
-01- 
C:\Users\User\Desktop\April\Ministry Website upload Bangla Report March 2023-Nikosh(1).doc 

 

প্রকল্পেয নাভঃ ঢাকা ম্যাস ম যা.পড ট্রানপজট ডডল্পবরল্পভন্ট প্রল্পজক্ট (াইন-৬) 
 

প্রকল্পেয নাভঃ  ঢাকা ম্যাস ম যাঢপড ট্রানপজট ডডল্পবরল্পভন্ট প্রল্পজক্ট (রাইন-৬) 

প্রকে পযচারল্পকয তথ্যাপদঃ  মমাোঃ আফতাবউদ্দিন তালুকদার 

প্রকে পযচারক 

ডপানঃ ০২-৫৫১৩৮৬৭২ 

E-mail: aftabuddin.js7@gmail.com / pdmrt6@dmtcl. gov.bd 

প্রকল্পেয অফস্থানঃ  ঢাকা (উত্তযা ৩য় ফ য ডথল্পক ফাাংরাল্পদ ব্াাংক, ভপতপঝর ম যন্ত) 

প্রকল্পেয উল্পেশ্যঃ  1) ঢাকা ভহানগযীল্পত কাম যকযী ও দক্ষ পযফহন ব্ফস্থা চালু কযা;  

2) সফ যসাধাযল্পণয জন্য গণ পযফহন সুপফধাপদয ব্ফস্থাকযণ; 

3) পনযাদ ও পযল্পফফান্ধফ পযফহন ব্ফস্থা চালু কযা।  

ফাস্তফায়নকাযী দপ্তযসমূহঃ  ঢাকা ম্যাস ট্রানপজট ডকাম্পাপন পরপভল্পটড (পডএভটিপসএর) 

প্রকল্পেয প্রধান প্রধান অাংগ 

ক) সড়ল্পকয দদঘ যয 

খ) ডসতু 

গ) ফ্লাইওবায 

ঘ) ডযরওল্পয় 

ঙ) স্টীর ফুটওবায ব্রীজ 

চ) ফক্স কারবাট য 

ছ) ডভল্পট্রাল্পযর পসল্পস্টভঃ 

(বায়াডাক্ট) 
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উত্তযা উত্তয হল্পত কভরাপুয ম যন্ত ২১.২৬ পকল্পরাপভটায ডভল্পট্রাল্পযর পসল্পস্টভ 

প্রকল্পেয অনুল্পভাপদত ডভয়াদঃ  অনুল্পভাপদত সম্ভাব্ 

জুরাই ২০১২-পডল্পসম্বয ২০২৫ পডল্পসম্বয ২০২৫ 

ভূপভ অপধগ্রহণঃ  অনুমমাদ্দদত দ্দিদ্দিদ্দিমত প্রকমের জন্য মমাট ২৭ মেক্টর ভূদ্দম অদ্দিগ্রেমের জন্য প্রময়াজনীয় বরািসে সংস্থািন দ্দি। িরবতীমত প্রকেটির দ্দিতীয় 

সংমলািন গত ১৯.০৭.২০২২ দ্দিস্টাব্দ তাদ্দরমে অনুদ্দিত একমনক সভায় অনুমমাদ্দদত েয়। অনুমমাদ্দদত দ্দিতীয় সংমলািনীমত ৪৫.৮৩ মেক্টর ভূদ্দম হুকুম 

দে, অদ্দিগ্রেে ও ক্রময়র জন্য প্রময়াজনীয় বরািসে সংস্থান রময়মি। ইদ্দতমমে উত্তরা নর্ থ মস্টলমনর Entry/Exit মামকলমনর ম-আউট প্ল্যান 

বাস্তবায়মনর জন্য দ্দদয়াবাড়ী মমৌজার ০.৩২১ একর, যাত্রী ও ির্চারীমদর দ্দনদ্দব থমে যাতায়ামতর সুদ্দবিামর্ থ Standard ফুটিাত দ্দনম থামের জন্য উত্তরা 

নর্ থ মমমরামর মস্টলমন দ্দদয়াবাড়ী মমৌজার ০.৩৫৪ একর এবং মদ্দতদ্দি মর্মক কমাপুর বদ্দি থত করমের জন্য মদ্দতদ্দি ও উত্তর ব্রাহ্মেদ্দচরে মমৌজার 

১.৮৭৫৯ একর ভূদ্দম যর্াযর্ ভামব অদ্দিগ্রেে করা েময়মি। িল্লবী মমমরামর মস্টলমন চাকুদ্দ ও মসনিাড়া িব থতা মমৌজার ০.০১৯০ একর, দ্দমরপুর ১০ 

মমমরামর মস্টলমন মসনিাড়া িব থতা মমৌজার ০.০২৫৯৭ একর, কাজীিাড়া মমমরামর মস্টলমন মসনিাড়া িব থতা মমৌজার ০.১৬০৫৩ একর, ও মলওড়ািাড়া 

মমমরামর মস্টলমন মসনিাড়া িব থতা ০.১৮৫৪৯ একর, ভূদ্দম যর্াযর্ভামব অদ্দিগ্রেে করা েমে। স্মতথব্য ময, Land Transfer পহল্পসল্পফ MRT Line-

6 এর দ্দিমিা ও Transit Oriented Development (ToD) দ্দনম থামের জন্য যর্াক্রমম রাজউক মর্মক ২৩.৮৪ মেক্টর (৫৮.৯১ একর) 

১৩.০৬৭ মেক্টর (৩২.২৭৭ একর) জদ্দম বরাি িাওয়া দ্দগময়মি। দ্দিমিার জন্য বরাি প্রাপ্ত জদ্দম গত ০৭-০১-২০১৬ তাদ্দরে মরদ্দজমেলন সম্পন্ন েময়মি। 

এবং ToD এর জন্য বরাি প্রাপ্ত জদ্দমর মরদ্দজমেলন কায থক্রম প্রদ্দক্রয়ািীন রময়মি। 

৩০ মল এদ্দপ্র ২০২৩ িয থন্ত 

mailto:md@dmtc.org.bd
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প্রকে অনুল্পভাদল্পনয ম যায়ঃ  অনুল্পভাদল্পনয ম যায় প্রকে ব্য় (ক্ষ টাকায়) ফাস্তফায়নকার  

 ডভাট পজওপফ পএ 

মূর (অনুমমাদ্দদত) ২১৯৮৫০৭.২১ ৫৩৯০৪৮.০০ ১৬৫৯৪৫৯.২১ জুরাই ২০১২-জুন ২০২৪ 

প্রথভ সাংল্পাধনী ২১৯৮৫০৭.২১ ৫৩৯০৪৮.০০ ১৬৫৯৪৫৯.২১ জুরাই ২০১২-জুন ২০২৪ 

২য় সাংল্পাধনী ৩৩৪৭১৯৯.০১ ১৩৭৫৩৫২.২৩ ১৯৭১৮৪৬.৭৮ জুরাই ২০১২- পডল্পসম্বয ২০২৫ 

৩য় সাংল্পাধনী     

অল্পথ যয উৎসসমূহঃ  পজওপফ এফাং জাইকা 

ফছয পবপত্তক আপথ যক তথ্যাপদঃ  ফছয  পডপপ অনুমায়ী ব্য়  

(ক্ষ টাকায়) 

এপডপ/সাংল্পাপধত আযএপডপ বরাি  

(ক্ষ টাকায়) 

ব্য় (ক্ষ টাকায়) 

২০১২-২০১৩ ৩৫১২৪.৮৭ ৭৬.৫০ ৭৬.৫০ 

২০১৩-২০১৪ ১০৮৫৪৩.৮৯ ১৭৩০০.০০ ১৩০৯২.০০ 

২০১৪-২০১৫ ৯৫৩১১.৬৮ ৩৮০০০.০০ ৩৭৯৭৮.০০ 

২০১৫-২০১৬ ৭৪৮৩৪.৫০ ৩৬৫৯৫.০০ 36348.98 

২০১6-২০১7 ৫৯০২৪.৯৩ ১১৮২৪২.০০ ১১৭৭১৭.৪০ 

২০১৭-২০১৮ ৩৯০৫৬৪.৪৯ 

(সংমলাদ্দিত DPP) 

৩০৯৫৯৫.০০ ২৯৮৩২২.৪৯  

 

২০১৮-২০১৯ ৪৭০৩৯০.৬৭ 

(সংমলাদ্দিত DPP) 

২৪৮১১৮.০০ ২৫৩৯৬২.৭২ 

 

২০১৯-২০২০ ৩৯৮৫৭১.৯৫ 

(সংমলাদ্দিত DPP) 

৪৩২৬৭৩.০০ ৩৭৯৩৯২.৩৩ 

২০২০-২০২১ ৩২৯৩৮২.৩৭ 

(সংমলাদ্দিত DPP) 

৫৫৪২৮৩.০০ ৪২৮৫৩০.৭০  

 

২০২১-২০২২ ১৯৮২৯৪.৪১ 

(সংমলাদ্দিত DPP) 

৪০০৭৭০.০০ ৪০০৯০৪.৮৭ 

 

২০২২-২০২৩ ৯৯৬১৬.১৩ 

(সংমলাদ্দিত DPP) 

৩০৪৯০০.০০ ১৯৭৯৬৮.৬৫ 

(এদ্দপ্র ২০২৩ িয থন্ত) 

ফতযভান অগ্রগপত 

(এদ্দপ্র ২০২৩): 

 প্রধান অাংগসমূহ পযভাণ ও একক ডবৌত অগ্রগপত (%) আপথ যক অগ্রগপত (%) 

ক) সড়ল্পকয দদঘ যয    

খ) ডসতু    

 গ) ফ্লাইওবায    

ঘ) ডযরওল্পয়    

ঙ) স্টীর ফুটওবায ব্রীজ    

চ) ফক্স কারবাট য    

ছ) বায়াডাক্ট ২১.২৬ সাপফ যক গড় অগ্রগপত ৯৪.৪৩% মূ বরাি অনুযায়ী ৯৮.৫৮% 

২য় সংমলাদ্দিত বরাি অনুযায়ী ৬৪.৭৫% 
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জ) পনভ যাণ কাম যক্রভ ও 

যাভ যক ডসফা 
সভয়াফদ্ধ কভ যপযকেনা ২০৩০ অনুসযল্পণ  ২১.২৬ দ্দকমাদ্দমটার দীর্ থ উত্তরা উত্তর েমত কমাপুর িয থন্ত MRT Line-6 

বা বাংামদমলর প্রর্ম মমমরামরমর দ্দনম থাে কাজ Early Commission এর ক্ষযমাত্রা অজথমন পুমরাদমম এদ্দগময় চমি। 

৩০ মল এদ্দপ্র ২০২৩ তাদ্দরে িয থন্ত উত্তরা উত্তর েমত মদ্দতদ্দি িয থন্ত অংমলর বাস্তব গড় অগ্রগদ্দত ৯৪.৪৩%। প্রর্ম িয থাময় 

দ্দনম থামের জন্য দ্দনি থাদ্দরত উত্তরা উত্তর েমত আগারগাঁও অংমলর পূতথ কামজর অগ্রগদ্দত ৯৯.৬০%। দ্দিতীয় িয থাময় দ্দনম থামের 

জন্য দ্দনি থাদ্দরত আগারগাঁও মর্মক মদ্দতদ্দি অংমলর পূতথ কামজর অগ্রগদ্দত ৯৩.৮৫%। তৃতীয় িয থাময় দ্দনম থামের জন্য দ্দনি থাদ্দরত 

মদ্দতদ্দি মর্মক কমাপুর িয থন্ত অংমলর পূতথ কামজর অগ্রগদ্দত ২.৩০%। ইমকদ্দরকযা ও মমকাদ্দনকযা দ্দসমস্টম এবং 

মরাদ্দং স্টক (মরমকাচ) ও দ্দিমিা ইকুইিমমন্ট সংগ্রে কামজর সমদ্দিত অগ্রগদ্দত ৮৯.৩৪%।  

 

প্যামকজদ্দভদ্দত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগদ্দত 
  

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) মমাট ৯টি প্যামকমজ বাস্তবায়ন করা েমে। 

৩০ মল এদ্দপ্র ২০২৩ তাদ্দরে িয থন্ত প্যামকজদ্দভদ্দত্তক বাস্তবায়ন অগ্রগদ্দত দ্দনম্নরূি:   

 প্যাকেজ-০১ (ডিকপ্া এাোর ভূডম উন্নয়ন): এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ গত ৮ সেকেম্বর ২০১৬ তাডরখ শুরু 
হকয় ডনর্ধাডরত েমকয়র ০৯ (নয়) মাে প্কূবধ গত ৩১ জানুয়াডর ২০১৮ তাডরখ েমাপ্ত হকয়কে। একত েরোকরর 
৭০ সোডি ৫৮ ক্ষ িাো োশ্রয় হকয়কে। এই প্যাকেকজর বাস্তব অগ্রগডত ১০০%। 

 প্যাকেজ-০২ (ডিকপ্া এাোর প্তূধ োজ): এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু হয়। 
ডিকপ্ার অভযন্তকর ডনমধাকের জন্য ডনর্ধাডরত সমাি ৫২ডি অবোঠাকমার মকর্য েে অবোঠাকমার ডনমধাে োজ গত 
২০ জুন ২০২২ তাডরখ েম্পন্ন হকয়কে। এই প্যাকেকজর োডবধে বাস্তব অগ্রগডত ১০০%।  

 প্যামকজ-০৩ ও ০৪ (উত্তরা উত্তর মর্মক আগারগাঁও িয থন্ত ১১.৭৩ দ্দকমাদ্দমটার ভায়ািাক্ট ও ৯টি মস্টলন দ্দনম থাে): 

উভয় প্যামকমজর কাজ ১ আগস্ট ২০১৭ তাদ্দরে শুরু েময়মি। এই প্যামকজ দুইটির সমদ্দিত বাস্তব অগ্রগদ্দত 

৯৯.৬০%। মলওড়ািাড়া মস্টলমনর একটি Entry/Exit এর Escalator স্থািমনর জন্য পূতথ কাজ চমি। িল্লবী 

েমত আগারগাঁও িয থন্ত রাস্তা মমরামত এবং দ্দমদ্দিয়ামন বৃক্ষ মরািন কাজ চমান আমি।  

 প্যামকজ-০৩ ও ০৪ (মদ্দতদ্দি মর্মক কমাপুর িয থন্ত ১.১৬ দ্দকমাদ্দমটার ভায়ািাক্ট ও ১টি মস্টলন দ্দনম থাে): 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর অনুলাসন অনুসরমে MRT Line-6 মদ্দতদ্দি মর্মক কমাপুর িয থন্ত ১.১৬ দ্দকমাদ্দমটার 

বদ্দি থত করার দ্দনদ্দমত্ত গত ০২ মফব্রুয়াদ্দর ২০২৩ তাদ্দরে ঠিকাদারী প্রদ্দতিান কাজ শুরু কমরমি। ইমতামমে Soil 

Investigation সম্পন্ন েময়মি। ৩০ এদ্দপ্র ২০২৩ তাদ্দরে িয থন্ত মমাট ১৭৬ টি িাইমর মমে ২৭টি িাই এবং 

৬৩টি িাই কযামির মমে ২টি িাই কযাি দ্দনম থাে সম্পন্ন েময়মি।  

 প্যামকজ-০৫ (আগারগাঁও মর্মক কারওয়ান বাজার িয থন্ত ৩.১৯৫ দ্দকমাদ্দমটার ভায়ািাক্ট ও ৩ টি মস্টলন দ্দনম থাে 

কাজ): এই প্যামকমজর বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তাদ্দরে শুরু করা েময়মি। ইমতামমে ভায়ািাক্ট ও 

মস্টলনসমূমের Roof Sheet স্থািন িয থন্ত কাজ সম্পন্ন েময়মি। এই প্যামকমজর আওতািীন ডভল্পট্রাল্পযর 

ডস্টনসমূল্পহয Entry/Exit, Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural 

কাজ চরভান আল্পছ। এই প্যামকমজর সাদ্দব থক বাস্তব অগ্রগদ্দত ৯৩.৭৯%। উত্তরা দ্দিমিা এাকায় দ্দনদ্দম থত Metro 

Rail Exhibition & Information Center বা মমমরামর প্রদল থনী ও তথ্য মকন্দ্র এ দল থোর্ীমদর 

িদ্দরদল থমনর জন্য গত ০৭ মসমেম্বর ২০২২ তাদ্দরে উন্মুক্ত কমর মদয়া েময়মি। মমমরামর চাচম সমচতনতা 

ততদ্দরমত মমমরাগা থ স্কুম যায় মমমরামরম চমড় নামক পুদ্দস্তকা দল থোর্ীমদর মামি দ্দবতরে করা েমে।   
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 প্যামকজ-০৬ (কারওয়ান বাজার মর্মক মদ্দতদ্দি িয থন্ত ৪.৯২২ দ্দকমাদ্দমটার ভায়ািাক্ট ও ৪ টি মস্টলন দ্দনম থাে 

কাজ): এই প্যামকমজর বাস্তব কাজ ০১ আগস্ট ২০১৮ তাদ্দরে শুরু করা েময়মি। ইমতামমে ভায়ািাক্ট ও 

মস্টলনসমূমের Roof Sheet স্থািন িয থন্ত কাজ সম্পন্ন েময়মি। এই প্যামকমজর আওতািীন ডভল্পট্রাল্পযর 

ডস্টনসমূল্পহয Entry/Exit, Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) ও Architectural 

কাজ চরভান আল্পছ। এই প্যামকমজর সাদ্দব থক বাস্তব অগ্রগপত ৯৩.৮৭%।      

 প্যাকেজ-০৭ (ইকেেট্রিেযাে এন্ড মেোট্রিেযাে ট্রিকেে): ইকেডিেযা এন্ি সমোডনেযা ডেকেম েরবরাহ 
ও ডনমধাে োজ গত ১১ জুাই ২০১৮ তাডরখ শুরু হকয়কে। এই প্যাকেকজর োডবধে বাস্তব অগ্রগডত ৯১.৭৫%। 
 

উত্তরা ডিকপ্া: ডিকপ্া এাোয় সরওকয় িযাে এবং ববদ্যযডতে স্থাপ্না ও যন্ত্রপ্াডত স্থাপ্কনর োজ েম্পন্ন েকর 
েডমলডনং েরা হকয়কে। 

উত্তরা উত্তর মর্মক আগারগাঁও িয থন্ত অংল : ভায়ািামক্ট উত্তরা উত্তর মর্মক আগারগাঁও িয থন্ত সম্পূে থ অংমল মর 

াইন, Overhead Catenary System, দ্দসগন্যাদ্দং দ্দসমস্টমমর ইকুইিমমন্ট এবং অমটামমটিক মফ য়ার 

কামকলন (AFC) ইকুইিমমন্ট স্থািন  ও চালু করা েময়মি। AFC সাভ থামরর সংমগ দ্দিটিদ্দসএ -এর দ্দিয়াদ্দরং 

োইজ সাভ থামরর ইমন্টমগ্রলন সম্পন্ন কমর ৯টি মস্টলমনর AFC দ্দসমস্টম এর অিামরলন কায থক্রম চালু আমি।   

আগারগাঁও মর্মক মদ্দতদ্দি িয থন্ত অংল : মদ্দতদ্দি দ্দরদ্দসদ্দভং সাব -মস্টলন (RSS) এর ভবন দ্দনম থাে সম্পন্ন কমর 

যাবতীয় তবদুযদ্দতক সরঞ্জামাদ্দদ স্থািন এবং ৩৩ মকদ্দভ ও ১৩২ মকদ্দভ কযাব মইং -এর কাজ  সম্পন্ন েময়মি । 

আগারগাঁও মর্মক মদ্দতদ্দি িয থন্ত সম্পূে থ অংমল (১৬.১৯ রাক-দ্দকমাদ্দমটার) মর াইন ও OCS Portal স্থািন 

এবং ১৯.৮৯ দ্দকমাদ্দমটার OCS ওয়যাকদ্দরং সম্পন্ন েময়মি।    

 প্যাকেজ-০৮ [ সরাডং েে (সর সোচ) ও ডিকপ্া ইকুইপ্কমন্ি েংগ্রহ] : এই প্যাকেকজর বাস্তব োজ ১৩ 
সেকেম্বর ২০১৭ তাডরখ শুরু েরা হকয়কে। েংগৃহীতবয ২৪ডি সিন সেকির মকর্য ২৪ডি সিন সেি ইকতামকর্য 
ঢাোর উত্তরাস্থ দ্দিমিামত মিৌৌঁমিমি। মরন ও স্থািনার রক্ষোমবক্ষমের জন্য প্রময়াজনীয় দ্দিমিা ইকুইিমমন্ট উত্তরা 

দ্দিমিামত সরবরাে ও স্থািমনর কাজ চমান আমি। এই প্যামকমজর বাস্তব অগ্রগদ্দত ৮৬.৯০%।    

 প্যাকেজ-০ ৯  [Enterprise Resource Management System (ERMS)]: দ্দিএমটিদ্দসএ এর 

অদ্দফস ব্যবস্থািনা  অমটামমলন করার দ্দনদ্দমত্ত Enterprise Resource Management System 

(ERMS) সংগ্রমের জন্য গত ১৮ এদ্দপ্র ২০২৩ তাদ্দরে JICA মর্মক অনািদ্দত্তিত্র িাওয়া মগমি। চদ্দত মামস 

EOI আহ্বান প্রদ্দক্রয়ািীন আমি।  

পনভ যাণ প্যাল্পকজসমূহঃ  আটটি  

প্রকল্পেয ডরাল্পকন ম্যা অথফা ডেচ 

মপদ থাল্পকঃ 
 সাংযুক্ত  
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Name of the Project: Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) 
 

Name of the Project : Dhaka Mass Transit Development Project (Line-6) 

Project Director's Information : Name: Md. Aftabuddin Talukder 

Phone No: 02-55138672 

E-mail: aftabuddin.js7@gmail.com / pdmrt6@dmtcl.gov.bd 

Location of the Project : Dhaka (from Uttara 3
rd

 Phase to Bangladesh Bank, Motijheel) 

Objectives of the Project  : 

4) To introduce effective & efficient transportation for Dhaka City. 

5) To introduce Mass Transit facilities for the public. 

6) To introduce safe and environment friendly transportation. 

Implementing Offices : Dhaka Mass Transit Company Ltd. (DMTCL). 

Main components of the Project 

a) Length of the Road 

b) Bridges 

c) Flyover 

d) Railway Overpass 

e) Steel Foot Overpass 

f) Box Culvert 

g) Viaduct 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

21.26 Km long Viaduct from Uttara North to Kamalapur.   

Land Acquisition : 

The necessary fund for acquisition of 27 Hectors land for the project (MRT Line-6) was included in the approved 

DPP. Later, the second amendment for the project was approved by the ECNEC meeting held on 19.7.2022. The 

approved second amendment includes the provisions to acquire and purchase 45.83 Hector land. Meanwhile, to 

implement the Entry-Exit access for Uttara North Station 0.321 acres of land at Diabari Mauja, and for the 

construction of standard footpath to facilitate smooth movement of pedestrians near the same station 0.354 acres 

of land have been acquired. For the extension of Motijheel to Kamalapur section 1.8759 acres of land at North 

Brahmanchiran Mauja has been acquired following due process. Due process is underway to acquire 0.0190 acres 

of land under Chakuli and Senpara Parbata Mouja near Pallabi Station, 0.02597 acres of land under Senpara 

Parbata Mouja near Mirpur-10 Station, 0.16053 acres of land under Senpara Parbata Mouja near Kazipara Station, 

0.18549 acres of land under Senpara Parbata Mouja near Shewrapara Station.  It is to be noted that 23.84 hector 

(58.91 Acre)  and 13.067 hector (32.277 Acre) land have been allotted under Land Transfer arrangement  from 

RAJUK for Depot area of MRT Line-6 and construction of Transit Oriented Hub (TOD) respectively. The deed 

for Depot land was registered on 07.01.2016 and the process for the land registration for TOD is ongoing. 

 

Project Duration 
: Approved Expected 

July 2012 To December 2025 December 2025 

Project Approval Status : Approval Status Cost (Lakh Taka) Duration  

Up to 30 April, 2023 

mailto:md@dmtc.org.bd
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Total GoB PA 

Original 2198507.21 539048.00 1659459.21 July 2012 To June 2024 

1
st
 Revised 2198507.21 539048.00 1659459.21 July 2012 To June 2024 

2
nd

 Revised 3347199.01 1375352.23 1971846.78 July 2012 To December 2025 

3
rd

 Revised     

 Source of Fund : GoB& JICA 

Year Wise Financial Information : Year DPP Post Phasing 

(Lakh) 

ADP/Revised RADP 

Allocation 

(Lakh) 

Expenditure 

(Lakh) 

2012-2013 35124.87 76.50 76.50 

2013-2014 108543.89 17300.00 13092.00 

2014-2015 95311.68 38000.00 37978.00 

2015-2016 74834.50 36595.00 36348.98 

2016-2017 59024.93 118242.00 117717.40 

2017-2018 390564.49 

(Revised DPP) 

309595.00 298322.49 

 

2018-2019 470390.67 

(Revised DPP) 

248118.00 253962.72 

 

2019-2020 398571.95 

(Revised DPP) 

432673.00 379392.33 

 

2020-2021 329382.37 

 (Revised DPP) 

554283.00 

 

428530.70 
 

2021-2022 198294.41 

(Revised DPP) 

400770.00 400904.87 

 

2022-2023 99616.13 

(Revised DPP) 

304900.00 197968.65 

(Up to April, 2023) 

Present progress 

(Up to April, 2023) 

: Major Components Quantity & Unit Progress (%) Grand Total 

Expenditure  

Financial (%) 

a)  Length of the Road    

b) Bridges    

c) Flyover    

d) Railway    

e) Steel Foot over   

bridges  

   

f) Box Culvert    

g) Viaduct 21.26 km 94.43% 98.58% based on 

original allocation. 
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64.75% based on  

2
nd

 revised allocation. 

h) Constructions & 

Consultancy 

As per the Time-bound Action Plan 2030, works for the 21.26 Kilometers long 

Mass Rapid Transit (MRT) or the first Metro-rail system of Bangladesh (MRT Line-

6) for an estimated cost of about 33,472 Crore Taka is ongoing in full swing. The 

overall average progress of the project stands at 94.43% as of 31
st
 March, 2023. The 

progress of the first phase construction from Uttara 3rd phase to Agargaon is 

99.60%. The progress of the second phase construction from Agargaon to Motijheel 

is 93.85%. The progress of the third phase construction from Motijheel to Kamlapur 

is 2.30%. The combined progress including Electrical & Mechanical System and 

Rolling Stock (Rail Coach) & Depot Equipment is 89.34%.  

Package-wise progress 

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6) is being implemented 

under 09 (Nine) Packages. Package-wise progress of works as of 30 April, 2023 is 

as follows: 

 CP-01 (Depot Land Development): Physical work for this package 

commenced on 08 September, 2016. All the works were completed on 31 

January, 2018 which was 9 (Nine) months ahead of the scheduled 

completion target. Due to the earlier completion, the Government has saved a 

total of BDT 70 Crore 58 Lakh Taka. The physical progress for this package 

is 100%. 

 CP-02 (Civil and Building works in Depot): Physical works for this 

package commenced on 13 September, 2017. Construction of all 52 

infrastructures inside the Depot area has been fully completed on 20 June, 

2022. Physical progress for this package is 100%. 

 CP-03 & CP-04 (Civil construction of 11.739 km Viaduct and 9 Stations 

between Uttara North and Agargaon): The implementation of both the 

packages commenced on 01 August, 2017. Combined physical progress for 

these two packages is 99.60%. Civil works for the installation of Escalator at 

one Entry-Exit of Shewrapara station is ongoing. Road repair works and 

planting of trees on the median are ongoing from Pallabi to Agargaon. 

 CP-03 & CP-04 (Civil construction of 1.16 km Viaduct from Motijheel 

to Kamlapur and 1 (One) Station at Kamlapur): In compliance with the 
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directives of Honorable Prime Minister, the Contractor has started the 

necessary works on 2 February, 2023 to extend the MRT Line-6 from 

Kamlapur to Motijheel by 1.16 kilometers. Soil Investigation works has 

already been completed for this section. 27 Piles out of 176 Piles and 2 Pile 

Caps out of 63 Pile Caps have been completed as of 30 April, 2023.  

 CP-05 (Civil construction of 3.195 km Viaducts and 3 Elevated Stations 

between Agargaon and Karwan Bazar): Physical works under this 

package commenced on 01 August, 2018. Construction of Viaduct and 

works up to Roof Sheeting has already been completed for this section.  

Currently the Entry-Exit, Mechanical, Electrical, Plumbing (MEP) and 

Architectural works for all the Stations under this package are ongoing. 

Overall physical progress of this package is 93.79%. Metro Rail Exhibition 

and Information Center located near the Uttara Depot was opened for public 

on 7 September, 2022. A Booklet featuring animated characters titled “Metro 

Girl goes to School by Metro Rail” is being distributed among the visitors to 

promote awareness about different issues related to riding the Metro Rail.    

 CP-06 (Civil construction of 4.922 km Viaduct and 4 Stations between 

Karwan Bazar and Motijheel): The physical works under this package 

commenced on 01 August, 2018. Construction of Viaduct and works up to 

Roof Sheeting has been completed for this section. Works for Entry-Exit, 

Mechanical, Electrical, Plumbing (MEP) and Architectural works are 

currently in progress for all stations under this package. Physical progress of 

this package is 93.87%. 

 CP-07 (Procurement of Electrical& Mechanical System): The works for 

procurement and erection of Electrical and Mechanical Systems commenced 

on 11 July, 2018. Overall physical progress of this package is 91.75%.  

Uttara Depot: All Railway Tracks, installation of all Electrical and 

Mechanical systems has been completed and commissioned.  

From Uttara North to Agargaon section: Installation and functioning of 

Rail Tracks, Overhead Catenary System, and Signaling System equipments 

on the Viaduct have been completed. Installation of Automatic Fare 

Collection (AFC) System from Uttara North to Agargaon Stations has been 
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completed. The integration works to connect the AFC server to the DTCA 

clearing house server has been completed and the AFC system for 9 stations 

have been made operational. 

From Agargaon to Motijheel section: The construction and installation of 

Electrical Equipments at the Motijheel Receiving Sub-Station (RSS) building 

and laying of 32 kV and 132 kV Cable have been completed. Installation of 

Rail Tracks on the Viaduct and OCS Portals has been completed for the 

whole section (16.19 kilometers) and 19.89 kilometers of OCS wiring has 

been completed.    

 CP-08: [Procurement of Rolling Stock (Rail Coaches) & Depot 

Equipment]: The implementation of works under this package commenced 

on 13 September, 2017. All 24 Train sets have already reached the Uttara 

Depot in Dhaka. Delivery and installation of necessary Depot equipment for 

the Trains and their maintenance is ongoing. The physical progress of this 

package is 86.90%. 

 CP-09: [Enterprise Resource Management System (ERMS)]: On 18 April, 

2023 JICA issued the No Objection for procurement of Enterprise Resource 

Management System (ERMS). The process for invitation of EOI is ongoing. 

Construction Packages : 9 Packages  

Location map or sketch if any : Attached  
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