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MRT Line-6 বো বোাংিোক্েক্ের প্রথি উড়োি কিক্ট্রোক্রি
সময়াবদ্ধ কমেপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২০.১০ খ্রকক্িোখ্রিটোর েীর্ ঘ প্রোয় ২২,০০০ ককোটি টোকো প্রোক্কখ্রিত ব্যক্য় উত্তরো ৩য় পব ঘ হক্ত িখ্রতখ্রিি
পর্ ঘন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বো বোাংিোক্েক্ের প্রথি কিক্ট্রোক্রক্ির খ্রনিঘোণ কোি পুক্রোেক্ি এখ্রিক্য় চক্িক্ে।
সোখ্রব ঘক িড় অগ্রিখ্রত ৩৬.৭৬%। প্রথি পর্ ঘোক্য় খ্রনিঘোক্ণর িন্য খ্রনর্ ঘোখ্ররত উত্তরো তৃতীয় পব ঘ হক্ত আিোরিাঁও অাংক্ের অগ্রিখ্রত ৬৩.৫৮%।
খ্রিতীয় পর্ ঘোক্য় খ্রনিঘোক্ণর িন্য খ্রনর্ ঘোখ্ররত আিোরিাঁও কথক্ক িখ্রতখ্রিি অাংক্ের অগ্রিখ্রত ৩৩.৪২%। ইক্িকখ্রট্রকযোি ও কিকোখ্রনকযোি খ্রসক্স্টি
এবাং করোখ্রিাং স্টক (করিক্কোচ) ও খ্রডক্পো ইকুইপক্িন্ট সাংগ্রহ কোক্ির সিখ্রিত অগ্রিখ্রত ২১.৭৪%। িোননীয় প্রর্োনিন্ত্রীর খ্রনক্ে ঘেনো অনুসরক্ণ
িখ্রতখ্রিি কথক্ক কিিোপুর পর্ ঘন্ত MRT Line-6 বখ্রর্ ঘত করোর িন্য Social Survey চিক্ে। এ অাংক্ের দের্ ঘয ১.১৬ খ্রকক্িোখ্রিটোর।
প্যোক্কিখ্রিখ্রত্তক বোস্তবোয়ন অগ্রিখ্রত
Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) কিোট ৮টি প্যোক্কক্ি বোস্তবোয়ন করো হক্ে।
৩১ অক্টোবর ২০১৯ তোখ্ররখ পর্ ঘন্ত প্যোক্কিখ্রিখ্রত্তক বোস্তবোয়ন অগ্রিখ্রত ক্রিোিক্য় খ্রনক্ে প্রেোন করো হি:
 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 ১০৪ (এেশত চার) সোটি 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 অবোঠাকিা ডনিধাণ েরকত হকব। ইকতািকে সে েেল অবোঠাকিার ডনিধাণ োজ সশষ হকয়কে তন্মকে অন্যতি হল:
Retaining wall, Test track bed, Coach unloading area, Embedded track, Jack pit, Bogie turn
table, Underfloor wheel lathe pit, Bogie wash plant, Bogie assemble-disassemble pit,
Inspection pit ও Interface pit foundation. সে েেল অবোঠাকিার োজ চলিান রকয়কে তন্মকে উকেখ্যকোগ্য হল:
Work shop, Stabling yard ও shed, Operation control centre, Auxiliary sub-station ভ্বন, Traction
sub-station ভ্বন, সেন্দ্রীয় store, Depot controller অডিে, প্রশােডনে ভ্বন, Training center, িরকিটরী ভ্বন,
সিডিেযাল সেন্টার, সেডন্টন, Rolling stock maintenance ভ্বন, Crew booking ভ্বন, Chief Depot controller
ভ্বন, Effluent Treatment Plant (ETP) ও Sewage Treatment Plant (STP) ও েংযুক্ত সেকনজ লাইন,
Storm সেকনজ, াডন ও িায়ার িাইটিং লাইন, অভ্যন্তরীন রাস্তা, Duct Bank. ডিক া এলাোর পূতধ োকজর বাস্তব অগ্রগডত
৫৫%।
 প্যাকেজ-০৩ ও ০৪ (উত্তরা নর্ ধ সর্কে আগারগাঁও ে ধন্ত ১১.৭৩ ডেকলাডিটার ভ্ায়ািাক্ট ও ৯টি সেশন ডনিধাণ): উিয় প্যোক্কক্ির
কোি ১ আিস্ট ২০১৭ তোখ্ররখ শুরু হক্য়ক্ে। ইক্তোিক্ে পখ্ররক্সবো স্থোনোন্তর, কচকক্বোখ্ররাং, কটস্ট পোইি, মূি পোইি ও আই-িোড ঘোর
খ্রনিঘোণ সম্পন্ন হক্য়ক্ে। কিোট ৭৬৬টি পোইি কযোপ এর িক্ে ৭৩২ টি পোইি কযোপ, ৩৯৩টি খ্রপয়োর কহক্ডর িক্ে ৩৭৩টি খ্রপয়োর কহড
এবাং ৫,১৪৯টি খ্রপ্রকোস্ট কসিম্যোন্ট কোখ্রস্টাং-এর িক্ে ৪,৫০৩ টি খ্রপ্রকোস্ট কসিম্যোন্ট কোখ্রস্টাং খ্রনিঘোণ সম্পন্ন হক্য়ক্ে। ০৭ (সোত)
খ্রকক্িোখ্রিটোর িোয়োডোট দৃশ্যিোন হক্য়ক্ে। র্োরোবোখ্রহকিোক্ব িোয়োডোট erection এর কোি এখ্রিক্য় চিক্ে। কর্খোক্ন িোয়োডোট
স্থোপন করো হক্য়ক্ে কসখোক্ন parapet wall এর খ্রনিঘোণ কোি এখ্রিক্য় চিক্ে। ০৯টি কস্টেক্নর sub-structure খ্রনিঘোণ
সম্পন্ন হক্য়ক্ে। বতঘিোক্ন উত্তরো কসন্টোর ও উত্তরো সোউথ কস্টেক্নর concourse খ্রনিঘোক্ণর কোি চিক্ে। কিক্ট্রোক্রি খ্রনিঘোক্ণ
স্বোিোখ্রবক পোখ্রনর প্রবোহ র্োক্ত বাঁর্োগ্রস্থ নো হয় তো খ্রবক্বচনোয় ০৫টি long span balance cantilever এর খ্রনিঘোণ
কোি অব্যোহত আক্ে। খ্রপয়োর-৪৪ কথক্ক খ্রপয়োর-১০২ পর্ ঘন্ত ১.৭৪ খ্রকক্িোখ্রিটোর িোয়োডোট করিিোইন ও Overhead
Catenaries System (OCS) Mast স্থোপক্নর িন্য সাংখ্রিষ্ট ঠিকোেোরী প্রখ্রতষ্ঠোক্নর খ্রনকট হস্তোন্তর করো হক্য়ক্ে।
সোখ্রব ঘক অগ্রিখ্রত ৫৮%।
 প্যোক্কি-৫ (আিোরিাঁও কথক্ক কোরওয়োন বোিোর পর্ ঘন্ত ৩.১৯৫ খ্রকক্িোখ্রিটোর িোয়োডোট ও ৩ টি কস্টেন খ্রনিঘোণ কোি):এ প্যোক্কক্ির
বোস্তব কোি ০১ আিস্ট ২০১৮ তোখ্ররখ শুরু করো হক্য়ক্ে। বতঘিোক্ন এ অাংক্ে পখ্ররক্সবো স্থোনোন্তর, কচক কবোখ্ররাং ও কটস্ট পোইি সম্পন্ন
হক্য়ক্ে। মূি পোইি খ্রনিঘোক্ণর খ্রনখ্রিত্ত ৩০০ টি ট্রোয়োি কট্রঞ্চ এর িক্ে ২৩৩ টি ট্রোয়োি কট্রঞ্চ সম্পন্ন হক্য়ক্ে। কিোট ৬২১ টি স্থোয়ী
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কবোরড্ পোইক্ির িক্ে ৪৬৫ টি স্থোয়ী কবোরড্ পোইি সম্পন্ন হক্য়ক্ে। কিোট ২০৩ টি পোইি কযোপ এর িক্ে ৪০ টি পোইি কযোপ সম্পন্ন
হক্য়ক্ে। ১০৬ টি খ্রপয়োর কিোি এর িক্ে ১ টি খ্রপয়োর কিোি সম্পন্ন হক্য়ক্ে। ১০৪৮টি কসিক্িন্ট এর িক্ে ২২ টি কসিক্িন্ট সম্পন্ন
হক্য়ক্ে । বোস্তব অগ্রিখ্রত ৩২.১২%।
 প্যোক্কি-৬ (কোরওয়োন বোিোর কথক্ক িখ্রতখ্রিি পর্ ঘন্ত ৪.৯২২ খ্রকক্িোখ্রিটোর িোয়োডোট ও ৪ টি কস্টেন খ্রনিঘোণ কোি):এ প্যোক্কক্ির
বোস্তব কোি ০১ আিস্ট ২০১৮ তোখ্ররখ কোি শুরু করো হক্য়ক্ে। বতঘিোক্ন এ অাংক্ে পখ্ররক্সবো স্থোনোন্তর, কচকক্বোখ্ররাং ও কটস্ট পোইি
সম্পন্ন হক্য়ক্ে। মূি পোইি খ্রনিঘোক্ণর খ্রনখ্রিত্ত কিোট ৪২৩ টি ট্রোয়োি কট্রঞ্চ এর িক্ে ৩১৬ টি ট্রোয়োি কট্রঞ্চ সম্পন্ন হক্য়ক্ে। কিোট ৮৬৫ টি
স্থোয়ী কবোরড্ পোইি এর িক্ে ৬১৮টি স্থোয়ী কবোরড্ পোইি সম্পন্ন হক্য়ক্ে। কিোট ২৯৮ টি পোইি কযোক্পর িক্ে ৫৮টি পোইি কযোপ
সম্পন্ন হক্য়ক্ে। ১৬০টি খ্রপয়োর কিোি এর িক্ে ১৮টি খ্রপয়োর কিোি সম্পন্ন হক্য়ক্ে। ১৩৬ টি খ্রপয়োর কহক্ডর িক্ে ১২ টি খ্রপয়োর কহড
সম্পন্ন হক্য়ক্ে এবাং ১৬২০ টি কসিক্িন্ট এর িক্ে ৩টি কসিক্িন্ট সম্পন্ন হক্য়ক্ে । বোস্তব অগ্রিখ্রত ৩৪.৩৮%।
 প্যাকেজ-৭ (ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি): ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি েরবরাহ ও ডনিধাণ োজ গত
১১ জুলাই ২০১৮ তাডরখ শুরু েরা হকয়কে। ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি েরবরাহ ও ডনিধাণ োকজর আওতায়
Definitive Design েম্পন্নপূব ধে Detail Design এর োজ চলকে এবং ডিকেম্বর ২০১৯ এর িকে েম্পন্ন হকব।
High Voltage Feeder Cable স্থা কনর জন্য রুট োকভ্ধ েম্পন্ন েকর েযাবল সল-আউট প্লান চূড়ান্ত েরা হকয়কে
এবং আন্ডারগ্রাউন্ড েযাবল সলইং এর োজ চলকে। টডি ও িাডনেনগর গ্রীি োব সেশকন Bay ডনিধাকণর োজ েম্পন্ন হকয়কে।
উত্তরা ডরডেডভ্ং োব সেশকনর (RSS) ভ্বকনর েেল সলাকরর োব কাস্টিং সম্পন্ন হয়েয়ে এবিং স্িয়সম্বর ২০১৯ এর ময়ে ভ্বন
স্িমমাণ কাজ সম্পন্ন হয়ব। উত্তরা ডরডেডভ্ং োব সেশন ও টডি গ্রীি োব সেশকনর Bay িাচ ধ ২০২০ এ চালু েরা হকব। সরল াত,
১৩২ সেডভ্ ও ৩৩ সেডভ্ েযাবলস্ েহ অন্যান্য েযাবল ইকতািকে উত্তরা ডিক াকত একে স ৌঁকেকে। সরল লাইন ডনিধাকণর িালািাল
Rail Track, Fastening System (Pendrol), Ballast (Partly), Mass Spring System
ইতযাডি উত্তরা ডিক াকত েরবরাহ াওয়া সগকে। ভ্ায়ািাকক্টর উ র সরল লাইন বসায়িার এবং আনুেডিে ববদ্যযডতে স্থা নার
ডনিধাণ োজ ডিকেম্বর ২০১৯ িাকে শুরু হকব। 132 KV Gas Insulated Switchgear (GIS), 33 KV
Switchgear, Dry Type Transformer ইতযাডি িালািাকলর Pre-Shipment Inspection
(PSI) েম্পন্ন হকয়কে এবিং িয়েম্বর ২০১৯ মায়স সরবরাহ পাওো যায়ব। Sleeper, 132 KV Cable Straight
Connector, DC Switchgear ইত্যাস্ি মালামাল Pre-shipment Inspection এর জন্য ডবডভ্ন্ন সিকশ
প্রস্তুত আকে। বাস্তব অগ্রগডত ২৩.৩০%।
 প্যাকেজ-৮ [সরাডলং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিন্ট েংগ্রহ]: এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু
েরা হকয়কে। সরাডলং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিকন্টর Definitive Design গত ০১ সি ২০১৮ তাডরখ এবং
Detailed Design ১৩ িাচ ধ ২০১৯ তাডরখ েম্পন্ন হকয়কে। Bogie ডনিধাকণর োজ ১৬ সিব্রুয়াডর ২০১৯ তাডরখ জা াকন
শুরু হকয়কে। োত্রীবাহী সোচ (োরবডি) ডনিধাকণর োজ ১৬ এডপ্রল ২০১৯ তাডরখ জা াকন শুরু েরা হকয়কে। আগাডি ১৫ জুন ২০২০
তাডরখ প্রর্ি সিকিা সিন সেট বাংলাকিকশ স ৌঁোর জন্য ডনর্ ধাডরত আকে। সিকিা সিন বাংলাকিকশ স ৌঁোকনার র
Integrated Test এবং Trail Run শুরু েরা হকব। বাস্তব অগ্রগডত ২০.০৬%।
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