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MRT Line-6 বা বাংলাটদটের িথি উড়াল শিটট্রাটরল
সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২০.১০ প্রকটলাপ্রিটার দীর্ য িায় ২২,০০০ শকাটি টাকা িাক্কপ্রলত ব্যটয় উত্তরা ৩য় পব য হটত
িপ্রতপ্রিল পর্ যন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংলাটদটের িথি শিটট্রাটরটলর প্রনিযাণ কাটির সাপ্রব যক গড় অগ্রগপ্রত
৭৮.৯৫%। িথি পর্ যাটয় প্রনিযাটণর িন্য প্রনধ যাপ্ররত উত্তরা তৃতীয় পব য হটত আগারগাঁও অংটের পূতয কাটির অগ্রগপ্রত ৯২.০২%। প্রিতীয়
পর্ যাটয় প্রনিযাটণর িন্য প্রনধ যাপ্ররত আগারগাঁও শথটক িপ্রতপ্রিল অংটের পূতয কাটির অগ্রগপ্রত ৭৮.১৯%। ইটলকপ্রট্রকযাল ও শিকাপ্রনকযাল
প্রসটস্টি এবং শরাপ্রলং স্টক (শরলটকাচ) ও প্রডটপা ইকুইপটিন্ট সংগ্রহ কাটির সিপ্রন্বত অগ্রগপ্রত ৭৯.০৯%। িাননীয় িধানিন্ত্রীর অনুোসন
অনুসরটণ MRT Line-6 িপ্রতপ্রিল শথটক কিলাপুর পর্ যন্ত ১.১৬ প্রকটলাপ্রিটার বপ্রধ যত করার প্রনপ্রিত্ত Detailed Design পর্ যন্ত
র্াবতীয় কার্ যক্রি সম্পন্ন হটয়টছ। ভূপ্রি অপ্রধগ্রহটণর কার্ যক্রি চূড়ান্ত পর্ যাটয় রটয়টছ।
প্যাটকিপ্রিপ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগপ্রত
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) শিাট ৯টি প্যাটকটি বাস্তবায়ন করা হটে। ৩০ শে এপ্রিল
২০২২ তাপ্ররখ পর্ যন্ত প্যাটকিপ্রিপ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগপ্রত প্রননরূপ:
 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-০২ (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 ৪৪টি অবোঠাকিার ডনিধাে োজ ডরপূে ধভ্াকব েম্পন্ন
হকয়কে। ডিক া এলাোর অবডিষ্ট োজ সিষ র্ ধাকয় রকয়কে। পূতধ োকজর অগ্রগডত ৯9.00%। েেল স্থা নার চার াকি এেই
র্রকের ডেরাডিে টাইলস্ ডিকয় স্থা তয শিলীর ডনিধাে োকজর অগ্রগডত ৯৯.০০%। Mechanical, Electrical and
Plumbing (MEP) োকজর অগ্রগডত ৯৫.৫০%। এই প্যাকেকজর োডব ধে বাস্তব অগ্রগডত ৯৮.০০%।
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 প্যাটকি-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত ১১.৭৩ প্রকটলাপ্রিটার িায়াডাক্ট ও ৯টি শস্টেন প্রনিযাণ): উিয়
প্যাটকটির কাি ১ আগস্ট ২০১৭ তাপ্ররখ শুরু হটয়টছ। ইটতািটে পপ্ররটসবা স্থানান্তর, শচকটবাপ্ররং, শটস্ট পাইল, মূল পাইল,
পাইল কযাপ, আই-গাড যার, প্রিকাস্ট শসগটিন্ট কাপ্রস্টং, সকল প্রপয়ার শহড, িায়াডাক্ট, িায়াডাটক্টর উপর প্যারাটপট ওয়াল স্থাপন,
Long Span Balanced Cantilever প্রনিযাণ, সকল শস্টেটনর Sub-structure, Concourse ছাদ, Platform
ছাদ, Steel Roof Structure এবং আইকপ্রনক শস্টেনসহ সকল শস্টেটনর Roof Sheet স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ। ০৯ টি
শস্টেটনর িটে ০৩ টি শস্টেটনর Entry-Exit প্রনিযাণ কাি শেষ হটয়টছ এবং ০৬ টি শস্টেটনর Entry-Exit প্রনিযাণ কাি
চলিান আটছ। উত্তরা উত্তর শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত ০৯টি শস্টেটনর Mechanical, Electrical and Plumbing
(MEP) ও Architectural কাি চলিান আটছ। এই প্যাকেজ দুটির সিপ্রন্বত বাস্তব অগ্রগপ্রত ৯১.৮৩%।
 প্যাটকি-০৫ (আগারগাঁও শথটক কারওয়ান বািার পর্ যন্ত ৩.১৯৫ প্রকটলাপ্রিটার িায়াডাক্ট ও ৩ টি শস্টেন প্রনিযাণ কাি): এই
প্যাটকটির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাপ্ররখ শুরু করা হটয়টছ। বতযিাটন এই অংটে পপ্ররটসবা স্থানান্তর, শচকটবাপ্ররং, ট্রায়াল
শট্রঞ্চ, শটস্ট পাইল, স্থায়ী শবার্ড পাইল, পাইল কযাপ, প্রপয়ার কলাি, প্রপয়ার শহড, Portal Beam, শস্টেন কলাি ও
িায়াডাটক্টর িন্য প্রিকাস্ট শসগটিন্ট, সকল Span, Special Long Span প্রনিযাণ, িায়াডাক্ট Erection ও সকল
প্যারাদপট ওয়াল স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ। বতেমাদন রবজয় সররণ, ফ্ামেদগট ও 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। রবজয় সররণ, ফ্ামেদগট ও কারওয়ান বাজার
লেশনত্রদয়র Steel Roof Structure স্থাপন, Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও
Architectural কাজ চলমান আদে। উত্তরা প্রডটপা এলাকায় প্রনিযাণাধীন Metro Rail Exhibition & Information
Center-এর পূতয কাটির অগ্রগপ্রত ৯৮.৭৫%। এই প্যাটকটির সাপ্রব যক বাস্তব অগ্রগপ্রত ৮২.৭২%।
 প্যাটকি-০৬ (কারওয়ান বািার শথটক িপ্রতপ্রিল পর্ যন্ত ৪.৯২২ প্রকটলাপ্রিটার িায়াডাক্ট ও ৪ টি শস্টেন প্রনিযাণ কাি): এই
প্যাটকটির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাপ্ররখ কাি শুরু করা হটয়টছ। বতযিাটন এই অংটে পপ্ররটসবা স্থানান্তর,
শচকটবাপ্ররং, ট্রায়াল শট্রঞ্চ, শটস্ট পাইল, স্থায়ী শবার্ড পাইল, পাইল কযাপ, প্রপয়ার কলাি, প্রপয়ার শহড, Portal Beam, শস্টেন
কলাি, িায়াডালের জন্য রপ্রকাে লসগদমন্ট প্রনিযাণ, সকল Span, Special Long Span প্রনিযাণ ও িায়াডাক্ট Erection
সম্পন্ন হটয়টছ। লমাট ৪৯৮৬টি প্যারাদপট ওয়াদলর মদে সকল প্যারাদপট ওয়াল রনমোণ এ্বাং িায়াডাটক্টর উপর স্থাপন করা
হদয়দে। বতেমাদন শাহবাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয় ও মরতরিল লমদরাদরল লেশনসমূদহর রনমোণ কাজ
চলমান আদে। শাহবাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয় ও মরতরিল শস্টেটনর সম্পূণ য কনটকাস য শলটিল এবং
প্ল্যাটফিয শলটিটলর স্লাব কাপ্রস্টং সম্পন্ন হটয়টছ। োহবাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় ও মরতরিল লেশদন Steel Roof Structure
স্থাপন এ্বাং ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় লেশদন Roof Sheet স্থাপন কাজ চলমান রদয়দে। এ্ই প্যাদকদজর আওতাধীন সকল
লেশদন Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাি চলটছ। শাহবাগ, ঢাকা
রবশ্বরবদ্যালয় ও মরতরিল শস্টেটনর Entry-Exit Structure- এর প্রনিযাণ কাজ চলমান আদে। এই প্যাটকটির সাপ্রব যক
বাস্তব অগ্রগরত ৮৩.১৫%।
 প্যাকেজ-০৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি েরবরাহ ও ডনিধাে োজ
গত ১১ জুলাই ২০১৮ তাডরখ শুরু হকয়কে। এই প্যাটকটির সাপ্রব যক বাস্তব অগ্রগপ্রত ৮৬%।
উত্তরা ডিক া: উত্তরা ডিক াকত ডরডেডভ্িং োব-সেিন (RSS) এর পূতধ োজ সিষ েকর ডবদুযতায়কনর োজ েম্পন্ন েরা হকয়কে।
প্রডটপা এলাকায় সম্পূণ য শরল লাইন স্থাপন (১৯ প্রকটলাপ্রিটার) সম্পন্ন হটয়টছ। OCS Mast স্থাপন ও OCS (১৬
প্রকটলাপ্রিটার) ওয়যাপ্ররং সম্পন্ন কটর চালু করা হটয়টছ। প্রডটপা এলাকার ১৭টি প্রলফট এর িটে ১৬ টির ইন্সটটলেন ও
শিকাপ্রনকযাল কাি সম্পন্ন হটয়টছ। প্রডটপার অিযন্তটর শিটট্রাটরল িপ্রেক্ষণ শকটে একিাত্র এস্ক্যাটলটর স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ।
উত্তরা উত্তর শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত অংে: িায়াডাটক্ট উত্তরা উত্তর শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত সম্পূণ য অংটে শরল লাইন (২৫.২৩
ট্রযাক-প্রকটলাপ্রিটার) স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ। িায়াডাটক্টর উপর আগারগাঁও পর্ যন্ত OCS Mast স্থাপন এবং সম্পূণ য ওয়যাপ্ররং
(৩১.১৩ প্রকটলাপ্রিটার) সম্পন্ন কটর চালু করা হটয়টছ। উত্তরা শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত প্রসগনাপ্রলং প্রসটস্টটির ইকুইপটিন্ট স্থাপন
সম্পন্ন কটর শটপ্রস্টং চলটছ। উত্তরা শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত িথি ০৯ টি শস্টেটন ২৪টি প্রলফট এর িটে ২১ টির ইন্সটটলেন ও
শিকাপ্রনকযাল কাি সম্পন্ন হটয়টছ এবং ০৩টির কাি চলিান আটছ। এই অংটে স্থাপ্রপতব্য ৫৪টি এস্ক্যাটলটটরর িটে ৪৪টি
এস্ক্যাটলটর স্থাপটনর কাি চূড়ান্ত পর্ যাটয় রটয়টছ।
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আগারগাঁও শথটক িপ্রতপ্রিল পর্ যন্ত অংে: িপ্রতপ্রিল প্ররপ্রসপ্রিং সাব-শস্টেন (RSS) এর িবন প্রনিযাণ সম্পন্ন কটর র্াবতীয়
ববদ্যযপ্রতক সরঞ্জািাপ্রদ স্থাপন করা হটয়টছ। আগারগাঁও শথটক িপ্রতপ্রিল পর্ যন্ত ১৬.১৯ ট্রাক-প্রকটলাপ্রিটার শরল লাইটনর িটে
১১.৭৩ ট্রযাক-প্রকটলাপ্রিটার স্থাপন করা হটয়টছ। আগারগাঁও হটত িপ্রতপ্রিল পর্ যন্ত ৩৫টি OCS Mast ব্যাতীত সকল OCS
Mast স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ। এই অংটে স্থাপ্রপতব্য ৫২টি এস্ক্যাটলটটরর িটে ১২টি এস্ক্যাটলটর স্থাপটনর কাি চলটছ।
 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 ১২টি সিন সেট ইকতািকে ঢাকার উত্তরাস্থ প্রডটপাটত শপ ৌঁটছটছ।
সিকিা সিনগুকলার প্রকয়াজনীয় োডরগডর রীক্ষা ও Functional Test এবিং Performance Test চলটছ। 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 সাপ্রব যকিাটব েম্পন্ন েরকত প্রায় ০৬(েয়) িাকের প্রকয়াজন হকব। ১৩তি ও
১৪তি শট্রন শসট দ্য’টি িাপাটনর শকাটব সমুদ্র বন্দর হটত ০৬ এপ্রিল িাহাি শর্াটগ বাংলাটদটের উটেটে র্াত্রা শুরু কটরটছ
এবং বাংলাটদটে শপ ৌঁছাটনার সম্ভাব্য সিয় শি ২০২২ িাটসর ২য় সিাহ। এই প্যাটকটির বাস্তব অগ্রগপ্রত ৭৭.১৪%।
 প্যাকেজ-০৯ ( Enterprise Resource Management System): Enterprise Resource Management
System (ERMS) এর োজ শুরু েরার ডনডিত্ত গত ২২ সেব্রুয়াডর ২০২২ তাডরখ রািিধে প্রডতষ্ঠান ের্তধে Kick off
Meeting েরা হকয়কে। Kick off Meeting এর ডেদ্ধান্ত অনুোকর ERMS এর প্রাথডিে োর্ ধক্রি চলিান আকে।
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