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স্থাপেনর কায র্কর্ম গর্হণ করা হয়। TTMS System গত 27 জানুয়ারী 3125, তািরেখ চালু করা হয় eবং
েরলপথ ম ণালয় eর মাননীয় ম ী জনাব েমাঃ মুিজবুল হক eমিপ eর শুভ uেদ্ধাধন কেরন।
েসবাসমূহ:


সম্মািনত যা ী সাধারণ 16318 নমব্ের Mobile SMS eর মাধয্েম ে েনর aিভমুখ, ে ন ছাড়ার সময়,
ে েনর aবস্থান, পরবত Stopage, real time িভিত্তেত ে েনর িবলমব্ iতয্ািদ তথয্ জানেত পােরন।



TTMS ব্লক েসকশেন চলাচলরত ে েনর aবস্থান, real time িভিত্তেত ে েনর গিত, েকান েস্টশন েথেক
কত িক.িম. দূের ে নিটর aবস্থান iতয্ািদ তথয্ ে ন কে ালারগণ তাৎÿিণকভােব Display Monitor
eর মাধয্েম জানেত পারেছন।



e ছাড়া ে ন কে ালারগণ ে েনর aবস্থান কে াল aিফেস স্থািপত মিনটেরর মাধয্েম সরাসির পয র্েবÿণ
করেত পারেছন িবধায় eেত বাংলােদশ েরলoেয়র ে ন পিরচালনায় নতুনতব্ eেসেছ। eেত সািব র্কভােব
বাংলােদশ েরলoেয়র aপােরিটং কমর্ÿমতা বৃিদ্ধ েপেয়েছ।



SMS eর নমুনা: tr <space> Train no. aথবা tr <space> Train name িলেখ 16318
নমব্ের ে রণ (send) করেল িফরিত SMS eর মাধয্েম বািণ র্ত ে েনর তাৎÿিণক aবস্থান জানা যােব।
বতর্মােন গর্ামীণেফান িলঃ , রিব eবং বাংলািলংক eর েমাবাiল েফান েথেক e েসবা পাoয়া যােচ্ছ।

uদাহরণঃ ঢাকা েথেক িদনাজপুরগামী আন্ত:নগর eকতা eক্সে স ে েনর বতর্মান aবস্থান জানার জনয্ েযভােব
SMS করেত হেব- : tr <space> 705 aথবা: : tr <space> Ekota িলেখ 16318 নমব্ের পাঠােত হেব।
িফরিত SMS e িনেম্ন বিণ র্ত তথয্ািদ জানা যােব:-

705: Ekota
Dhaka-Dinajpur
Left Dhaka at 11:10
Next Stn: Bagzana, 4.9km
Next Stop:Birampur@4
Delay:3:49
21:02/13.01.14

ে ন াকাাের েজেন িননন আপনার কািঙ্খত ে েননর খরবঃ-

