুয়াডর ২০২২ তাডরখ জাহাজ সর্াকগ বািংলাকেকির উকেকে র্াো শুরু েকরকে। সিন
সেট দু’টি বািংলাকেকি স ৌোকনার েম্ভাব্য েিয় িাচ ধ ২০২২ িাকের ২য় েপ্তাহ। এই প্যাটকটজি বাস্তব অগ্রগরত ৬৮.৬১%।
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