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ঢাকা িহানগরী ও তৎেংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকার যানিট ডনরেসন ও পডরসবশ উন্নয়সন অতযাধুডনক গণপডরবহন ডহসেসব ৬(ছয়)টি 

কিসট্রাসরি েিন্বসয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় কিাট ১২৯.৯০১ ডকসিাডিটার 

(উড়াি ৬৮.৭২৯ ডকসিাডিটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ ডকসিাডিটার) দীর্ ব ও ১০৫টি কস্টশন (উড়াি ৫২টি এবং পাতাি ৫৩টি) ডবডশষ্ট 

একটি শডিশািী কনটওয়াকব গসড় কতািার ডনডিত্ত েরকার ডনসনাি েিয়াবদ্ধ কি বপডরকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কসরসছ। 

     

েিয়াবদ্ধ কি বপডরকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআরটি িাইসনর নাি পয বায় েম্ভাব্য েিাডির োি ধরণ 

১. এিআরটি িাইন-৬ প্রথি 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 

  

এই সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাসদসশর প্রথি উড়াি কিসট্রাসরি বা MRT Line-6 এর ডনি বাণ 

কাি early commissioning এর িক্ষ্যিাত্রা অিবসন পুসরাদসি এডগসয় চিসছ। ২০২৬ োসির িসে কিিাপুর কথসক ডবিানবন্দর 

পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পাতাি এবং নতুন বািার কথসক ডপতিগঞ্জ ডিসপা পয বন্ত ১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়াি কিাট ৩১.২৪১ 

ডকসিাডিটার দীর্ ব ও ২১টি কস্টশন ডবডশষ্ট MRT Line-1 রনম োদণর লদযয Detailed Design, ভূডি অডধগ্রহণ এবং দরপত্র 

প্রডক্রয়াকরণ কায বক্রি চিিান আসছ। কিিাপুর কথসক ডবিানবন্দর রুসটই বাংিাসদসশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড কিসট্রাসরি ডনডি বত 

হসত যাসে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিসট্রাসরসির েিন্বসয় ২০ ডকসিাডিটার দীর্ ব MRT Line-5: Northern Route-

এর ডবডিন্ন Survey, Detailed Design ও ভূডি অডধগ্রহসণর কাি চিসছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিসট্রাসরসির 

েিন্বসয় ১৭.৪০ ডকসিাডিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route ডনি বাসণর লদযয Feasibility Study, রবরভন্ন সাদভ ে ও 

Basic Design এর কাি চিসছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধডতসত MRT Line-2 রনম োদণর লদযয 

Preliminary Study চিিান আসছ। ২০৩০ োসির িসে কিিাপুর কথসক নারায়ণগঞ্জ পয বন্ত করিওসয় ট্রযাসকর পার্শ্ব ডদসয় প্রায় ১৬ 

ডকসিাডিটার দীর্ ব উড়াি কিসট্রাসরি ডহসেসব MRT Line-4 ডনি বাসণর উসযাগ প্রডক্রয়াধীন আসছ।   

 

 
MRT Line-6 বা বাংিাসদসশর প্রথি 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 প্রথি কিসট্রাসরসির ডনি বাণ কাসির োডব বক গড় অগ্রগডত 

৭৪.০৪%। প্রথি পয বাসয় ডনি বাসণর িন্য ডনধ বাডরত উত্তরা তৃতীয় পব ব হসত আগারগাঁও অংসশর পূতব কাসির অগ্রগডত ৯০.০৮%। ডিতীয় 

পয বাসয় ডনি বাসণর িন্য ডনধ বাডরত আগারগাঁও কথসক িডতডিি অংসশর পূতব কাসির অগ্রগডত ৭৩.০৮%। ইসিকডট্রকযাি ও কিকাডনকযাি 

ডেসস্টি এবং করাডিং স্টক (করিসকাচ) ও ডিসপা ইকুইপসিন্ট েংগ্রহ কাসির েিডন্বত অগ্রগডত ৭০.৯১%। িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর অনুশােন 

অনুেরসণ MRT Line-6 িডতডিি কথসক কিিাপুর পয বন্ত ১.১৬ ডকসিাডিটার বডধ বত করার ডনডিত্ত অংশীিনেিা, Social Study, 

Household Survey, Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement Acton Plan (RAP), Environment 

http://www.dmtcl.gov.bd/


 

Page 2 of 3 
 

Impact Assessment (EIA) এবং Basic Design েম্পন্ন হসয়সছ। বতবিাসন Detailed Design ও ভূডি অডধগ্রহসণর 

কায বক্রি চিিান। 

 

প্যাসকিডিডত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগডত 
  

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

২০২১ তাডরখ পয বন্ত প্যাসকিডিডত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগডত ডননরূপ:   

 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 ডনি ধাকের জন্য ডনর্ ধাডরত সিাট ৫২টি অবোঠাকিার িকে ৪3টি অবোঠাকিার ডনি ধাে োজ  ডরপূে ধভ্াকব েম্পন্ন 

হকয়কে। ডিক া এলাোর অবডিষ্ট োজ প্রায় সিষ  র্ ধাকয় রকয়কে। এই প্যাকেকজর বাস্তব অগ্রগডত ৯৭.০০%।  

 প্যাসকি-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর কথসক আগারগাঁও পয বন্ত ১১.৭৩ ডকসিাডিটার িায়ািাক্ট ও ৯টি কস্টশন ডনি বাণ): উিয় 

প্যাসকসির কাি ১ আগস্ট ২০১৭ তাডরখ শুরু হসয়সছ। ইসতািসে পডরসেবা স্থানান্তর, কচকসবাডরং, কটস্ট পাইি, মূি পাইি, 

পাইি কযাপ, আই-গাি বার, ডপ্রকাস্ট কেগসিন্ট কাডস্টং, েকি ডপয়ার কহি, ১১.৭৩ ডকসিাডিটার িায়ািাক্ট, িায়ািাসক্টর উপর 

প্যারাসপট ওয়াি স্থাপন, Long Span Balanced Cantilever ডনি বাণ, েকি কস্টশসনর Sub-structure, 

Concourse ছাদ, Platform ছাদ এবং Steel Roof Structure ডনি বাণ কাি েম্পন্ন হসয়সছ। ০৯টি কস্টশনেমূসহর 

িসে উত্তরা কেন্টার কস্টশন ব্যতীত বাকী ০৮টি কস্টশসনর Roof Sheet স্থাপন েম্পন্ন হসয়সছ। উত্তরা উত্তর কথসক আগারগাঁও 

পয বন্ত ০৯টি কস্টশসন Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) এর কাি এবং এডি-এডিট স্ট্রাকচার 

ডনি বাণ কাি চিিান আসছ। এই প্যাকেজ দুটির েিডন্বত বাস্তব অগ্রগডত ৮৭.০০%।    

 

 প্যাসকি-৫ (আগারগাঁও কথসক কারওয়ান বািার পয বন্ত ৩.১৯৫ ডকসিাডিটার িায়ািাক্ট ও ৩ টি কস্টশন ডনি বাণ কাি): এই 

প্যাসকসির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাডরখ শুরু করা হসয়সছ। বতবিাসন এই অংসশ পডরসেবা স্থানান্তর, কচকসবাডরং, ট্রায়াি 

কট্রঞ্চ, কটস্ট পাইি, স্থায়ী কবার্ড পাইি, পাইি কযাপ, ডপয়ার কিাি, ডপয়ার কহি, Portal Beam, কস্টশন কিাি ও 

িায়ািাসক্টর িন্য ডপ্রকাস্ট কেগসিন্ট এবং ৯৪টি Span ও ২টি Special Long Span ডনি বাণ েম্পন্ন হসয়সছ। বতেমাদন 

রবজয় সররণ, ফ্াম েদগট, কারওয়ান বাজার  লমদরাদরল লেশনত্রদয়র রনম োণ কাজ চলমান আদে। রবজয় সররণ লেশদনর 

কনদকাস ে ও প্ল্যাটফ্ম ে ললদভল এ্বাং ফ্াম েদগট লেশদনর ররদটইল, কনদকাস ে ও প্ল্যাটফ্ম ে ললদভদলর স্লাব কারোং সম্পন্ন হদয়দে। 

কারওয়ান বাজার লেশদনর সম্পূণ ে ররদটইল ও কনদকাস ে ললদভল ললদভল স্লাব কারোং এ্বাং প্ল্যাটফ্ম ে ললদভদলর ডানপাদশর 

সম্পূণ ে ১৮০ রমটার এ্বাং বামপাদশর ৪৫ রমটার স্লাব কারোং সম্পন্ন হদয়দে। লমাট ৩২৩৪টি প্যারাদপট ওয়াদলর মদে ৩০২৯টি 

প্যারাদপট ওয়াল রনম োণ সম্পন্ন হদয়দে এ্বাং স্থাডপত িায়ািাসক্টর ওপর ইদতামদে ২৭২৮টি প্যারাসপট ওয়াল স্থাপন করা 

হদয়দে। উত্তরা ডিসপা এিাকায় ডনি বাণাধীন Metro Rail Exhibition & Information Center-এর পূতব কাসির 

অগ্রগডত ৯৮.৭৫%। েম্পূণ ব ৩.১৯৫ ডকসিাডিটার িায়ািাক্ট ইসতািসে দৃশ্যিান হসয়সছ। এ প্যাসকসির োডব বক বাস্তব অগ্রগডত 

৭৭.৫৩%। 

 প্যাসকি-৬ (কারওয়ান বািার কথসক িডতডিি পয বন্ত ৪.৯২২ ডকসিাডিটার িায়ািাক্ট ও ৪ টি কস্টশন ডনি বাণ কাি):  এই 

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

ট্রায়াি কট্রঞ্চ, কটস্ট পাইি, স্থায়ী কবার্ড পাইি, পাইল কযাপ, ডপয়ার কিাি, ডপয়ার কহি, Portal Beam, ১৫৪টি কস্টশন 

কিাি এবং িায়ািালের জন্য রপ্রকাে লসগদমন্ট ডনি বাণ েম্পন্ন হসয়সছ। লমাট ৪৯৮৬টি প্যারাদপট ওয়াদলর মদে ৪৮৭৫টি 

প্যারাদপট ওয়াল রনম োণ সম্পন্ন হদয়দে এ্বাং স্থাডপত িায়ািাসক্টর ওপর ইদতামদে ৩৭৬৫টি প্যারাসপট ওয়াল স্থাপন সম্পন্ন 

হদয়দে। লমাট ১৫১টি Span এ্র মদে ১৪০টি Span এ্র Segment Erection সম্পন্ন হদয়দে। বতেমাদন শাহবাগ, ঢাকা 

রবশ্বরবদ্যালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয় ও মরতরিল লমদরাদরল লেশনসমূদহর রনম োণ কাজ চলমান আদে। শাহবাগ লেশদনর 

কনদকাস ে ললদভদলর ডানপাদশর ১৮০ রমটার ও বামপাদশর ১৩৫ রমটার এ্বাং প্ল্যাটফ্ম ে ললদভদলর ডানপাদশর ৯০ রমটার স্লাব 

কারোং সম্পন্ন হদয়দে। ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় লেশদনর সম্পূণ ে কনদকাস ে ললদভল এ্বাং প্ল্যাটফ্ম ে ললদভদলর স্লাব কারোং সম্পন্ন 

হদয়দে। বাাংলাদেশ সরচবালয় লেশদনর ডানপাদশর ১৮০ রমটার কনদকাস ে ললদভল ও বামপাদশর ৪৫ রমটার স্লাব কারোং 

সম্পন্ন হদয়দে এ্বাং প্ল্যাটফ্ম ে ললদভদলর ডানপাদশর ৯০ রমটার স্লাব কারোং সম্পন্ন হদয়দে। মরতরিল লেশদনর সম্পূণ ে 

কনদকাস ে ললদভল স্লাব কারোং এ্বাং প্ল্যাটফ্ম ে ললদভদলর ৯০ রমটার স্লাব কারোং সম্পন্ন হদয়দে। ইদতামদে ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় 
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লেশদন Steel Roof Structure এ্র রনম োণ কাজ শুরু হদয়দে। ৪.৯২২ ডকসিাডিটার িায়ািাসক্টর িসে ৪.৫২০ 

ডকসিাডিটার িায়ািাক্ট দৃশ্যিান হসয়সছ। বাস্তব অগ্রগরত ৭৮.১৪%। 

 প্যাকেজ-০৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি েরবরাহ ও ডনি ধাে ো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। িডতডিি ডরডেডিং োব-কস্টশন (RSS) এর িবন ডনি বাণ কাি চিিান। ডিসপা 

এিাকায় েকি করি িাইন স্থাপসনর কাি, OCS Mast স্থাপন ও OCS ওয়যাডরং েম্পন্ন হসয়সছ। িায়ািাসক্ট উত্তরা উত্তর 

কথসক আগারগাঁও পয বন্ত ২৫.২৩ ট্রযাক-ডকসিাডিটার করি িাইসনর ডিন্থ কাডস্টং, ট্রযাক আযািাইনসিন্ট, ডি-কস্ট্রডেং, ডরয়ার 

ওয়াকবেহ করি স্থাপন কাি েম্পন্ন হসয়সছ। আগারগাঁও কথসক িডতডিি পয বন্ত ১৬.১৯ ট্রাক-ডকসিাডিটার করিিাইসনর িসে 

২.৬৪ ট্রযাক-ডকসিাডিটার Rail Track Plinth Casting এবং করি ট্রযাক আযািাইনসিন্ট এর কাি েম্পন্ন হসয়সছ। 

িায়ািাসক্টর ওপর আগারগাঁও পয বন্ত ট্রযাসক OCS Mast স্থাপন এবং েম্পূণ ব ওয়যাডরং (৩১.১৩ ডকসিাডিটার) েম্পন্ন হসয়সছ। 

আগারগাঁও হসত ঢাকা ডবর্শ্ডবযািয় পয বন্ত OCS Mast/Portal স্থাপন েম্পন্ন হসয়সছ। এই প্যাসকসির বাস্তব অগ্রগডত 

৮০.৫০%।  

 প্যাকেজ-০৮ [সরাডলিং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিন্ট েিংগ্রহ]: এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ 

তাডরখ শুরু েরা হকয়কে। গত ২৩ এডপ্রল ২০২১ তাডরখ প্রথি সিকিা সিন সেট, গত ০৩ জুন ২০২১ তাডরখ ডিতীয় কিসট্রা কট্রন 

কেট, গত ১৯ আগস্ট ২০২১ তাডরখ তৃতীয় কিসট্রা কট্রন কেট, ২০ আগস্ট ২০২১ তাডরখ চতুথ ব কিসট্রা কট্রন কেট, ০৭ অসক্টাবর 

২০২১ তাডরখ পঞ্চি কিসট্রা কট্রন কেট, ২৪ অসক্টাবর ২০২১ তাডরখ ষষ্ঠ কিসট্রা কট্রন কেট, ২৫ অসক্টাবর ২০২১ তাডরখ েিি কিসট্রা 

কট্রন কেট এবং ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ তাডরখ অষ্টি কট্রন কেট ঢাকার উত্তরাস্থ ডিসপাসত কপ ৌঁসছসছ। সিকিা সিনগুকলার প্রকয়াজনীয় 

োডরগডর  রীক্ষা ও Functional Test এবিং Performance Test চিসছ। গত ২৯ নকভ্ম্বর ২০২১ তাডরখ ডিরপুর-১০ 

সিকিা সেিন  র্ ধন্ত এবিং গত ১২ ডিকেম্বর ২০২১ তাডরখ আগারগাঁও  র্ ধন্ত Performance Test েরা হকয়কে। এই Test 

োডব বকিাসব েম্পন্ন েরকত প্রায় ০৬(েয়) িাকের প্রকয়াজন হকব। Performance Test েম্পন্ন হওয়ার  র প্রায় ০৩(ডতন) 

িাকের Integrated Test করা হসব। Integrated Test সিকষ ও বাডেডজযে চলাচল শুরুর পূকব ধ প্রায় ০৫( াঁচ) িাকের 

র্াত্রীডবহীন Trial Run েরা হকব। ৯ি এবিং ১০ি সিন সেট জা াকনর সোকব েমুদ্র বন্দর হকত গত ০১ ডিকেম্বর ২০২১ তাডরখ 

জাহাজ সর্াকগ বািংলাকেকির উকেকে র্াত্রা শুরু েকর ২১ ডিকেম্বর ২০২১ তাডরখ কিাংিা েমুদ্র বন্দসর কপ ৌঁসছসছ। সিািংলা বন্দকর 

শুল্ক ও ভ্যাট েম্পডেধত োর্ ধাবডল েম্পােন সিকষ সিকিা সিন সেটদ্বয় সিািংলা েমুদ্র বন্দর হকত ০4টি বাকজধর িােকি উত্তরাস্থ 

ডিক াকত স  ৌঁোকনার েম্ভাব্য েিয় জানুয়াডর ২০২২ িাকের ৪থ ধ েপ্তাহ। এই প্যাসকসির বাস্তব অগ্রগডত ৬৪.৩২%।        

 


