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ঢাকা িহানগরী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্যবতী এিাকার র্ানিট খ্রনরসটন ও পখ্ররটবে উন্নয়টন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহটসটব ৬(ছয়)টি 

শিটট্রাটরি সিন্বটয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় একটি েখ্রিোিী শনটওয়াকয গটে 

শতািার খ্রনখ্রিত্ত সরকার খ্রনটনাি সিয়াবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটরটছ: 

     

সিয়াবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআরটি িাইটনর নাি পর্ যায় সম্ভাব্য সিাখ্রির সাি ধরণ 

১. এিআরটি িাইন-৬ প্রথি ২০২৫ উোি 

২. এিআরটি িাইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উোি ও পাতাি 

৩. এিআরটি িাইন-৫: নর্ যান য রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িাইন-৫: সাউর্ান য রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ 

  

........... 

 

MRT Line-6 বা বাংিাটর্টের প্রথি উোি শিটট্রাটরি   
 

সময়াবদ্ধ কম েপররক্পননা ২০৩০ অনুসরদণ ২০.১০ খ্রকটিাখ্রিটার র্ীর্ য প্রায় ২২,০০০ শকাটি টাকা প্রাক্কখ্রিত ব্যটয় উত্তরা ৩য় পব য হটত 

িখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংিাটর্টের প্রথি শিটট্রাটরটির খ্রনি যাণ কাটির সাখ্রব যক গে অগ্রগখ্রত 

৮২.৪৬%। প্রথি পর্ যাটয় খ্রনি যাটণর িন্র্ খ্রনধ যাখ্ররত উত্তরা তৃতীয় পব য হটত আগারগাঁও অংটের পূতয কাটির অগ্রগখ্রত ৯৪.১৪%। খ্রিতীয় 

পর্ যাটয় খ্রনি যাটণর িন্য খ্রনধ যাখ্ররত আগারগাঁও শথটক িখ্রতখ্রিি অংটের পূতয কাটির অগ্রগখ্রত ৮৩.০৮%। ইটিকখ্রট্রকযাি ও শিকাখ্রনকযাি 

খ্রসটস্টি এবং শরাখ্রিং স্টক (শরিটকাচ) ও খ্রডটপা ইকুইপটিন্ট সংগ্রহ কাটির সিখ্রন্বত অগ্রগখ্রত ৮৩.১৪%। িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর 

অনুোসন অনুসরটণ MRT Line-6 িখ্রতখ্রিি শথটক কিিাপুর পর্ যন্ত ১.১৬ খ্রকটিাখ্রিটার বখ্রধ যত করার খ্রনখ্রিত্ত Detailed Design 

পর্ যন্ত র্াবতীয় কার্ যক্রি সম্পন্ন হটয়টছ। ভূখ্রি অখ্রধগ্রহটণর কার্ যক্রি চূোন্ত পর্ যাটয় রটয়টছ। এই অংটের পখ্ররটেবা র্াচাই এর কাি শুরু করা 

হটয়টছ। 

 

প্যাটকিখ্রিখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) শিাট ৯টি প্যাটকটি বাস্তবায়ন করা হটে। ৩১ শে আগস্ট 

২০২২ তাখ্ররখ পর্ যন্ত প্যাটকিখ্রিখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রত খ্রননরূপ:   

 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 ডনি ধাকের জন্য ডনর্ ধাডরত সিাট ৫২টি অবোঠাকিার িকে ৫২টি অবোঠাকিার ডনি ধাে োজ গত ২০ জুন ২০২২ তাডরখ 

 ডরপূে ধভ্াকব েম্পন্ন হকয়কে। এই প্যাকেকজর োডব ধে বাস্তব অগ্রগডত ১০০%।  
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 প্যাটকি-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত ১১.৭৩ খ্রকটিাখ্রিটার িায়াডাক্ট ও ৯টি শস্টেন খ্রনি যাণ): উিয় 

প্যাটকটির কাি ১ আগস্ট ২০১৭ তাখ্ররখ শুরু হটয়টছ। ইটতািটে সম্পূণ য িায়াডাক্ট এবং শস্টেনসমূশহর Roof Sheet পর্ যন্ত 

কাি সম্পন্ন হটয়টছ। ০৫টি শস্টেটনর Entry-Exit খ্রনি যাণ কাি শেে হটয়টছ এবং ০৪টি শস্টেটনর Entry-Exit খ্রনি যাণ কাি 

চিিান আটছ। ০৯টি শস্টেটনর প্ল্যাটফটি য ও কনকটস য িাইট স্থাপন করা হটয়টছ। উত্তরা উত্তর শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত ০৯টি 

শস্টেটনর Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP), Architectural, Fire Figting System, 

Sewerage Treatment Plant (STP)’র কাি চিিান আটছ। এই প্যাকেজ দুটির সিখ্রন্বত বাস্তব অগ্রগখ্রত ৯৫.৯০%।     

 প্যাটকি-০৫ (আগারগাঁও শথটক কারওয়ান বািার পর্ যন্ত ৩.১৯৫ খ্রকটিাখ্রিটার িায়াডাক্ট ও ৩ টি শস্টেন খ্রনি যাণ কাি): এই 

প্যাটকটির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হটয়টছ। ইটতািটে িায়াডাক্ট ও শস্টেনসমূটহর প্ল্যাটফি য পর্ যন্ত কাি 

সম্পন্ন হটয়টছ। এই প্যাটকটির আওতাধীন সকি লমদরাদরল লেশনসমূদহর Steel Roof Structure স্থাপন, 

Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আদে। ফাি যটগট ও কারওয়ান 

বািার শস্টেটন Roof Sheet স্থাপটনর কাি শুরু হটয়টছ। এই প্যাটকটির সাখ্রব যক বাস্তব অগ্রগখ্রত ৮৭.৪৩%। উত্তরা খ্রডটপা 

এিাকায় Metro Rail Exhibition & Information Center-এর খ্রনি যাণ কাি সম্পন্ন হটয়টছ। শীঘ্রই এ্টি উদবাধন 

করা হদব।   

 প্যাটকি-০৬ (কারওয়ান বািার শথটক িখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত ৪.৯২২ খ্রকটিাখ্রিটার িায়াডাক্ট ও ৪ টি শস্টেন খ্রনি যাণ কাি): এই 

প্যাটকটির বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হটয়টছ। ইটতািটে িায়াডাক্ট ও শস্টেনসমূটহর প্ল্যাটফি য পর্ যন্ত কাি 

সম্পন্ন হটয়টছ। এই প্যাটকটির আওতাধীন সকি লমদরাদরল লেশনসমূদহর Steel Roof Structure স্থাপন, 

Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আদে। োহবাগ, ঢাকা 

রবশ্বরবদ্যালয় ও বাাংলাদেশ সরচবালয় লেশদন Roof Sheet স্থাপন কাজ চলমান রদয়দে। এই প্যাটকটির সাখ্রব যক বাস্তব 

অগ্রগরত ৮৮.২০%।     

 প্যাকেজ-০৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি েরবরাহ ও ডনি ধাে োজ 

গত ১১ জুলাই ২০১৮ তাডরখ শুরু হকয়কে। এই প্যাটকটির সাখ্রব যক বাস্তব অগ্রগখ্রত ৮৮.৫০%। 

 

উত্তরা ডিক া: এেটি ডলফট ব্যতীত ডিক া এলাোর েেল ইকলডিেযাল এন্ড শিকাখ্রনকযাি খ্রসটস্টি স্থাপটনর কাি সম্পন্ন 

হটয়টছ।  

উত্তরা উত্তর শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত অংে: িায়াডাটক্ট উত্তরা উত্তর শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত সম্পূণ য অংটে শরি িাইন (২৫.২৩ 

ট্রযাক-খ্রকটিাখ্রিটার) ও OCS Mast স্থাপন এবং সম্পূণ য ওয়যাখ্ররং (৩১.১৩ খ্রকটিাখ্রিটার) সম্পন্ন কটর চালু করা হটয়টছ। 

উত্তরা শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত খ্রসগনাখ্রিং খ্রসটস্টটির ইকুইপটিন্ট স্থাপন কটর শটখ্রস্টং চিটছ। ইটতািটে Automatic Train 

Protection (ATP), Automatic Train Operation (ATO), শট্রটনর ডাইনাখ্রিক শটখ্রস্টং এবং খ্রসগনাখ্রিং-খ্রপএসখ্রড 

ইন্টারটফস শটখ্রস্টং সম্পন্ন হটয়টছ। উত্তরা শথটক আগারগাঁও পর্ যন্ত প্রথি ০৯ টি শস্টেটন ৩৬টি খ্রিফট এর িটে ২৫ টির 

ইন্সটটিেন ও শিকাখ্রনকযাি কাি সম্পন্ন হটয়টছ। এই অংটের ৫৪টি এস্কাটিটটরর িটে ৪৬টির স্থাপন কাি সম্পন্ন হটয়টছ।  

আগারগাঁও শথটক িখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত অংে: িখ্রতখ্রিি খ্ররখ্রসখ্রিং সাব-শস্টেন (RSS) এর িবন খ্রনি যাণ সম্পন্ন কটর র্াবতীয় 

ববদ্যযখ্রতক সরঞ্জািাখ্রর্ স্থাপন করা হটয়টছ। িখ্রতখ্রিি খ্ররখ্রসখ্রিং সাব-শস্টেন (RSS) এর ১৩২ শকখ্রি কযাবি শিইং-এর কাি 

সম্পন্ন হটয়টছ। আগারগাঁও শথটক িখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত সম্পূণ য অংটে (১৬.১৯ ট্রাক-খ্রকটিাখ্রিটার) শরি িাইন ও OCS Portal 

স্থাপন কাি সম্পন্ন হটয়টছ। ১৯.৮৯ খ্রকটিাখ্রিটার OCS ওয় যাখ্ররং এর িটে ৮.৭০ খ্রকটিাখ্রিটাটরর ওয় যাখ্ররং সম্পন্ন হটয়টছ। 

এই অংটের ৫২টি এস্কাটিটটরর িটে ২৯টি এস্কাটিটর স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ।    

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

তাডরখ শুরু েরা হসয়কে। েিংগৃহীতব্য ২৪টি সিন সেকটর িকে ১5টি সিন সেট ইকতািকে ঢাকার উত্তরাস্থ খ্রডটপাটত শপ ৌঁটছটছ। 

এই সিকিা সিনগুকলার প্রকয়াজনীয় োডরগডর  রীক্ষা ও Functional Test এবিং Performance Test চিটছ। গত ২৯ 

নকভ্ম্বর ২০২১ তাডরখ ডিরপুর-১০ সিকিা সেশন  র্ ধন্ত এবিং গত ১২ ডিকেম্বর ২০২১ তাডরখ আগারগাঁও  র্ ধন্ত Performance 

Test েরা হকয়কে। আগািী ০১লা সেকেম্বর ২০২২ তাডরখ System Integration Test শুরু হকব। ১6তি ও ১৭তি সিন 

সেট জা াকনর সোকব সমুদ্র বন্দর হটত র্াত্রা শুরু েকর গত ২২ আগে ২০২২ তাডরখ বািংলাকেকশর সিািংলা েমুদ্র বন্দকর একে 

স  ৌঁকেকে। সিািংলা বন্দকর শুল্ক ও ভ্যাট েম্পডেধত োর্ ধাবডল েম্পােন সশকে সিকিা সিন সেটদ্বয় সিািংলা েমুদ্র বন্দর হকত উত্তরাস্থ 

ডিক াকত স  ৌঁোকনার সম্ভাব্য েিয় সেকেম্বর ২০২২ িাকের ৪র্ ধ েপ্তাহ। এই প্যাটকটির বাস্তব অগ্রগখ্রত ৮২.৭২%।     
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 প্যাকেজ-০৯ (Enterprise Resource Management System): Enterprise Resource Management 

System (ERMS) সংগ্রটহর খ্রনখ্রিত্ত প্রণীত র্রপত্র র্খ্রিি গত ২৭ই জুিাই ২০২২ তাখ্ররখ JICA’র Concurrence এর 

িন্য শপ্ররণ করা হটয়টছ। 

 

 


