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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 ১২৮.৭৪১ ডকসিাডিটার 

(উড়াি ৬৭.৫৬৯ ডকসিাডিটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ ডকসিাডিটার) দীর্ ব ও ১০৪টি কস্টশন (উড়াি ৫১টি 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 

  

এ 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 এর কাি চিিান। 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 Basic Design ও ডবডিন্ন Survey এর 

কাি চিসছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি কিসট্রাসরসির েিন্বসয় ১৭.৪০ ডকসিাডিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern 

Route-এর পরািশ বক প্রডতষ্ঠান ডনসয়াগ চূড়ান্ত পয বাসয় রসয়সছ। এ্কই সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধডতসত MRT Line-2 

রনম োদণর লদযয ডনসয়াডিত পরািশ বক প্রডতষ্ঠান Full Scale Study (FSS) শুরু কসরসছ। ২০৩০ োসির িসে কিিাপুর কথসক 

নারায়ণগঞ্জ পয বন্ত করিওসয় ট্রযাসকর পার্শ্ব ডদসয় প্রায় ১৬ ডকসিাডিটার দীর্ ব উড়াি কিসট্রাসরি ডহসেসব PPP পদ্ধডতসত MRT Line-4 

ডনি বাসণর উসযাগ প্রডক্রয়াধীন আসছ। 

 ............. 
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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 কাকির োডব বক গড় অগ্রগডত 

৫৫.১৯%। প্রথি পয বাসয় ডনি বাসণর িন্য ডনধ বাডরত উত্তরা তৃতীয় পব ব হসত আগারগাঁও অংসশর পূতব কাসির অগ্রগডত ৭৮.৩৮%। ডিতীয় 

পয বাসয় ডনি বাসণর িন্য ডনধ বাডরত আগারগাঁও কথসক িডতডিি অংসশর পূতব কাসির অগ্রগডত ৪৯.৪৭%। ইসিকডট্রকযাি ও কিকাডনকযাি 

ডেসস্টি এবং করাডিং স্টক (করিসকাচ) ও ডিসপা ইকুইপসিন্ট েংগ্রহ কাসির েিডন্বত অগ্রগডত ৪৩.৮২%। িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর ডনসদ বশনা 

অনুেরসণ িডতডিি কথসক কিিাপুর পয বন্ত MRT Line-6 বডধ বত করার ডনডিত্ত ইসতািসে অংশীিন েিা অনুডষ্ঠত হসয়সছ। 

Household Survey চিসছ। Social Study চূড়ান্ত পয বাসয় রসয়সছ। এ অংসশর দদর্ বয ১.১৬ ডকসিাডিটার। 

 প্যাসকিডিডত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগডত 

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

২০২০ তাডরখ পয বন্ত প্যাসকিডিডত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগডত ডননরূপ:  

➢ 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 ৭০ সোটি ৫৮ লক্ষ 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 অবোঠাকিার ডনি ধাণোজ পুকরাদকি এডগকয় চলকে। ডিক া এলাোর পূতধ োকজর বাস্তব অগ্রগডত 7৭.০০%।  

➢ 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 ও ডপয়ার কহি ডনি বাণ েম্পন্ন হসয়সছ। ১১.৭৩ ডেকলাডিটার িায়ািাক্ট এর িকে 

১১.৩০ (এগার দশডিক ডতন শূন্য) ডকসিাডিটার িায়ািাক্ট দৃশ্যিান হসয়সছ। ০৯টি কস্টশসনর sub-structure ডনি বাণ েম্পন্ন 

হসয়সছ। উত্তরা উত্তর, উত্তরা কেন্টার ও উত্তরা দডক্ষ্ণ কস্টশকনর concourse ছাদ ডনি বাণ েিাি হসয়সছ। বতবিাসন পল্লবী, ডিরপুর-

১১, ডিরপুর-১০, কািীপাড়া এবং কশওড়াপাড়া কস্টশসনর concourse ছাদ ডনি বাসণর কাি চিসছ। উত্তরা কেন্টার ও উত্তরা দডক্ষ্ণ 

কস্টশসনর প্লাটফি ব ডনি বাণ কাি েিাি হসয়সছ। উত্তরা উত্তর কস্টশসনর প্লাটফরি ডনি বাণ কাি কশষ পয বাসয় আসছ। পল্লবী, ডিরপুর-

১১ এবং কািীপাড়া কস্টশসন েিািকৃত (আংডশক) concourse এর উপর প্লাটফি ব ডনি বাণ শুরু হসয়সছ। উত্তরা উত্তর, উত্তরা 

কেন্টার ও উত্তরা দডক্ষ্ণ কস্টশসন Steel Structure Erection এর কাি চিসছ। উত্তরা উত্তর, উত্তরা কেন্টার ও উত্তরা দডক্ষ্ণ 

কস্টশসন কিকাডনকযাি, ইসিডিকযাি ও প্লাডম্বং এর কাি শুরু হসয়সছ। উত্তরা উত্তর, উত্তরা কেন্টার ও উত্তরা দডক্ষ্ণ কস্টশন 

Contract Package CP-07 কক হস্তান্তসরর িন্য দবদ্যযডতক োব-কস্টশন, ডেগনাডিং ও কটডিকডিউডনসকশন এবং কস্টশন 

কসরািার কক্ষ্ ডনি বাণ কাি চিসছ। কিসট্রাসরি ডনি বাসণ স্বািাডবক পাডনর প্রবাহ ও ট্রাডফক ব্যবস্থাপনা যাসত বাঁধাগ্রস্থ না হয় তা 

ডবসবচনায় ০৫ টি long span balance cantilever এর িসে ০৪টি েিাি হসয়সছ এবং বাকী ০১ টির ডনি বাণ কাি চিিান 

আসছ। Contract Package CP-03 & CP-04 এর কিাট ৭.৮৩ ডকসিাডিটার িায়ািাক্ট করিিাইন ও Overhead 

Catenaries System (OCS) Mast স্থাপসনর িন্য CP-07 এর ঠিকাদারী প্রডতষ্ঠাসনর ডনকট হস্তান্তর করা হসয়সছ। োডব বক 

অগ্রগডত ৭৫.৮৫%।    

➢ প্যাসকি-৫ (আগারগাঁও কথসক কারওয়ান বািার পয বন্ত ৩.১৯৫ ডকসিাডিটার িায়ািাক্ট ও ৩ টি কস্টশন ডনি বাণকাি): এ 

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

কট্রঞ্চ, কটস্ট পাইি, স্থায়ী কবারড্ পাইি, ডপয়ার কিাি ও ডপয়ার কহি েম্পন্ন হসয়সছ। কিাট ২০৩টি পাইি কযাপ এর িসে কিইন 

িাইসনর েকি পাইি কযাপ (১০৬ টি) এবং কস্টশসনর ৯৭টি পাইি কযাকপর িসে ৪৪টি েহ কিাট ১৫০টি পাইি কযাপ েম্পন্ন 

হসয়সছ। বতেমাদন রবজয় সররণ, ফ্াম েদগট ও কারওয়ান বাজার লেশদনর sub-structure রনম োণ কাজ অব্যাহত রদয়দে। কিাট 

১১৫ টি কস্টশন কিাসির িসে ৩২টি কস্টশন কিাি েম্পন্ন হসয়সছ। ৬টি Portal Beam এর িসে ৩টি Portal Beam রনম োণ 

েম্পন্ন হসয়সছ। ২টি Special Long Span এর িসে ১টির কাি অব্যাহত আদে। ১০৪৮টি ডপ্রকাস্ট কেগসিন্ট এর িসে 

৩৬৩টি কেগসিন্ট েম্পন্ন হসয়সছ এবং ৩২৩৪টি প্যারাসপট ওয়াসির িসে ৯৬টি প্যারাসপট ওয়াি েম্পন্ন হসয়সছ। উত্তরা ডিসপা 

এিাকায় ডনি বাণাধীন Metro Rail Exhibition & Information Center-এর পূতব কাসির অগ্রগডত ৯৮%। ৩.১৯৫ 

ডকসিাডিটার িায়ািাসক্টর িসে ২৪০ ডিটার িায়ািাক্ট দৃশ্যিান হসয়সছ। এ্ প্যাদকদজর োডব বক বাস্তব অগ্রগডত ৫৪.১৪%। 
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➢ প্যাসকি-৬ (কারওয়ান বািার কথসক িডতডিি পয বন্ত ৪.৯২২ ডকসিাডিটার িায়ািাক্ট ও ৪ টি কস্টশন ডনি বাণকাি): এ প্যাসকসির 

বাস্তব কাি ০১ আগস্ট ২০১৮ তাডরখ শুরু করা হসয়সছ। বতবিাসন এ অংসশ পডরসেবা স্থানান্তর, কচকসবাডরং, ট্রায়াি কট্রঞ্চ, কটস্ট পাইি 

ও স্থায়ী কবারড্ পাইি েম্পন্ন হসয়সছ। ১৬০টি ডপয়ার কিাি এর িসে ১৩৯টি ডপয়ার কিাি েম্পন্ন হসয়সছ। কিাট ২৯৮টি পাইি 

কযাসপর িসে ১৭২টি পাইি কযাপ েম্পন্ন হসয়সছ। ১৩৬টি ডপয়ার কহসির িসে ১১৭টি ডপয়ার কহি েম্পন্ন হসয়সছ এবং ১৬২০টি 

কেগসিন্ট এর িসে ৮৪৪টি কেগসিন্ট কাডস্টং েম্পন্ন হসয়সছ। কিাট ৪৯৪৬ টি প্যারাসপট ওয়াসির িসে ১৪৬টি প্যারাসপট ওয়াি 

েম্পন্ন হসয়সছ। কিাট ০৯টি Portal Beam এর িসে ০১টি Portal Beam ডনি বাণ েম্পন্ন হসয়সছ।  বতেমাদন ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় 

ও মরতরিল লেশদনর sub-structure রনম োণ কাজ অব্যাহত রদয়দে। ৪.৯২২ ডকসিাডিটার িায়ািাসক্টর িসে ২৪০ ডিটার 

িায়ািাক্ট দৃশ্যিান হসয়সছ। বাস্তব অগ্রগডত ৫৫.০৮%।  

➢ প্যাকেজ-৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে িরবরাহ ও ট্রিে মাণ োজ গত ১১ 

জুোই ২০১৮ তাট্ররখ শুরু হকেকে। টঙ্গী ও োট্রিেিগর ট্রিড িাব-মেশকি Bay স্থাপি এবং উত্তরা ট্রডকপাকত ট্ররট্রিট্র ং িাব-সেশন 

(RSS) এর পূতম োজ িম্পন্ন হকেকে। উত্তরা ট্রডকপাকত ট্ররট্রিট্র ং িাব-সেশন (RSS) এর সটডেিং এন্ড েডিশডনিং এর োজ েিাপ্ত 

হকয়কে এবিং োব-সেশন ডবদ্যযতায়কনর অনুকিাদন প্রডিয়ার্ীন রকয়কে। িডতডিল ডরডেডভ্িং োব-সেশন (RSS) এর ভ্বন ডনি ধাণ 

োজ চলিান। ববদ্যযট্রতে িরঞ্জাে এবং মরে োইি ট্রিে মাকণর অট্রিোংশ োোোে উত্তরা ট্রডকপাকত একি স  ৌঁকেকে। ডিক া এলাোর 

ওয়ােধে  সশি-এর অভ্যন্তকর ১১টি সরললাইকনর িকে ৫টি লাইন (Track No. 22, 23, ২৪, 25, 25a) এর োজ েম্পন্ন হকয়কে 

এবিং ৬টি লাইকন সরলট্র্যাে স্থা কনর োজ চলকে। েযাবট্রেং মশড এর অ যন্তকর ১৯ টি মরে োইকির েকে ১৪টি-সত মরে োইি 

স্থাপকির োজ চেকে। উত্তরা ডিক ার ব্যালাকেি সরল ট্র্যাে এর জন্য Rail Welding এর কাি েিাি হসয়সছ। ইকতােকে 

ডিক াকত ৮.০০ ট্রেকোট্রেটার মরে োইি স্থাপি েরা হকেকে। ট্রডকপার অ যন্তকর মরেোইি স্থাপি োকজর িাট্রব মে অিগট্রত ৬০%। 

 াোডাকের উপর সিইন লাইকনর ২৬৭৮টি Rail Joint Welding এর িসে ১২৫০টি েম্পন্ন হসয়সছ।  াোডাকের উপর ৫.৬০ 

ট্রেকোট্রেটার Track Plinth Casting িম্পন্ন হকেকে এবং তন্মকে ৩.২৫ ট্রেকোট্রেটার মরে োইি স্থাপি েরা হকেকে।  

Exhibition and Information Centre এ Passenger Gate (PG) এবং Ticket Vending Machine (TVM) 

স্থাপসনর কাি েিাি হসয়সছ। উত্তরা ডিক াকত Auxiliary Sub-Station (ASS) এবং Traction Sub-Station (TSS) 

এর Transformer এবং Switchgear Installation োজ িোপ্ত হকেকে এবং প্যাকিে মটট্রেং/েডিশডনিং এর োজ চলকে। 

ট্রডকপার অ যন্তকর OCS Mast স্থাপকির োজ িোপ্ত হকেকে। Test Track এ Overhead Catenary Wire স্থাপন কাি 

েিাি হসয়সছ। OCS Mast এর োকে Pole-band & Cantilever স্থাপি োজ চেোি।  াোডাকের ওপর OCS 

Portal/Mast স্থাপকির োজ চেকে (অগ্রগডত ৬০%, আগারগাঁও  র্ ধন্ত অিংকশর)। সিেকো োব-সেশন সেকে উত্তরা ডরডেডভ্িং 

োব-সেশন (RSS)  র্ ধন্ত ১৩২ সেডভ্ আন্ডারগ্রাউন্ড েযাবল (১ি োডেধট) সলইিং এবিং েযাবল জকয়ডটিং এর োজ েিাপ্ত হকয়কে। 

উত্তরা ডরডেডভ্িং োব-সেশন (RSS) সেকে ড ডজডেডব ডগ্রি োব-সেশন  র্ ধন্ত ১৩২ সেডভ্ আন্ডারগ্রাউন্ড েযাবল (২য় োডেধট) সলইিং 

এর োজ চলিান। Jumper Fittings, Platform Screen Door, Wayside Radio equipment, CBTC Equipment 

ইতযাডদ িািািাি ডিসপাসত এসে কপ ৌঁসছসছ। বাস্তব অগ্রগডত ৫৫.৬০%। 

➢ প্যাকেজ-৮ [সরাডলিং েে (সরল সোচ) ও ডিক া ইকুই কিট েিংগ্রহ]: এ প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু 

েরা হকয়কে। Bogie ডনি ধাকণর োজ ১৬ সেব্রুয়াডর ২০১৯ তাডরখ জা াকন শুরু হকয়কে। র্াত্রীবাহী সোচ (োরবডি) ডনি ধাকণর োজ 

১৬ এডপ্রল ২০১৯ তাডরখ জা াকন শুরু েরা হকয়কে। সিকট্র্া সট্র্কনর Mock Up গত ২৬ ডিকেম্বর ২০১৯ তাডরখ উত্তরা ডিক াকত 

একে স  ৌঁকেকে এবিং ২৩ সেব্রয়াডর ২০২০ তাডরখ উত্তরা ডিক ার Exhibition & Information Center এ স্থাপন করা 

হসয়সছ। ০৬(েয়)টি র্াত্রীবাহী সোচ েম্বডলত ০৫টি সিকট্র্া সট্র্ন সেকটর ডনি ধাণ োজ জা াকন েম্পন্ন হকয়কে। জা ান এবিং 

বািংলাকদকশর েকরানা  ডরডস্থডত উন্নডত হকল উডিডখত ০৫টি সিকট্র্া সট্র্ন সেট  র্ ধায়িকি বািংলাকদকশ ডনকয় আো হকব। সিকট্র্া সট্র্ন 

সেটেমূহ বািংলাকদকশ স  ৌঁোকনার  র  র্ ধায়িকি Integrated Test এবিং Trial Run শুরু েরা হকব। এ প্যাসকসির বাস্তব 

অগ্রগডত ৩৫.০৮%।  

কসরানা িহািারী পডরডস্থডতসত MRT Line-6 এর কায বক্রি চিিান রাখার ডনডিত্ত গৃহীত পদসক্ষ্প 

• MRT Line-6 এর ডনি বাণ কাসি ডনসয়াডিত ঠিকাদারী প্রডতষ্ঠাসনর িনবি যাসত শারীডরক দ্যরত্ব বিায় করসখ অবস্থান করসত 

পাসরন কেিন্য ডনি বাণস্থসির েডন্নকসট আবাডেক স্থাপনা ডনি বাণ করা হসয়সছ;  

• পরািশ বক প্রডতষ্ঠান ও ঠিকাদারী প্রডতষ্ঠাসনর েকি পয বাসয়র িনবসির কাসি কযাগদাসনর িন্য বাছাই করার ডনডিত্ত প্রাথডিক পয বাসয় 

COVIID-19 এর ককান উপেগ ব আসছ ডকনা তা যাচাই করা হয়। প্রথি পয বাসয় উত্তীণ ব িনবিসক ডিতীয় পয বাসয় COVIID-19 

পরীক্ষ্া করা হয়। পরীক্ষ্ায় কসরানা Positive প্রাি িনবিসক কহাি অথবা প্রাডতষ্ঠাডনক ককায়াসরন্টাইসন রাখা ডনডিত করা হয়। 

প্রসয়ািসন েরকাডর বা চুডিবদ্ধ হােপাতাসি িডতব করা হয়। ককবি িাত্র COVIID-19  কনসগটিি িনবিসক কাসির িন্য চূড়ান্ত 

বাছাই কসর ১৪ ডদসনর গ্রুপ ককায়াসরন্টাইসন রাখা হয়। গ্রুপ ককায়াসরন্টাইন েম্পন্ন হওয়ার পর কাসি কযাগদান কসরন; এবং 

• চিিান COVIID-19 পডরডস্থডত কিাকাসবিায় গাবতিী কন্সট্রাকশন ইয়াসি ব ১০ শয্যা ডবডশষ্ট এবং উত্তরাস্থ পঞ্চবটি কন্সট্রাকশন 

ইয়াসি ব ১৪ শয্যা ডবডশষ্ট Isolation Center (Field Hospital) ডনি বাণ কসর চালু করা হসয়সছ। ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তাডরখ 

পয বন্ত কিাট ৩১২ িন COVIID-19 এ আক্রান্ত হসয়সছন। ককান মৃতুয কনই।  


