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MRT Line-6 বা বাাংিাভেভের প্রথি উড়াি কিভট্রাভরি   

 

সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা ২০৩০ অনুসরদণ ২০.১০ খ্রকভিাখ্রিটার েীর্ ঘ প্রায় ২২,০০০ ককাটি টাকা প্রাক্কখ্রিত ব্যভয় উত্তরা ৩য় পব ঘ হভত 

িখ্রতখ্রিি পর্ ঘন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাাংিাভেভের প্রথি কিভট্রাভরভির খ্রনি ঘাণ কাি পুভরােভি 

এখ্রিভয় চভিভে। সাখ্রব ঘক িড় অগ্রিখ্রত ৩৮.৩৫%। প্রথি পর্ ঘাভয় খ্রনি ঘাভণর িন্য খ্রনর্ ঘাখ্ররত উত্তরা তৃতীয় পব ঘ হভত আিারিাঁও অাংভের 

অগ্রিখ্রত ৬৫.০৭%। খ্রিতীয় পর্ ঘাভয় খ্রনি ঘাভণর িন্য খ্রনর্ ঘাখ্ররত আিারিাঁও কথভক িখ্রতখ্রিি অাংভের অগ্রিখ্রত ৩৪.৫৪%। ইভিকখ্রট্রকযাি 

ও কিকাখ্রনকযাি খ্রসভস্টি এবাং করাখ্রিাং স্টক (করিভকাচ) ও খ্রডভপা ইকুইপভিন্ট সাংগ্রহ কাভির সিখ্রিত অগ্রিখ্রত ২৩.৫৮%। িাননীয় 

প্রর্ানিন্ত্রীর খ্রনভে ঘেনা অনুসরভণ িখ্রতখ্রিি কথভক কিিাপুর পর্ ঘন্ত MRT Line-6 বখ্রর্ ঘত করার িন্য Social Survey চিভে। 

এ অাংভের দের্ ঘয ১.১৬ খ্রকভিাখ্রিটার। 

 

প্যাভকিখ্রেখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রিখ্রত 

  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) কিাট ৮টি প্যাভকভি বাস্তবায়ন করা 

হভে। ৩০ নভেম্বর ২০১৯ তাখ্ররখ পর্ ঘন্ত প্যাভকিখ্রেখ্রত্তক বাস্তবায়ন অগ্রিখ্রত খ্রনম্নরূপ:  

 

 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 ১০৪ (এেশত চার) সোটি 

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 সশষ 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 ও Interface pit foundation. সে েেল অবোঠাকিার োজ চলিান 

রকয়কে তন্মকে উকেখ্যকোগ্য হল: Work shop, Stabling yard ও shed, Operation control centre, 

Auxiliary sub-station ভ্বন, Traction sub-station ভ্বন, সেন্দ্রীয় store, Depot controller অডিে, 

প্রশােডনে 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 েংযুক্ত সেকনজ লাইন, Storm সেকনজ,  াডন ও িায়ার িাইটিং লাইন, 

অভ্যন্তরীন রাস্তা, Duct Bank. ডিক া এলাোর পূতধ োকজর বাস্তব অগ্রগডত ৫৭%। 

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

প্যাভকভির কাি ১ আিস্ট ২০১৭ তাখ্ররখ শুরু হভয়ভে। ইভতািভে পখ্ররভসবা স্থানান্তর, কচকভবাখ্ররাং, কটস্ট পাইি, মূি পাইি 

ও আই-িাড ঘার খ্রনি ঘাণ সম্পন্ন হভয়ভে। কিাট ৭৬৬টি পাইি কযাপ এর িভে ৭৪৩ টি পাইি কযাপ, ৩৯৩টি খ্রপয়ার কহভডর 

িভে ৩৮০ টি খ্রপয়ার কহড এবাং ৫,১৪৯টি খ্রপ্রকাস্ট কসিম্যান্ট কাখ্রস্টাং-এর িভে ৪,৮৮৬ টি খ্রপ্রকাস্ট কসিম্যান্ট কাখ্রস্টাং 

খ্রনি ঘাণ সম্পন্ন হভয়ভে। ৮.০৪ (আট েেখ্রিক শূন্য চার) খ্রকভিাখ্রিটার োয়াডাক্ট দৃশ্যিান হভয়ভে। র্ারাবাখ্রহকোভব োয়াডাক্ট 

erection এর কাি এখ্রিভয় চিভে। কর্খাভন োয়াডাক্ট স্থাপন করা হভয়ভে কসখাভন parapet wall এর খ্রনি ঘাণ 

কাি এখ্রিভয় চিভে। ০৯টি কস্টেভনর sub-structure খ্রনি ঘাণ সম্পন্ন হভয়ভে। বতঘিাভন উত্তরা উত্তর, উত্তরা কসন্টার 

এবাং উত্তরা সাউথ কস্টেভনর concourse খ্রনি ঘাভণর কাি চিভে। কিভট্রাভরি খ্রনি ঘাভণ স্বাোখ্রবক পাখ্রনর প্রবাহ ও 

ট্রাখ্রিক ব্যবস্থাপনা র্াভত বাঁর্াগ্রস্থ না হয় তা খ্রবভবচনায় ০৫টি long span balance cantilever এর খ্রনি ঘাণ 

কাি অব্যাহত আভে। খ্রপয়ার-৪৪ কথভক খ্রপয়ার-১০২ পর্ ঘন্ত ১.৭৪ খ্রকভিাখ্রিটার োয়াডাক্ট করিিাইন ও Overhead 

Catenaries System (OCS) Mast স্থাপভনর িন্য সাংখ্রিষ্ট ঠিকাোরী প্রখ্রতষ্ঠাভনর খ্রনকট হস্তান্তর করা 

হভয়ভে। সাখ্রব ঘক অগ্রিখ্রত ৫৯%।   

http://www.dmtc.org.bd/


 

Page 2 of 2 
E:\Monthly Progress in Cabinet Report\Online Report\November 2019\MRT Line-6.doc 

 প্যাভকি-০৫ (আিারিাঁও কথভক কারওয়ান বািার পর্ ঘন্ত ৩.১৯৫ খ্রকভিাখ্রিটার োয়াডাক্ট ও ৩ টি কস্টেন খ্রনি ঘাণকাি): এ 

প্যাভকভির বাস্তব কাি ০১ আিস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ শুরু করা হভয়ভে। বতঘিাভন এ অাংভে পখ্ররভসবা স্থানান্তর, কচকভবাখ্ররাং 

কটস্ট পাইি সম্পন্ন হভয়ভে। মূি পাইি খ্রনি ঘাভণর খ্রনখ্রিত্ত ৩০০টি ট্রায়াি কট্রঞ্চ এর িভে ২৪৮টি ট্রায়াি কট্রঞ্চ সম্পন্ন হভয়ভে। 

কিাট ৬২১টি স্থায়ী কবারড্ পাইভির িভে ৪৯৬টি স্থায়ী কবারড্ পাইি সম্পন্ন হভয়ভে। কিাট ২০৩টি পাইি কযাপ এর িভে 

৫২টি পাইি কযাপ সম্পন্ন হভয়ভে। ১০৬টি খ্রপয়ার কিাি এর িভে ১০টি খ্রপয়ার কিাি সম্পন্ন হভয়ভে। ১০৪৮টি কসিভিন্ট 

এর িভে ৫৮টি কসিভিন্ট সম্পন্ন হভয়ভে । বাস্তব অগ্রিখ্রত ৩৪.৭৫%। 

 প্যাভকি-০৬ (কারওয়ান বািার কথভক িখ্রতখ্রিি পর্ ঘন্ত ৪.৯২২ খ্রকভিাখ্রিটার োয়াডাক্ট ও ৪ টি কস্টেন খ্রনি ঘাণকাি):  এ 

প্যাভকভির বাস্তব কাি ০১ আিস্ট ২০১৮ তাখ্ররখ কাি শুরু করা হভয়ভে। বতঘিাভন এ অাংভে পখ্ররভসবা স্থানান্তর, 

কচকভবাখ্ররাং ও কটস্ট পাইি সম্পন্ন হভয়ভে। মূি পাইি খ্রনি ঘাভণর খ্রনখ্রিত্ত  ৪২৩ টি ট্রায়াি কট্রঞ্চ এর িভে ৩৩৮ টি ট্রায়াি 

কট্রঞ্চ সম্পন্ন হভয়ভে। কিাট ৮৬৫ টি স্থায়ী কবারড্ পাইি এর িভে ৬৭৫টি স্থায়ী কবারড্ পাইি সম্পন্ন হভয়ভে। কিাট ২৯৮টি 

পাইি কযাভপর িভে ৭৮টি পাইি কযাপ সম্পন্ন হভয়ভে। ১৬০টি খ্রপয়ার কিাি এর িভে ৪১টি খ্রপয়ার কিাি সম্পন্ন 

হভয়ভে। ১৩৬টি খ্রপয়ার কহভডর িভে ২২টি খ্রপয়ার কহড সম্পন্ন হভয়ভে এবাং ১৬২০টি কসিভিন্ট এর িভে ২২টি কসিভিন্ট 

সম্পন্ন হভয়ভে । বাস্তব অগ্রিখ্রত ৩৬.৯৩%। 

 প্যাকেজ-০৭ (ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি):  ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি েরবরাহ ও ডনি ধাণ 

োজ গত ১১ জুলাই ২০১৮ তাডরখ শুরু েরা হকয়কে। ইকলেডিেযাল এন্ড সিোডনেযাল ডেকেি েরবরাহ ও ডনি ধাণ োকজর 

আওতায় Definitive Design েম্পন্নপূব ধে Detail Design এর োজ চলকে এবং ডিকেম্বর ২০১৯ এর 

িকে েম্পন্ন হকব। টডি ও িাডনেনগর গ্রীি োব সেশকন Bay ডনি ধাকণর োজ েম্পন্ন হকয়কে। উত্তরা ডরডেডভ্ং োব 

সেশকনর (RSS) ভ্বকনর েেল সলাকরর োব কাস্টিং সম্পন্ন হয়েয়ে এবিং স্িয়সম্বর ২০১৯ এর ময়ে ভ্বন স্িম মাণ কাজ 

সম্পন্ন হয়ব। উত্তরা ডরডেডভ্ং োব সেশন ও টডি গ্রীি োব সেশকনর Bay িাচ ধ ২০২০ এ চালু েরা হকব। সরল াত, ১৩২ 

সেডভ্ ও ৩৩ সেডভ্ েযাবলস্ েহ অন্যান্য েযাবল ইকতািকে উত্তরা ডিক াকত একে স  ৌঁকেকে। সরল লাইন ডনি ধাকণর 

িালািাল Rail Track, Fastening System (Pandrol), Ballast (Partly), Mass 

Spring System ইতযাডি উত্তরা ডিক াকত েরবরাহ  াওয়া সগকে। ডিক ার অভ্যন্তকর সরল লাইন বসায়িার এবং 

আনুেডিে ববদ্যযডতে স্থা নার ডনি ধাণ োজ আগাডি ২০ ডিকেম্বর ২০১৯ তাডরখ শুরু হকব। 132 KV Gas 

Insulated Switchgear (GIS), 33 KV Switchgear, Dry Type Transformer 

ইতযাডি িালািাকলর Shipment হকয়কে এবং বন্দর সর্কে খালাকের অক ক্ষায় আকে। Sleeper, 132 KV 

Cable Straight Connector, DC Switchgear ইত্যাস্ি মালামাল Pre-shipment 

Inspection েম্পন্ন হকয়কে এবং জানুয়াডর ২০২০ িাকে েরবরাহ  াওয়া োকব। বাস্তব অগ্রগডত ২৬.৪১%।  

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

তাডরখ শুরু েরা হকয়কে। সরাডলং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিকন্টর Definitive Design গত ০১ সি 

২০১৮ তাডরখ এবং Detailed Design ১৩ িাচ ধ ২০১৯ তাডরখ েম্পন্ন হকয়কে। Bogie ডনি ধাকণর োজ ১৬ 

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

শুরু েরা হকয়কে। সিকিা সিকনর Mock Up আগাডি ৩১ ডিকেম্বর ২০১৯ তাডরখ বাংলাকিকশ একে স  ৌঁোকব বকল আশা 

েরা োকে। আগাডি ১৫ জুন ২০২০ তাডরখ প্রর্ি সিকিা সিন সেট বাংলাকিকশ স  ৌঁোর জন্য ডনর্ ধাডরত আকে। সিকিা সিন 

বাংলাকিকশ স  ৌঁোকনার  র Integrated Test এবং Trail Run শুরু েরা হকব। বাস্তব অগ্রগডত ২০.২০%। 


