
 

Page 1 of 2 
 

                               ৩১ শে অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টোব্দ পর্ যন্ত 
                                                              

 

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

ঢোকো ম্যোস ট্রোনখ্রিট শকোম্পোখ্রন খ্রিখ্রিক্টড  

প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ললদভল-১৪ 

৭১-৭২ পুরাতন এ্যারলফ্যান্ট লরাড, ইস্কাটন গাদড েন, ঢাকা-১০০০ 

www.dmtcl.gov.bd 

 

 

 

ঢোকো িহোনগরী ও তৎসংিগ্ন পোর্শ্যবতী এিোকোর র্োনিট খ্রনরসক্ন ও পখ্ররক্বে উন্নয়ক্ন অতযোধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহক্সক্ব ৬(ছয়)টি 

শিক্ট্রোক্রি সিন্বক্য় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতোয় একটি েখ্রিেোিী শনটওয়োকয গক্ে 

শতোিোর খ্রনখ্রিত্ত সরকোর খ্রনক্নোি সিয়োবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনো ২০৩০ গ্রহণ কক্রক্ছ: 

     

সিয়োবদ্ধ কি যপখ্ররকল্পনো ২০৩০  
 

ক্রি এিআরটি িোইক্নর নোি পর্ যোয় সম্ভোব্য সিোখ্রির সোি ধরণ 

১. এিআরটি িোইন-৬ প্রথি ২০২৫ উেোি 

২. এিআরটি িোইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উেোি ও পোতোি 

৩. এিআরটি িোইন-৫: নর্ যোন য রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িোইন-৫: সোউর্োন য রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িোইন-২ 

৬. এিআরটি িোইন-৪ 

  

........... 

MRT Line-6 বো বোংিোক্র্ক্ের প্রথি উেোি শিক্ট্রোক্রি   
 

সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২১.২৬ খ্রকক্িোখ্রিটোর র্ীর্ য প্রোয় ৩৩,৪৭২ শকোটি টোকো প্রোক্কখ্রিত ব্যক্য় উত্তরো উত্তর হক্ত 

কিিোপুর পর্ যন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বো বোংিোক্র্ক্ের প্রথি শিক্ট্রোক্রক্ির খ্রনি যোণ কোি পুক্রোর্ক্ি এখ্রগশয় 

চিক্ছ। ৩১ অক্টোবর ২০২২ তোখ্ররখ পর্ যন্ত সোখ্রব যক গে অগ্রগখ্রত ৮৩.৬৮%। প্রথি পর্ যোক্য় খ্রনি যোক্ণর িন্য খ্রনধ যোখ্ররত উত্তরো তৃতীয় পব য হক্ত 

আগোরগাঁও অংক্ের পূতয কোক্ির অগ্রগখ্রত ৯৪.৫৭%। খ্রিতীয় পর্ যোক্য় খ্রনি যোক্ণর িন্য খ্রনধ যোখ্ররত আগোরগাঁও শথক্ক িখ্রতখ্রিি অংক্ের পূতয 

কোক্ির অগ্রগখ্রত ৮৫.১১%। ইক্িকখ্রট্রকযোি ও শিকোখ্রনকযোি খ্রসক্স্টি এবং শরোখ্রিং স্টক (শরিক্কোচ) ও খ্রডক্পো ইকুইপক্িন্ট সংগ্রহ কোক্ির 

সিখ্রন্বত অগ্রগখ্রত ৮৪.৩৩%। িোননীয় প্রধোনিন্ত্রীর অনুেোসন অনুসরক্ণ MRT Line-6 িখ্রতখ্রিি শথক্ক কিিোপুর পর্ যন্ত ১.১৬ 

খ্রকক্িোখ্রিটোর বখ্রধ যত করোর খ্রনখ্রিত্ত Detailed Design পর্ যন্ত র্োবতীয় কোর্ যক্রি সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। ভূখ্রি অখ্রধগ্রহক্ণর কোর্ যক্রি চূেোন্ত পর্ যোক্য় 

রক্য়ক্ছ। এই অংক্ের পখ্ররক্েবো র্োচোই এর কোি শুরু করো হক্য়ক্ছ। 

 

প্যোক্কিখ্রিখ্রত্তক বোস্তবোয়ন অগ্রগখ্রত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) শিোট ৮টি প্যোক্কক্ি বোস্তবোয়ন করো হক্ে। ৩১ অক্টোবর 

২০২২ তোখ্ররখ পর্ যন্ত প্যোক্কিখ্রিখ্রত্তক বোস্তবোয়ন 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 েেল অবোঠাকিার ডনি ধাে োজ গত ২০ জুন ২০২২ তাডরখ 

েম্পন্ন হকয়কে। এই প্যাকেকজর োডব ধে বাস্তব অগ্রগডত ১০০%।  

 প্যোক্কি-০৩ ও ০৪ (উত্তরো উত্তর শথক্ক আগোরগাঁও পর্ যন্ত ১১.৭৩ খ্রকক্িোখ্রিটোর িোয়োডোট ও ৯টি শস্টেন খ্রনি যোণ): উিয় 

প্যোক্কক্ির কোি ১ আগস্ট ২০১৭ তোখ্ররখ শুরু হক্য়ক্ছ। ইক্তোিক্ে সম্পূণ য িোয়োডোট এবং শস্টেনসমূশহর Roof Sheet পর্ যন্ত 
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কোি সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। ০৯টি (নয়) শস্টেক্নর িক্ে ০৭টি (সোত) শস্টেক্নর Entry/Exit Structure খ্রনি যোণ কোি সম্পন্ন 

হক্য়ক্ছ এবং অবখ্রেষ্ট ২টির কোি শেে পর্ যোক্য় আক্ছ। ০৯টি (নয়) শস্টেক্নর প্ল্যোটফক্ি য ও কনকক্স য িোইটিং স্থোপন সম্পন্ন 

হক্য়ক্ছ। উত্তরো উত্তর শথক্ক আগোরগাঁও পর্ যন্ত ০৯টি শস্টেক্নর Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP), 

Architectural, Fire Figting System, Diesel Generator, Sewerage Treatment Plant (STP) 

কোর্ যক্রি সিোি হক্য়ক্ছ। বতযিোক্ন MEP কোক্ির Testing এবং Commissioning কোর্ যক্রি চিিোন আক্ছ। এই প্যাকেজ 

দুটির সিখ্রন্বত বোস্তব অগ্রগখ্রত ৯৬.৭৫%।    

 প্যোক্কি-০৫ (আগোরগাঁও শথক্ক কোরওয়োন বোিোর পর্ যন্ত ৩.১৯৫ খ্রকক্িোখ্রিটোর িোয়োডোট ও ৩ টি শস্টেন খ্রনি যোণ কোি): এই 

প্যোক্কক্ির বোস্তব কোি ০১ আগস্ট ২০১৮ তোখ্ররখ শুরু করো হক্য়ক্ছ। ইক্তোিক্ে িোয়োডোট ও শস্টেনসমূক্হর প্ল্যোটফি য পর্ যন্ত কোি 

সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। এই প্যোক্কক্ির আওতোধীন লমদরাদরল লেশনসমূদহর Entry-Exit, Mechanical, Electrical and 

Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আদে। ফোি যক্গট ও কোরওয়োন বোিোর শস্টেক্ন Roof Sheet 

স্থোপন সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। খ্রবিয় সরখ্রণ শস্টেক্ন Roof Sheet স্থোপক্নর কোি চিিোন রক্য়ক্ছ। এই প্যোক্কক্ির সোখ্রব যক বোস্তব 

অগ্রগখ্রত ৮৯.৫৬%। উত্তরো খ্রডক্পো এিোকোয় খ্রনখ্রি যত Metro Rail Exhibition & Information Center এ ছোত্র/ছোত্রী 

এ্বাং সাধারণ র্ে যণোথীক্র্র পখ্ররর্ে যন কোর্ যক্রি অব্যোহত রক্য়ক্ছ। শিক্ট্রোক্রি চিোচক্ি সক্চতনতো ততখ্ররক্ত শিক্ট্রোগোি য স্কুক্ি র্োয় 

শিক্ট্রোক্রক্ি চক্ে নোিক পুখ্রস্তকো র্ে যণোথীক্র্র িোক্ি খ্রবতরণ করো হক্ে। 

 প্যোক্কি-০৬ (কোরওয়োন বোিোর শথক্ক িখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত ৪.৯২২ খ্রকক্িোখ্রিটোর িোয়োডোট ও ৪ টি শস্টেন খ্রনি যোণ কোি): এই 

প্যোক্কক্ির বোস্তব কোি ০১ আগস্ট ২০১৮ তোখ্ররখ শুরু করো হক্য়ক্ছ। ইক্তোিক্ে িোয়োডোট ও শস্টেনসমূক্হর প্ল্যোটফি য পর্ যন্ত কোি 

সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। এই প্যোক্কক্ির আওতোধীন সকি লমদরাদরল লেশনসমূদহর Entry-Exit, Mechanical, Electrical 

and Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আদে। শাহবাগ, ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় ও বাাংলাদেশ সরচবালয় 

লেশদন Roof Sheet স্থোপক্নর কাজ সম্পন্ন হদয়দে। মরতরিল লমদরাদরল লেশদন Roof Sheet স্থোপক্নর কোি চিক্ছ। এই 

প্যোক্কক্ির সোখ্রব যক বোস্তব অগ্রগরত ৯০.১৩%।     

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

গত ১১ জুলাই ২০১৮ তাডরখ শুরু হকয়কে। এই প্যোক্কক্ির সোখ্রব যক বোস্তব অগ্রগখ্রত ৮৯.৬৭%। 

 

উত্তরা ডিক া: ডিক া এলাোয় সরলওকয় িযাে এবং ববদুযডতে স্থা না ও যন্ত্র াডত স্থা কনর োজ েম্পন্ন েকর েডিশডনং েরা 

হকয়কে। 

উত্তরো উত্তর শথক্ক আগোরগাঁও পর্ যন্ত অংে: িোয়োডোক্ট উত্তরো উত্তর শথক্ক আগোরগাঁও পর্ যন্ত সম্পূণ য অংক্ে শরি িোইন, 

Overhead Catenary System এবং খ্রসগনোখ্রিং খ্রসক্স্টক্ির ইকুইপক্িন্ট স্থোপন কক্র শটখ্রস্টং চিক্ছ।  

আগোরগাঁও শথক্ক িখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত অংে: িখ্রতখ্রিি খ্ররখ্রসখ্রিং সোব-শস্টেন (RSS) এর িবন খ্রনি যোণ সম্পন্ন কক্র র্োবতীয় 

তবদ্যযখ্রতক সরঞ্জোিোখ্রর্ স্থোপন ও ১৩২ শকখ্রি কযোবি শিইং-এর কোি সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। আগোরগাঁও শথক্ক িখ্রতখ্রিি পর্ যন্ত সম্পূণ য 

অংক্ে (১৬.১৯ ট্রোক-খ্রকক্িোখ্রিটোর) শরি িোইন ও OCS Portal স্থোপন কোি সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। ১৯.৮৯ খ্রকক্িোখ্রিটোর OCS 

ওয় যোখ্ররং এর িক্ে ১২.১১ খ্রকক্িোখ্রিটোক্রর ওয় যোখ্ররং সম্পন্ন হক্য়ক্ছ। এই অংক্ের ৫২টি এস্কোক্িটক্রর িক্ে ৩৬টি এস্কোক্িটর 

স্থোপন সম্পন্ন হক্য়ক্ছ।    

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

তাডরখ শুরু েরা হকয়কে। েংগৃহীতব্য ২৪টি সিন সেকটর িকে ১৯টি সিন সেট ইকতািকে ঢোকোর উত্তরাস্থ খ্রডক্পোক্ত শপ ৌঁক্ছক্ছ। 

এই সিকিা সিনগুকলার প্রকয়াজনীয় োডরগডর  রীক্ষা ও Functional Test এবং Performance Test চিক্ছ। গত ২৯ 

নকভ্ম্বর ২০২১ তাডরখ সেকে ডিরপুর-১০ সিকিা সেশন পর্ যন্ত এবং গত ১২ ডিকেম্বর ২০২১ তাডরখ সেকে আগারগাঁও  য ধন্ত 

Performance Test েরা হকয়কে। গত ০১লা সেকেম্বর ২০২২ তাডরখ System Integration Test শুরু হকয়কে। 

২০তি ও ২১তি সিন সেট জা াকনর সোকব সমুদ্র বন্দর হক্ত নকভ্ম্বর ২০২২ িাকের ২য় েপ্তাকহ জাহাজ সযাকগ বাংলাকেকশর 

উকেকে যাত্রা শুরু েকর ডিকেম্বর ২০২২ িাকের সশষ েপ্তাকহ বাংলাকেকশ স  ৌঁোকব বকল আশা েরা যাকে। এই প্যোক্কক্ির 

বোস্তব অগ্রগখ্রত ৮৩.৯২%।     

 

 

 

 


