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ঢাকা িহানগরী ও তৎেংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকার যানিট ডনরেসন ও পডরসবশ উন্নয়সন আধুডনক গণপডরবহন ডহসেসব Mass Rapid 

Transit (MRT) বা কিসট্রাসরসির পডরকল্পনা, োসভ ব, ডিিাইন, অর্ বায়ন, ডনি বাণ, পডরচািনা ও রক্ষণাসবক্ষসণর ডনডিত্ত গত ০৩ জুন ২০১৩ 

তাডরখ শতভাগ েরকাডর িাডিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। এরই 

ধারাবাডহকতায় েরকার ৬ (ছয়) টি কিসট্রাসরি েিন্বসয় ঢাকা িহানগরী ও তৎেংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকায় কিাট ১২৮.৭৪১ ডকসিাডিটার (উড়াি 

৬৭.৫৬৯ ডকসিাডিটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ ডকসিাডিটার) দীর্ ব একটি শডিশািী কনটওয়াকব গসড় কতািার ডনডিত্ত ডনসনাি েিয়াবদ্ধ 

কি বপডরকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কসরসছ:  

েিয়াবদ্ধ কি বপডরকল্পনা ২০৩০ 

 

ক্রি এিআরটি িাইসনর নাি পয বায় েম্ভাব্য েিাডির োি ধরণ 

১. এিআরটি িাইন-৬ প্রর্ি ২০২৪ উড়াি 

২. এিআরটি িাইন-১ 

ডিতীয় 

২০২৬ 

উড়াি ও পাতাি 

৩. এিআরটি িাইন-৫: নদ বান ব রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িাইন-৫: োউদান ব রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ উড়াি 
  

 

এ সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাসদসশর প্রর্ি উড়াি কিসট্রাসরি বা MRT Line-6 এর ডনি বাণ কাি 

পুসরাদসি এডগসয় চিসছ। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূরতে উেযাপন বদষ ের ১৬ রডদসম্বর ২০২১ তাররখ েরকার বাাংলাদেদশর প্রথম উড়াল লমদরাদরল 

আনুষ্ঠারনকভাদব উদবাধদনর পররকল্পনা গ্রহণ কদরদছ। ২০২৬ োসির িসে উড়াি ও পাতাি কিসট্রাসরসির েিন্বসয় ৩১.২৪১ ডকসিাডিটার দীর্ ব  

MRT Line-1 ডনি বাসণর িসক্ষে Detailed Design-এর কাি চিিান আসছ। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিসট্রাসরসির 

েিন্বসয় ২০ ডকসিাডিটার দীর্ ব MRT Line-5: Northern Route-এর Engineering Service-এর পরািশ বক প্রডতষ্ঠান ডনসয়াসগর 

ডনডিত্ত Negotiation েম্পন্ন হসয়সছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিসট্রাসরসির েিন্বসয় ১৭.৪০ ডকসিাডিটার দীর্ ব MRT 

Line-5: Southern Route-এর TPP গত ০৯ রডদসম্বর ২০১৯ তাররখ অনুদমারেত হদয়দছ। অপর ২টি লমদরাদরদলর উদযাগ রবরভন্ন 

পয োদয় বাস্তবায়নাধীন আদছ।  
 
 

  

প্রডতসবদনাধীন িাে পয বন্ত প্রসয়ািনীয় হািনাগাদ অতীব গুরুত্বপূণ ব/উসেখসযাগ্য কি বকান্ডঃ  

 

MRT Line-6 বা বাংিাসদসশর প্রর্ি উড়াি কিসট্রাসরি   

 

সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২০.১০ ডকসিাডিটার দীর্ ব প্রায় ২২,০০০ ককাটি টাকা প্রাক্কডিত ব্যসয় উত্তরা ৩য় পব ব হসত িডতডিি 

পয বন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংিাসদসশর প্রর্ি কিসট্রাসরসির ডনি বাণ কাি পুসরাদসি এডগসয় চসিসছ। োডব বক গড় 

অগ্রগডত ৪০.০২%। প্রর্ি পয বাসয় ডনি বাসণর িন্য ডনধ বাডরত উত্তরা তৃতীয় পব ব হসত আগারগাঁও অংসশর পূতব কাসির অগ্রগডত ৬৬.৮৫%। 

ডিতীয় পয বাসয় ডনি বাসণর িন্য ডনধ বাডরত আগারগাঁও কর্সক িডতডিি অংসশর পূতব কাসির অগ্রগডত ৩৫.৯৯%। ইসিকডট্রকোি ও কিকাডনকোি 

ডেসস্টি এবং করাডিং স্টক (করিসকাচ) ও ডিসপা ইকুইপসিন্ট েংগ্রহ কাসির েিডন্বত অগ্রগডত ২৫.২৫%। িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর ডনসদ বশনা 

অনুেরসণ িডতডিি কর্সক কিিাপুর পয বন্ত MRT Line-6 বডধ বত করার িন্য Social Survey চিসছ। এ অংসশর দদর্ বে ১.১৬ ডকসিাডিটার। 
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প্যাসকিডভডত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগডত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) কিাট ৮টি প্যাসকসি বাস্তবায়ন করা হসে। ৩১ ডিসেম্বর 

২০১৯ তাডরখ পয বন্ত প্যাসকিডভডত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগডত ডননরূপ:  

 

 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 অবোঠাকিা ডনি ধাণ েরকত হকব। ইকতািকে সে েেল অবোঠাকিার ডনি ধাণ োজ সেষ 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, Interface pit foundation, Stabling yard, সেকনজ লাইন, Storm সেকনজ,  াডন ও ফায়ার 

ফাইটিিং লাইন ও Duct Bank. সে েেল অবোঠাকিার োজ চলিান রকয়কে তন্মকে উকেখ্যকোগ্য হল: Work shop, 

Stabling shed, Operation control centre, Auxiliary sub-station ভ্বন, Traction sub-station ভ্বন, 

সেন্দ্রীয় store, Depot controller অডফে, প্রোেডনে 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 অভ্যন্তরীন রাস্তা আগািী জুন ২০২০ িাকে ডিক া 

এলাোর পূতধ োজ েিাপ্ত হকব বকল আো েরা োকে। ডিক া এলাোর পূতধ োকজর বাস্তব অগ্রগডত ৬০.০০%।  

 

 প্যাকেজ-০৩ ও ০৪ (উত্তরা নর্ ধ সর্কে আগারগাঁও  ে ধন্ত ১১.৭৩ ডেকলাডিটার ভ্ায়ািাক্ট ও ৯টি সেেন ডনি ধাণ): উভয় প্যাসকসির 

কাি ১ আগস্ট ২০১৭ তাডরখ শুরু হসয়সছ। ইসতািসে পডরসেবা স্থানান্তর, কচকসবাডরং, কটস্ট পাইি, মূি পাইি ও আই-গাি বার 

ডনি বাণ েম্পন্ন হসয়সছ। কিাট ৭৬৬টি পাইি কোপ এর িসে ৭৫৪ টি পাইি কোপ, ৩৯৩টি ডপয়ার কহসির িসে ৩৮৫ টি ডপয়ার কহি 

এবং ৫,১৪৯টি ডপ্রকাস্ট কেগম্যান্ট কাডস্টং-এর িসে ৫,০৬৪ টি ডপ্রকাস্ট কেগম্যান্ট কাডস্টং ডনি বাণ েম্পন্ন হসয়সছ। ৮.৫০ (আট 

দশডিক পাঁচ শূন্য) ডকসিাডিটার ভায়ািাক্ট দৃশ্যিান হসয়সছ। ধারাবাডহকভাসব ভায়ািাক্ট erection এর কাি এডগসয় চিসছ। 

কযখাসন ভায়ািাক্ট স্থাপন করা হসয়সছ কেখাসন parapet wall এর ডনি বাণ কাি এডগসয় চিসছ। ০৯টি কস্টশসনর sub-structure 

ডনি বাণ েম্পন্ন হসয়সছ। বতবিাসন উত্তরা উত্তর, উত্তরা কেন্টার এবং উত্তরা োউর্ কস্টশসনর concourse ডনি বাসণর কাি চিসছ। 

কিসট্রাসরি ডনি বাসণ স্বাভাডবক পাডনর প্রবাহ ও ট্রাডিক ব্যবস্থাপনা যাসত বাঁধাগ্রস্থ না হয় তা ডবসবচনায় ০৫টি long span 

balance cantilever এর িসে ০১টি েিাি হসয়সছ এবং বাকী ০৪ টি ডনি বাণ কাি অব্যাহত আসছ। ডপয়ার-৪৪ কর্সক ডপয়ার-

১০২ পয বন্ত ১.৭৪ ডকসিাডিটার ভায়ািাক্ট করিিাইন ও Overhead Catenaries System (OCS) Mast স্থাপসনর িন্য 

েংডিষ্ট ঠিকাদারী প্রডতষ্ঠাসনর ডনকট হস্তান্তর করা হসয়সছ। োডব বক অগ্রগডত ৬৫.০৪%।   

 

 প্যাসকি-৫ (আগারগাঁও কর্সক কারওয়ান বািার পয বন্ত ৩.১৯৫ ডকসিাডিটার ভায়ািাক্ট ও ৩ টি কস্টশন ডনি বাণকাি): এ প্যাসকসির 

বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাডরখ শুরু করা হসয়সছ। বতবিাসন এ অংসশ পডরসেবা স্থানান্তর, কচকসবাডরং ও কটস্ট পাইি েম্পন্ন 

হসয়সছ। মূি পাইি ডনি বাসণর ডনডিত্ত ৩০০টি ট্রায়াি কট্রঞ্চ এর িসে ২৬৭টি ট্রায়াি কট্রঞ্চ েম্পন্ন হসয়সছ। কিাট ৬২১টি স্থায়ী কবারড্ 

পাইসির িসে ৫৫১টি স্থায়ী কবারড্ পাইি েম্পন্ন হসয়সছ। কিাট ২০৩টি পাইি কোপ এর িসে ৬৩টি পাইি কোপ েম্পন্ন হসয়সছ। 

১০৬টি ডপয়ার কিাি এর িসে ৩৩টি ডপয়ার কিাি েম্পন্ন হসয়সছ। ১০৪৮টি কেগসিন্ট এর িসে ১০১ টি কেগসিন্ট েম্পন্ন হসয়সছ । 

বাস্তব অগ্রগডত ৩৬.২৩%। 

 

 প্যাসকি-৬ (কারওয়ান বািার কর্সক িডতডিি পয বন্ত ৪.৯২২ ডকসিাডিটার ভায়ািাক্ট ও ৪ টি কস্টশন ডনি বাণকাি): এ প্যাসকসির 

বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাডরখ কাি শুরু করা হসয়সছ। বতবিাসন এ অংসশ পডরসেবা স্থানান্তর, কচকসবাডরং ও কটস্ট পাইি 

েম্পন্ন হসয়সছ। মূি পাইি ডনি বাসণর ডনডিত্ত  ৪২৩ টি ট্রায়াি কট্রঞ্চ এর িসে ৩৭০ টি ট্রায়াি কট্রঞ্চ েম্পন্ন হসয়সছ। কিাট ৮৬৫ টি 

স্থায়ী কবারড্ পাইি এর িসে ৭১৬টি স্থায়ী কবারড্ পাইি েম্পন্ন হসয়সছ। কিাট ২৯৮টি পাইি কোসপর িসে ৯৪টি পাইি কোপ 

েম্পন্ন হসয়সছ। ১৬০টি ডপয়ার কিাি এর িসে ৬০টি ডপয়ার কিাি েম্পন্ন হসয়সছ। ১৩৬টি ডপয়ার কহসির িসে ৩৯টি ডপয়ার কহি 

েম্পন্ন হসয়সছ এবং ১৬২০টি কেগসিন্ট এর িসে ৯৭টি কেগসিন্ট েম্পন্ন হসয়সছ । বাস্তব অগ্রগডত ৩৮.৫৪%। 
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 প্যাকেজ-৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে):  ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে িরবরাহ ও ট্রিে মাণ োজ গত 

১১ জুোই ২০১৮ তাট্ররখ শুরু হকেকে। ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে িরবরাহ ও ট্রিে মাণ োকজর Detailed Design 

েম্পন্ন হকয়কে। টট্রি ও োট্রিেিগর গ্রীড িাব মেশকি Bay ট্রিে মাকণর োজ িম্পন্ন হকেকে। উত্তরা ট্ররট্রিট্র িং িাব মেশি (RSS) 

 বকির অবগোঠাকো ট্রিে মাণ োজ িম্পন্ন হকেকে এবিং ইকুইপকেন্ট স্থাপি োজ চেকে। উত্তরা ট্ররট্রিট্র িং িাব মেশি ও টট্রি গ্রীড 

িাব মেশকির Bay োচ ম ২০২০ এ চালু েরা হকব। মরেপাত, ১৩২ মেট্র   ও ৩৩ মেট্র  েযাবেিহ অন্যান্য েযাবে ইকতােকে 

উত্তরা ট্রডকপাকত একি মপ ৌঁকেকে। মরে োইি ট্রিে মাকণর োোোে সেিন: Rail, Fastening System (Pandrol), Mass 

Spring System, OCS Mast, 132 KV Gas Insulated Switchgear (GIS), Dry Type Transformer 

ইতযাট্রি উত্তরা ট্রডকপাকত িরবরাহ পাওো মগকে। Ballast ও Sleeper ডিসপাসত আো অব্যাহত আসছ।  াোডাকের উপর মরে 

োইি বিাকিার ও আনুিট্রিে ববদ্যযট্রতে োজ, ট্রডকপার অ যন্তকর মরে োইি স্থাপি, ও ারকহড েযাকটিাট্রর ট্রিকেসির োে স্থাপি, 

১৩২ মেট্র  ববদ্যযট্রতে েযাবে মেইিং এবিং েট্রতট্রিে ট্ররট্রিট্র িং িাব-মেশি  বি ট্রিে মাণ োজ চেকে। 33 KV Switchgear, 

H-Beam Steel Structure ইতযারে োোোকের Shipment হকেকে এবিং বন্দর মেকে খাোকির অকপক্ষাে আকে। 132 

KV Cable Straight Connector, DC Switchgear, CCTV System, 40/50 MVA Main Transformer, 

Battery and Battery Charger ইতযারে মালামাকির Pre-Shipment Inspection (PSI) িম্পন্ন হকেকে এবিং 

জানুোট্রর ২০20 োকি িরবরাহ পাওো যাকব। Master Clock System, Contact Wire and Feeder Massanger, 

Scissor Cross Over ইতযাট্রি োোোে ট্রবট্র ন্ন মিকশ ইন্সকপেশকির অকপক্ষাে প্রস্তুত আকে। বাস্তব অগ্রগট্রত 29.৪২ %।  

 

 প্যাকেজ-৮ [সরাডলিং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিন্ট েিংগ্রহ]: এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু 

েরা হকয়কে। সরাডলিং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিকন্টর Detailed Design ১৩ িাচ ধ ২০১৯ তাডরখ েম্পন্ন হকয়কে। 

Bogie ডনি ধাকণর োজ ১৬ সফব্রুয়াডর ২০১৯ তাডরখ জা াকন শুরু হকয়কে। োত্রীবাহী সোচ (োরবডি) ডনি ধাকণর োজ ১৬ এডপ্রল 

২০১৯ তাডরখ জা াকন শুরু েরা হকয়কে। সিকরা সরকনর Mock Up গত ২৬ ডিকেম্বর ২০১৯ তাডরখ উত্তরা ডিক াকত একে 

স  ৌঁকেকে। কিসট্রাসরি েম্পসকব েম্যক ধারণা প্রদাসনর ডনডিত্ত আগাডি িাচ ধ ২০২০ িাকে উত্তরা ডিসপা এিাকায় ডনি বাণাধীন Metro 

Rail Exhibition & Information Center িনোধারসণর িন্য উন্মুি কসর কদয়া হসব। আগাডি ১৫ জুন ২০২০ তাডরখ 

প্রর্ি সিকরা সরন সেট বািংলাকেকে স  ৌঁোর জন্য ডনর্ ধাডরত আকে। সিকরা সরন বািংলাকেকে স  ৌঁোকনার  র Integrated Test এবিং 

Trail Run শুরু েরা হকব। বাস্তব অগ্রগডত ২০.৫০%।  

 


