
 

Page 1 of 2 
 

                               ৩১ শে জানুয়ারি ২০২৩ রিস্টাব্দ পর্ যন্ত 
                                                              

 

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

ঢাকা ম্যাস ট্রানরজট শকাম্পারন রিরিটটড  

প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ললদভল-১৪ 

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

www.dmtcl.gov.bd 

 

 

 

 

ঢাকা িহানগিী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্যবতী এিাকাি র্ানজট রনিসটন ও পরিটবে উন্নয়টন অতযাধুরনক গণপরিবহন রহটসটব ৬(ছয়)টি 

শিটট্রাটিি সিন্বটয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এি আওতায় একটি েরিোিী শনটওয়াকয গটে 

শতািাি রনরিত্ত সিকাি রনটনাি সিয়াবদ্ধ কি যপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কটিটছ: 

     

সিয়াবদ্ধ কি যপরিকল্পনা ২০৩০  

 

ক্রি এিআিটি িাইটনি নাি পর্ যায় সম্ভাব্য সিারিি সাি ধিণ 

১. এিআিটি িাইন-৬ প্রথি ২০২৫ উোি 

২. এিআিটি িাইন-১ 

রিতীয় 

২০২৬ 

উোি ও পাতাি 

৩. এিআিটি িাইন-৫: নর্ যান য রুট ২০২৮ 

৪. এিআিটি িাইন-৫: সাউর্ান য রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআিটি িাইন-২ 

৬. এিআিটি িাইন-৪ 

  

........... 

MRT Line-6 বা বাংিাটর্টেি প্রথি উোি শিটট্রাটিি   
 

সিয়াবদ্ধ কি যপরিকল্পনা ২০৩০ অনুসিটণ ২১.২৬ রকটিারিটাি র্ীর্ য প্রায় ৩৩,৪৭২ শকাটি টাকা প্রাক্করিত ব্যটয় উত্তিা উত্তি হটত 

কিিাপুি পর্ যন্ত MRT Line-6 বা বাংিাটর্টেি প্রথি শিটট্রাটিটিি রনি যাণ কাজ Early Commission এি িক্ষ্যিাত্রা অজযটন 

পুটিার্টি এরগশয় চিটছ। মূি রডরপরপ অনুর্ায়ী ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্ যন্ত সারব যক গে অগ্রগরত ৯৩.২১%। প্রথি পর্ যাটয় রনি যাটণি 

জন্য রনধ যারিত উত্তিা তৃতীয় পব য হটত আগািগাঁও অংটেি পূতয কাটজি অগ্রগরত ৯৯.২৫%। রিতীয় পর্ যাটয় রনি যাটণি জন্য রনধ যারিত 

আগািগাঁও শথটক িরতরিি অংটেি পূতয কাটজি অগ্রগরত ৯২.০৭%। ইটিকরট্রকযাি ও শিকারনকযাি রসটস্টি এবং শিারিং স্টক 

(শিিটকাচ) ও রডটপা ইকুইপটিন্ট সংগ্রহ কাটজি সিরন্বত অগ্রগরত ৮৮.২২%। িাননীয় প্রধানিন্ত্রীি অনুোসন অনুসিটণ MRT Line-

6 িরতরিি শথটক কিিাপুি পর্ যন্ত ১.১৬ রকটিারিটাি বরধ যত কিাি রনরিত্ত গত ২৮ নশেম্বি ২০২২ তারিখ ঠিকার্ািী প্ররতষ্ঠাটনি সটে 

চুরি স্বাক্ষ্ি কিা হটয়টছ।  
 

প্যাটকজরেরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) শিাট ৮টি প্যাটকটজ বাস্তবায়ন কিা হটে। ৩১ জানুয়ারি 

২০২৩ তারিখ পর্ যন্ত প্যাটকজরেরত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগরত রননরূপ:   

 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 হয়। 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%।  
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 প্যাটকজ-০৩ ও ০৪ (উত্তিা উত্তি শথটক আগািগাঁও পর্ যন্ত ১১.৭৩ রকটিারিটাি োয়াডাক্ট ও ৯টি শস্টেন রনি যাণ): উেয় 

প্যাটকটজি কাজ ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখ শুরু হটয়টছ। এই প্যাটকজ দুটিি সিরন্বত বাস্তব অগ্রগরত ৯৯.২৫%। শেওোপাো 

শস্টেটনি একটি Entry/Exit এি Escalator স্থাপটনি জন্য পূতয কাজ চিটছ। পল্লবী হটত আগািগাঁও পর্ যন্ত িাস্তা শিিািত 

এবং রিরডয়াটন বৃক্ষ্ শিাপন কাজ চিিান আটছ।  

 প্যাটকজ-০৫ (আগািগাঁও শথটক কািওয়ান বাজাি পর্ যন্ত ৩.১৯৫ রকটিারিটাি োয়াডাক্ট ও ৩ টি শস্টেন রনি যাণ কাজ): এই 

প্যাটকটজি বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু কিা হটয়টছ। ইটতািটে োয়াডাক্ট ও শস্টেনসমূটহি প্ল্যাটফি য পর্ যন্ত কাজ 

সম্পন্ন হটয়টছ। এই প্যাটকটজি আওতাধীন লমদরাদরল লেশনসমূদহর Entry/Exit, Mechanical, Electrical and 

Plumbing (MEP) ও Architectural কাজ চলমান আদে। ফাি যটগট ও কািওয়ান বাজাি শস্টেটন Roof Sheet 

স্থাপন সম্পন্ন হটয়টছ। রবজয় সিরণ শস্টেটন Roof Sheet স্থাপটনি কাজ চিিান িটয়টছ। এই প্যাটকটজি সারব যক বাস্তব 

অগ্রগরত ৯১.৯৮%। উত্তিা রডটপা এিাকায় রনরি যত Metro Rail Exhibition & Information Center বা শিটট্রাটিি 

প্রর্ে যনী ও তথ্য শকন্দ্র এ র্ে যণাথীটর্ি পরির্ে যটনি জন্য  গত ০৭ শসটেম্বি ২০২২ তারিখ উন্মুি কটি শর্য়া হটয়টছ। শিটট্রাটিি 

চিাচটি সটচতনতা ততরিটত শিটট্রাগাি য স্কুটি র্ায় শিটট্রাটিটি চটে নািক পুরস্তকা র্ে যণাথীটর্ি িাটি রবতিণ কিা হটে। 

 প্যাটকজ-০৬ (কািওয়ান বাজাি শথটক িরতরিি পর্ যন্ত ৪.৯২২ রকটিারিটাি োয়াডাক্ট ও ৪ টি শস্টেন রনি যাণ কাজ): এই 

প্যাটকটজি বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখ শুরু কিা হটয়টছ। ইটতািটে োয়াডাক্ট ও শস্টেনসমূটহি প্ল্যাটফি য পর্ যন্ত কাজ 

সম্পন্ন হটয়টছ। এই প্যাটকটজি আওতাধীন লমদরাদরল লেশনসমূদহর Entry/Exit, Mechanical, Electrical and 

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

লেশদন Roof Sheet স্থাপটনি কাজ সম্পন্ন হদয়দে। মরতরিল লমদরাদরল লেশদন Roof Sheet স্থাপটনি কাজ চিটছ। এই 

প্যাটকটজি সারব যক বাস্তব অগ্রগরত ৯২.১৪%।     

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

গত ১১ জুলাই ২০১৮ তাডরখ শুরু হকয়কে। এই প্যাটকটজি সারব যক বাস্তব অগ্রগরত ৯০.৯৩%। 

 

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

হকয়কে। 

উত্তিা উত্তি শথটক আগািগাঁও পর্ যন্ত অংে: োয়াডাটক্ট উত্তিা উত্তি শথটক আগািগাঁও পর্ যন্ত সম্পূণ য অংটে শিি িাইন, 

Overhead Catenary System, রসগন্যারিং রসটস্টটিি ইকুইপটিন্ট এবং অটটাটিটিক শফয়াি কাটিকেন (AFC) 

ইকুইপটিন্ট স্থাপন কটি Commissioning কটি চালু কিা হটয়টছ। AFC সাে যাটিি সংটগ রডটিরসএ-এি রিয়ারিং হাইজ 

সাে যাটিি ইটন্টটগ্রেন সম্পন্ন হটয়টছ।   

আগািগাঁও শথটক িরতরিি পর্ যন্ত অংে: িরতরিি রিরসরেং সাব-শস্টেন (RSS) এি েবন রনি যাণ সম্পন্ন কটি র্াবতীয় 

তবদুযরতক সিঞ্জািারর্ স্থাপন ও ১৩২ শকরে কযাবি শিইং-এি কাজ সম্পন্ন হটয়টছ। আগািগাঁও শথটক িরতরিি পর্ যন্ত সম্পূণ য 

অংটে (১৬.১৯ ট্রাক-রকটিারিটাি) শিি িাইন ও OCS Portal স্থাপন কাজ সম্পন্ন হটয়টছ। ১৯.৮৯ রকটিারিটাি OCS 

ওয় যারিং এি িটে ১৫.৬৫ রকটিারিটাটিি ওয় যারিং সম্পন্ন হটয়টছ।    

 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 ২১টি সিন সেট ইকতািকে ঢাকাি উত্তরাস্থ রডটপাটত শপ ৌঁটছটছ। 

২২তি ও ২৩তি সিন সেট জা াকনর সোকব সমুদ্র বন্দি হটত যাত্রা শুরু েকর গত ১৮ জানুয়াডর ২০২৩ তাডরখ বাংলাকেকশর 

সিাংলা েমুদ্র বন্দকর একে স  ৌঁকেকে। সিাংলা বন্দকর শুল্ক ও ভ্যাট েম্পডেধত োয ধাবডল েম্পােন সশকে সিকিা সিন সেটদ্বয় 

সিাংলা েমুদ্র বন্দর হকত উত্তিাস্থ ডিক াকত স  ৌঁোকনার সম্ভাব্য েিয় সেব্রুয়াডর ২০২৩ িাকের ডদ্বতীয় েপ্তাহ।  

েব ধকশে ২৪তি সিন সেট জা াকনর সোকব েমুদ্র বন্দর হকত েম্ভাব্য সেব্রুয়াডর ২০২৩ িাকের সশে েপ্তাকহ জাহাজ সযাকগ 

বাংলাকেকশর উকেকে যাত্রা শুরু েরকব এবং বাংলাকেকশ (উত্তরা ডিক াকত) স  োকনার েম্ভাব্য েিয় িাচ ধ ২০২৩ িাকের সশে 

েপ্তাহ। এই প্যাটকটজি বাস্তব অগ্রগরত ৮৫.৫০%।     

 

 

 

 

 


