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ঢাকা মহানগরী ও তৎসংল  পা বত  এলাকার যানজট িনরসেন ও পিরেবশ উ য়েন অত া িনক গণপিরবহন িহেসেব ৬(ছয়)  

মে ােরল সম েয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় মাট ১২৮.৭৪১ িকেলািমটার 
(উড়াল ৬৭.৫৬৯ িকেলািমটার এবং পাতাল ৬১.১৭২ িকেলািমটার) দীঘ ও ১০৪  শন (উড়াল ৫১  এবং পাতাল ৫৩ ) িবিশ  
এক  শি শালী নটওয়াক গেড় তালার িনিম  সরকার িনে া  সময়াব  কমপিরক না ২০৩০ হণ কেরেছ। 
     

সময়াব  কমপিরক না ২০৩০  
 

ম এমআর  লাইেনর নাম পযায় স া  সমাি র সাল ধরণ 

১. এমআর  লাইন-৬ থম ২০২৪ উড়াল 

২. এমআর  লাইন-১ 
ি তীয় 

২০২৬ 

উড়াল ও পাতাল 
৩. এমআর  লাইন-৫: নদান ট ২০২৮ 

৪. এমআর  লাইন-৫: সাউদান ট 

তীয় ২০৩০ ৫. এমআর  লাইন-২ 

৬. এমআর  লাইন-৪ উড়াল 
  

এই সময়াব  কমপিরক না অ সরেণ ২০.১০ িকেলািমটার দীঘ বাংলােদেশর থম উড়াল মে ােরল বা MRT Line-6 এর িনমাণ 

কাজ early commissioning এর ল মা া অজেন েরাদেম এিগেয় চলেছ। ২০২৬ সােলর মে  কমলা র থেক িবমানব র 

পয  ১৯.৮৭২ িকেলািমটার পাতাল এবং ন ন বাজার থেক িপতলগ  িডেপা পয  ১১.৩৬৯ িকেলািমটার উড়াল মাট ৩১.২৪১ 

িকেলািমটার দীঘ ও ২১  শন িবিশ  MRT Line-1 িনমােণর লে  Detailed Design ও িম অিধ হেণর কাজ চলমান। 

কমলা র থেক িবমানব র েটই বাংলােদেশ থম পাতাল বা আ ার াউ  মে ােরল িনিমত হেত যাে । ২০২৮ সােলর মে  উড়াল 

ও পাতাল মে ােরেলর সম েয় ২০ িকেলািমটার দীঘ MRT Line-5: Northern Route-এর িবিভ  Survey, Detailed 
Design ও িম অিধ হেণর কাজ চলেছ। ২০৩০ সােলর মে  উড়াল ও পাতাল মে ােরেলর সম েয় ১৭.৪০ িকেলািমটার দীঘ 

MRT Line-5: Southern Route িনমােণর লে  িবিভ  সােভ ও Basic Design এর কাজ চলেছ। একই সমেয়র মে  

G2G িভি েত PPP প িতেত MRT Line-2 িনমােণর লে  Preliminary Study চলমান আেছ। ২০৩০ সােলর মে  

কমলা র থেক নারায়ণগ  পয  রলওেয় ােকর পা  িদেয় ায় ১৬ িকেলািমটার দীঘ উড়াল মে ােরল িহেসেব PPP প িতেত 

MRT Line-4 িনমােণর উে াগ ি য়াধীন আেছ।   
 .............  

MRT Line-6 বা বাংলােদেশর থম উড়াল মে ােরল   
 

সময়াব  কমপিরক না ২০৩০ অ সরেণ ২০.১০ িকেলািমটার দীঘ ায় ২২,০০০ কা  টাকা া িলত েয় উ রা ৩য় পব হেত 

মিতিঝল পয  Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বা বাংলােদেশর থম মে ােরেলর িনমাণ কােজর সািবক গড় অ গিত 
৬৮.৪৯%। থম পযােয় িনমােণর জ  িনধািরত উ রা তীয় পব হেত আগারগ ও অংেশর ত কােজর অ গিত ৮৮.১৮%। ি তীয় 

পযােয় িনমােণর জ  িনধািরত আগারগ ও থেক মিতিঝল অংেশর ত কােজর অ গিত ৬৬.৭৪%। ইেলকি ক াল ও মকািনক াল 
িসে ম এবং রািলং ক ( রলেকাচ) ও িডেপা ই ইপেম  সং হ কােজর সমি ত অ গিত ৬০.৬৬%। মাননীয় ধানম ীর অ শাসন 

অ সরেণ MRT Line-6 মিতিঝল থেক কমলা র পয  ১.১৬ িকেলািমটার বিধত করার িনিম  অংশীজনসভা, Social Study, 
Household Survey, Land Acquisition Plan (LAP), Resettlement Acton Plan (RAP), Environment 
Impact Assessment (EIA) এবং Basic Design স  হেয়েছ। বতমােন Detailed Design ও িম অিধ হেণর 

কায ম চলমান। 
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ােকজিভি ক বা বায়ন অ গিত 

  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) মাট ৮  ােকেজ বা বায়ন করা হে । ৩১ লাই 
২০২১ তািরখ পয  ােকজিভি ক বা বায়ন অ গিত িন প:   

 ােকজ-০১ (িডেপা এলাকার িম উ য়ন): এ ােকেজর বা ব কাজ গত ৮ সে র ২০১৬ তািরখ  হেয় িনধািরত 
সমেয়র ০৯ (নয়) মাস েব গত ৩১ জা য়াির ২০১৮ তািরখ সমা  হেয়েছ। এেত সরকােরর ৭০ কা  ৫৮ ল  টাকা সা য় 
হেয়েছ। বা ব অ গিত ১০০%। 

 ােকজ-২ (িডেপা এলাকার ত কাজ): এ ােকেজর বা ব কাজ ১৩ সে র ২০১৭ তািরখ  হেয়েছ। িডেপার অভ ের 
িনমােণর জ  িনধািরত মাট ৫২  অবকাঠােমার মে  ২৪  অবকাঠােমার িনমাণ কাজ পির ণভােব স  হেয়েছ। ত 
কােজর অ গিত ৯9.00%। সকল াপনার চারপােশ একই ধরেণর িসরািমক টাইল   িদেয় াপত  শলীর িনমাণ কােজর 
অ গিত ৯৫.০০%। Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) কােজর অ গিত 8১%। এই ােকেজর 
সািবক বা ব অ গিত ৯৫.৫0%।  

 ােকজ-০৩ ও ০৪ (উ রা উ র থেক আগারগ ও পয  ১১.৭৩ িকেলািমটার ভায়াডা  ও ৯  শন িনমাণ): উভয় 
ােকেজর কাজ ১ আগ  ২০১৭ তািরখ  হেয়েছ। ইেতামে  পিরেসবা ানা র, চকেবািরং, ট  পাইল, ল পাইল, 

পাইল ক াপ, আই-গাডার, ি কা  সগেম  কাি ং, িপয়ার হড, ১১.৭৩ িকেলািমটার ভায়াডা , সকল ারােপট ওয়াল 
ভায়াডাে র উপর াপন, ০৫  Long Span Balanced Cantilever িনমাণ, সকল শেনর Sub-structure ও 
Concourse ছাদ িনমাণ স  হেয়েছ। উ রা উ র, উ রা স ার, উ রা দি ণ ও প বী শনস েহ াটফম ও Steel 
Roof Structure িনমাণ কাজ স  হেয়েছ। অবিশ  ৫  শেনর াটফম ও Steel Roof Structure এর িনমাণ 
কাজ চলেছ। সকল শেনর Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) এর কাজসহ এি -এি ট াকচার 
িনমাণ কাজ  হেয়েছ। সািবক অ গিত ৮২.৮০%।   
 

 ােকজ-৫ (আগারগ ও থেক কারওয়ান বাজার পয  ৩.১৯৫ িকেলািমটার ভায়াডা  ও ৩  শন িনমাণ কাজ): এ 
ােকেজর বা ব কাজ ০১ আগ  ২০১৮ তািরখ  করা হেয়েছ। বতমােন এ অংেশ পিরেসবা ানা র, চকেবািরং, ায়াল 

, ট  পাইল, ায়ী বার  পাইল, িপয়ার কলাম, িপয়ার হড, ১১৫  শন কলাম ও ৬  Portal Beam িনমাণ 
স  হেয়েছ। মাট ২০৩  পাইল ক ােপর মে  মইন লাইেনর সকল পাইল ক াপ (১০৬ ) এবং শেনর ৯৭  পাইল 
ক ােপর মে  ৯৬  মাট ২০২  পাইল ক াপ স  হেয়েছ। বতমােন িবজয় সরিণ, ফামেগট, কারওয়ান বাজার মে ােরল 

শন েয়র িনমাণ কাজ চলমান আেছ। িবজয় সরিণ শেনর ডানপােশর ১৮০ িমটার িরেটইল লেভল াব কাি ং, 
ফামেগট শেনর ১৮০ িমটার স ণ িরেটইল লেভল াব কাি ং এবং কারওয়ান বাজার শেনর ডানপােশর ১৮০ িমটার 
িরেটইল লেভল াব কাি ং ও ৪৫ িমটার কনেকাস লেভল (ডানপাশ) াব কাি ং স  হেয়েছ। ২  Special Long 
Span এর িনমাণ কাজ অ াহত আেছ। মাট ১০৪৮  ি কা  সগেম  এর মে  ৮৩৯  সগেম  িনমাণ স  হেয়েছ 
এবং ৩২৩৪  ারােপট ওয়ােলর মে  ১৬৩৯  ারােপট ওয়াল িনমাণ স  হেয়েছ। উ রা িডেপা এলাকায় িনমাণাধীন 
Metro Rail Exhibition & Information Center-এর ত কােজর অ গিত ৯৮.৭৫%। ৩.১৯৫ িকেলািমটার 
ভায়াডাে র মে  ২.০৮৩ িকেলািমটার ভায়াডা  মান হেয়েছ। এ ােকেজর সািবক বা ব অ গিত ৭১.১৪ %। 

➢ ােকজ-৬ (কারওয়ান বাজার থেক মিতিঝল পয  ৪.৯২২ িকেলািমটার ভায়াডা  ও ৪  শন িনমাণ কাজ): এ 
ােকেজর বা ব কাজ ০১ আগ  ২০১৮ তািরখ  করা হেয়েছ। বতমােন এ অংেশ পিরেসবা ানা র, চকেবািরং, ায়াল 

, ট  পাইল, ায়ী বার  পাইল, িপয়ার হড ও িপয়ার কলাম িনমাণ স  হেয়েছ। মাট ২৯৮  পাইল ক ােপর মে  
২৭০  পাইল ক াপ স  হেয়েছ। ১৭৬৪  ি কা  সগেম  এর মে  ১৭০৭  সগেম  কাি ং স  হেয়েছ। মাট 
৪৯৪৬  ারােপট ওয়ােলর মে  ৩১৯৩  ারােপট ওয়াল স  হেয়েছ। মাট ১৫৪  শন কলােমর মে  ১২২  

শন কলাম স  হেয়েছ। মাট ৯  Portal Beam এর মে  ৮  Portal Beam িনমাণ স  হেয়েছ। বতমােন 
শাহবাগ, ঢাকা িব িব ালয়, বাংলােদশ সিচবালয় ও মিতিঝল মে ােরল শনস েহর িনমাণ কাজ চলমান আেছ। ঢাকা 
িব িব ালয় শেনর ১৮০ িমটার কনেকাস লেভল াব কাি ং এবং ৪৫ িমটার াটফম লেভল াব কাি ং স  
হেয়েছ। ৪.৯২২ িকেলািমটার ভায়াডাে র মে  ২.৭৫৩িকেলািমটার ভায়াডা  মান হেয়েছ। বা ব অ গিত ৭১.৮৬%। 

 ােকজ-০৭ (ইেলকি ক াল এ  মকািনক াল িসে ম): ইেলকি ক াল এ  মকািনক াল িসে ম সরবরাহ ও িনমাণ কাজ 
গত ১১ লাই ২০১৮ তািরখ  হেয়েছ। উ রা িডেপােত িরিসিভং সাব- শন (RSS) এর ত কাজ শষ কের 
িব তায়েনর কাজ স  করা হেয়েছ। মিতিঝল িরিসিভং সাব- শন (RSS) এর ভবন িনমাণ কাজ চলমান। িডেপা 
এলাকার ওয়াকশপ শড-এর অভ ের ১২  রল লাইেনর িনমাণ কাজ স  হেয়েছ। াবিলং শড এর অভ ের এবং 
সংল  ইয়ােড ১৯  ালাে ড রল লাইেনর মে  সকল রল লাইন াপেনর কাজ স  হেয়েছ। ভায়াডাে র ওপর মইন 
লাইেনর ২৬৭৮  রল জেয়  ওেয়ি ং এর কাজ স  হেয়েছ। আগারগ ও পয  ভায়াডাে  ২৩.৯৬ াক িকেলািমটার রল 
লাইেনর মে  Track Plinth Casting সহ ১৯.৪০ িকেলািমটার রল াক অ ালাইনেমে র কাজ স  হেয়েছ। ত ে  
১৫.৫০ িকেলািমটার রল লাইন াপন করা হেয়েছ। িডেপার অভ ের OCS Mast াপেনর কাজ সমা  হেয়েছ এবং 
Overhead Catenary Wire াপন কাজ চলমান। ওয়াকশপ শড এবং সংল  রল াক এর Overhead 
Catenary System (OCS)-এর ব িতক টি ং/কিমশিনং কাজ স  করা হেয়েছ। ভায়াডাে র ওপর আগারগ ও 



শন পয  ( শন এলাকা তীত) ােক OCS Portal/Mast াপেনর কাজ সমা  হেয়েছ এবং ১৫.০০ িকেলািমটার 
ওয় ািরং স  হেয়েছ।  সািবক বা ব অ গিত ৭৪.00%। 
 

 ােকজ-০৮ [ রািলং ক ( রল কাচ) ও িডেপা ই ইপেম  সং হ]: এ ােকেজর বা ব কাজ ১৩ সে র ২০১৭ তািরখ 

 করা হেয়েছ। চলমান নেভল কেরানা ভাইরাস (COVID-19) বি ক মহামারী পিরি িতেত িবেশষ উে ােগ Third 
Party Inspection এর মা েম গত ২৩ এি ল ২০২১ তািরখ থম মে া ন সট এবং গত ০৩ ন ২০২১ তািরখ 

ি তীয় মে া ন সট ঢাকার উ রা  িডেপােত পৗঁেছেছ। বতমােন িডেপােত ন র Functional Test ও অ া  

কািরগির পরী া চলেছ। িডেপার অভ ের Functional Test শেষ ভায়াডাে র উপর মইন লাইেন আগামী আগ  ২০২১ 

মােস Performance Test করা হেব। ভায়াডাে র উপের Performance Test স  হওয়ার পর Integrated Test 
করা হেব। Integrated Test স  হওয়ার পর থম েনর Trial Run  হেব। মে ােরেলর তীয় এবং চ থ মে া 

ন সট গত ২২ ন ২০২১ তািরখ  জাপােনর কােব স  ব র হেত জাহাজ যােগ বাংলােদেশর উে ে  যা া  কের 
উভয় নেসট গত ২০ লাই ২০২১ তািরখ বাংলােদেশর মাংলা স  ব ের পৗেছেছ। মাংলা ব েরর  ও ভ াট 
স িকত কাযািদ শেষ বাজ যােগ মে া ন সট ২  নদী পেথ আগ  ২০২১ মােসর তীয় স ােহ ঢাকার উ রা   
িডএম িসএল িডেপােত এেস পৗঁছােব বেল আশা করা যাে । ৫ম ন সট বাংলােদেশ পৗঁছােনার স া  সময় অে াবর 
২০২১ মােসর ২য় স াহ। এ ােকেজর বা ব অ গিত ৫০.৩৫%।     

 

কেরানা মহামারী পিরি িতেত মে ােরেলর কায ম চলমান রাখার িনিম  হীত পদে প 

 COVID-19 এর Second Wave িতেরােধ িনেয়ািজত জনবেলর পির ণ Screening ব া চলমান আেছ; 

 গাবতলী ক াকশন ইয়ােড ১০ শ া িবিশ  এবং উ রা  প ব  ক াকশন ইয়ােড ১৪ শ া িবিশ  Field Hospital 
চা  আেছ; 

 MRT Line-6 এর িনমাণ কােজ িনেয়ািজত কাদারী িত ােনর জনব লর িনরাপদ অব ােনর জ  িনমাণ েলর 
সি কেট ারাক িনমাণ করা হেয়েছ; 

 িডএম িসএল ও এর আওতায় বা বায়নাধীন ক স েহ কমরত দশী জনবলেক অনলাইন রিজে শেনর মা েম 
ভ াকিসেনর থম ও ি তীয় ডাজ দান কায ম চলেছ;  

 িবেদশী জনবলেক অনলাইন রিজে শেনর মা েম ভ াকিসন দান করা হে ; এবং 

 িডএম িসএল এর আওতায় বা বায়নাধীন ক স েহ ৩১ লাই ২০২১ তািরখ পয  মাট ৮৮৬ জন COVID-19-এ 
আ া  হেয়েছন।  

 


