
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
রলপথ ম ণালয় 

আইিস  সল

রলপথ ম ণালেয়র ইেনােভশন েমর ২০১৭ সােলর নেভ র মােসর সভার কাযিববরণীঃ

সভাপিত মাঃ মাফাে ল হােসন 
সিচব

সভার তািরখ ০৪.১২.২০১৭ ি া ।
সভার সময় িবকাল ৩.০০ টা।

ান রলভবন  ২য় তলার সে লন ক  (ক  নং-২১১)
উপি িত ০২। সভায় উপি ত কমকতাগেণর তািলকাঃ পিরিশ  'ক'।
৩। সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন । অতঃপর িতিন সভার আেলাচ  িবষয়
উপ াপন করার জ  ম ণালেয়র া ামার ও ইেনােভশন েমর সদ  জনাব মাঃ মিফজ উি ন- ক
আহবান জানান। া ামার গত সভার কাযিববরণী সভায় পেড় শানান। কাযিববরণীেত কান সংেশাধনী না
থাকায় তা ঢ়করণ করা হয়। িতিন সভােক অবিহত কেরন য, মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা এবং অ
ম ণালেয়র ইেনােভশন েমর ২০১৭-১৮ সােলর বাৎসিরক উ াবনী কমপিরক না অ যায়ী আজেকর এ সভা
আহ ান করা হেয়েছ। সভার আেলাচ চী অ যায়ী িব ািরত আেলাচনার পর িনে া  িস া স হ
সবস িত েম হীত হয়ঃ 

িমক
নং

আেলাচনা িস া বা বায়নকারী
কমকতা
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০১ বাংলােদশ রলওেয়র ন
চলাচল সং া  ত ািদ
সহেজ, খরেচ এবং ততম
সমেয় সবসাধারেণর কােছ

ৗেছ দওয়ার জ  " মাবাইল
অ াপস" তির করার িবষেয়
আেলাচনা হয়।
" মাবাইল অ াপস" এর িবক
িহেসেব রলওেয়র Hot
line ১৩১ এর মা েম

েয়াজনীয় ত  জনগণেক
জানােনা যায় িকনা িবষয়
পরী া কের দখার িবষেয়
আেলাচনা হয়। ইেতা েব
২৯/০২/২০১৬, ৩১/০৫/২০১৬,
২৮/০৬/২০১৬,
৩১/০৭/২০১৬,
 ৩১/০৮/২০১৬,
২৭/০৯/২০১৬, ০১/১২/২০১৬,
২৯/০৮/২০১৭, ০৮/১০/২০১৭,
০২/১১/২০১৭ তািরখ মাট ১০
বার এিস া  নওয়া
হেয়িছল। এ িবষেয় -
মহাপিরচালক (অপারেশন)
বেলন য, ারা সরকাির-
বসরকাির িবিভ  কল স ার
 পিরদশন কেরেছন। কল
স ার  আউট সািসং এর
মা েম করেল বাংলােদশ
রলওেয়র জ  িবধাজনক
হেব মেম সভায় মতামত 
কেরন। 

" মাবাইল অ াপস" এর িবক  িহেসেব
রলওেয়র Hot line ১৩১ এর
মা েম েনর ভাড়া, ন ছাড়া ও
গ ে  ৗছার সময় চী ইত ািদ
জনসাধারেণর জ  সহজলভ  করা
যায় িকনা এ িবষেয় Technical
িবষয় েলা পযােলাচনা কের য সব
সরকাির িত ান এ িবষেয় আউট
সািসং কেরেছন তােদর মেডল
আগামী সভায় উপ াপন করেত হেব। 

১।    
 মহাপিরচালক, 
বাংলােদশ রলওেয়
রলভবন, ঢাকা।
২। অিতির
মহাপিরচালক
(অপােরশন),
বাংলােদশ রলওেয়
রলভবন, ঢাকা।
৩।
িসএস ই/ টিলকম,
বাংলােদশ রলওেয়,
রলভবন, ঢাকা।
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০২  বাংলােদশ রলওেয়র ১৩ 
(ঢাকা, ঢাকািবমানব র,
চ াম, িম া, ফনী,
িসেলট, ময়মনিসংহ,
রাজশাহী, ব ড়া, রং র,
িদনাজ র, যেশার ও লনা)

শেন চা ত wi-fi
সবার মান ি বক আেরা
ন ন কের িবিভ  ণ

শেন wi-fi চা  করার
িবষেয় আেলাচনা হয়।
ইেতা েব ০৫/০৭/২০১৭,
০৬/০৮/২০১৭, ২৯/০৮/২০১৭,
০৮/১০/২০১৭, ০২/১১/২০১৭
তািরখ মাট ০৫ বার
এিস া  নওয়া হেয়িছল। এ
িবষেয় QUBEE এর

িতিনিধ ােদর
কমপিরক না সভায় উপ াপন
কেরন। কমপিরক না
পযােলাচনায় দখা যায়
আগামী ১৭/১২/২০১৭ তািরখ
থেক বা বায়েনর কাজ 
কের বনানী ও নরিসংদী

শন ০৬/০১/২০১৮, ঢাকা ও
চা র শন ২৬/০১/২০১৮,
ভরব ও ঈ রদী শন
১৫/০২/২০১৮, জামাল র ও
পাবতী র শন
০৭/০৩/২০১৮, সয়দ র ও
লালমিনরহাট শন
২৭/০৩/২০১৮, লাখসাম ও
আখাউড়া শন
১৬/০৪/২০১৮ তািরেখর মে
wi-fi চা  করার কাজ
বা বায়ন স  করেবন।
কমপিরক না মাতােবক ১৬
এি ল ২০১৮ তািরেখর মে
সকল কাজ স ে র িবষেয়
সভায় িব ািরত আেলাচনা
হয়।

বাংলােদশ রলওেয়র ১৩  (ঢাকা,
ঢাকািবমানব র, চ াম, িম া,
ফনী, িসেলট, ময়মনিসংহ, রাজশাহী,
ব ড়া, রং র, িদনাজ র, যেশার ও
লনা) শেন চা ত wi-fi সবার

মান ি  বক আেরা ন ন কের ১২
 (লাকসাম, আখাউড়া, ঈ রদী,

লালমিনরহাট, নরিসংিদ, বনানী,
ঢাকা ক া নেম , াদ র,
ভরববাজার, জামাল র,  পাবতী র,
সয়দ র,) শেন আগামী ১৬ এি ল
২০১৮ এর মে  wi-fi প িত চা
করেত হেব। 

১।    
 মহাপিরচালক, 
বাংলােদশ রলওেয়
রলভবন, ঢাকা।
২। অিতির
মহাপিরচালক
(অপােরশন),
বাংলােদশ রলওেয়
রলভবন, ঢাকা।
৩।
িসএস ই/ টিলকম,
বাংলােদশ রলওেয়,
রলভবন, ঢাকা।
৪। QUBEE
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০৩ বাংলােদশ রলওেয়র
আ ঃনগর েনর wi-fi চা
করার িবষেয় আেলাচনা হয়।
ইেতা েব ০৫/০৭/২০১৭,
০৬/০৮/২০১৭, ২৯/০৮/২০১৭,
০৮/১০/২০১৭, ০২/১১/২০১৭
তািরখ মাট ০৫ বার
এিস া  নওয়া হেয়িছল। এ
িবষেয় Robi Axiata
Ltd. তােদর কমপিরক না
সভায় উপ াপন কেরন। ারা
বেলন য, ৩১/১২/২০১৭
তািরেখর মে  পাইলট
িহসােব " সানার বাংলা
এ ে স" এ wi-fi প িত
চা  এবং বাকী ০৫  েন
২৫ শ মাচ ২০১৮ এর মে
wi-fi প িত চা  করেত
পারেব।

বাংলােদশ রলওেয়র " সানার বাংলা
এ ে স"আ ঃনগর েন
পরী া লকভােব ৩১/১২/২০১৭
তািরেখর মে  wi-fi প িত চা
এবং িন বিণত ০৫  i) বণ
এ ে স ii) পারাবত এ ে স iii)

রবন এ ে স iv) একতা এ ে স
v) মেক  এ ে স আ ঃনগর েন
আগামী এি ল ২০১৮ এর মে  wi-
fi প িত চা  করেত হেব। 

১।    
 মহাপিরচালক, 
বাংলােদশ রলওেয়
রলভবন, ঢাকা।
২। অিতির
মহাপিরচালক
(অপােরশন),
বাংলােদশ রলওেয়
রলভবন, ঢাকা।
৩।
িসএস ই/ টিলকম,
বাংলােদশ রলওেয়,
রলভবন, ঢাকা।
৪। Robi
Axiata Ltd.

০৪ বাংলােদশ রলওেয়েত
বহােরর জ  পােটবল

ইেল িনক মিশন িসে ম
(POS Machine) এর
মা েম েকট িবি  করার
িবষেয় আেলাচনা হয়।
ইেতা েব ২৭/১০/২০১৫,
২৬/১১/২০১৫, ২৯/১২/২০১৫,
০১/১২/২০১৬, ০৫/০৭/২০১৭,
০৬/০৮/২০১৭, ২৯/০৮/২০১৭,
০৮/১০/২০১৭, ০২/১১/২০১৭
তািরখ মাট ০৯ বার
এিস া  নওয়া হেয়িছল। এ
িবষেয়  অিতির
মহাপিরচালক (অপােরশন),
বাংলােদশ রলওেয়  জানান
য, াথিমক পযােয় ১০০
(POS Machine)

েয়র িনিম  কিম  গঠন
করা হেয়েছ। আগামী
২০/১২/২০১৭ তািরেখর মে
এ িবষেয় এক  Tender
আহ ান করা হেব।  

পােটবল ইেল িনক মিশন িসে ম
(POS Machine) েয়র
িনিম  আগামী ২০/১২/২০১৭
তািরেখর মে  Tender আহ ান
করেত হেব।

১। মহাপিরচালক,
বাংলােদশ রলওেয়,
রলভবন, ঢাকা।
২। অিতির
মহাপিরচালক
(অপােরশন),
বাংলােদশ রলওেয়,
রলভবন, ঢাকা।
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০৫ বাংলােদশ রলওেয়র ণ
শনস েহ মালামাল বহেনর

জ  উ তমােনর িলর
সরবরাহ ও িলর সং া
বাড়ােনার িবষেয় আেলাচনা
হয়। ইেতা েব ০৬/০৮/২০১৭,
২৯/০৮/২০১৭, ০৮/১০/২০১৭,
০২/১১/২০১৭ তািরখ মাট ০৪
বার এিস া  নওয়া
হেয়িছল। এ িবষেয় গ ত
কিম র আহ ায়ক বাংলােদশ
রলওেয়র -মহাপিরচালক
(অপােরশন) বেলন য,
রইনেবা এ াড নােমর এক
িত ান ণ রলে শন
েলােত িবনা ে  ১,০০০
িল সরবরােহর উৎসাহ 

কেরেছন। তেব িল েলা
সং েহর পর র ণােব ণ
বাংলােদশ রলওেয়- ক করেত
হেব মেম আেলাচনা হয়।

বাংলােদশ রলওেয়র ঢাকা, চ াম,
রাজশাহী, লনা, িসেলট শনস েহ
মালামাল বহেনর জ  আ িনক ও
উ তমােনর িল সং েহর িনিম
আগামী ০১ (এক) স ােহর মে
রইনেবা এ াড নােমর িত ােনর
সােথ আেলাচনা কের আগামী ০১
(এক) মােসর মে  ১,০০০  িল
সং হ িনি ত করেত হেব এবং িল
স হ াি র পর স েলার যথাযথ
র ণােব ণ িনি ত করেত হেব।

১। মহাপিরচালক,
বাংলােদশ রলওেয়,
রলভবন, ঢাকা।
২। অিতির
মহাপিরচালক
(অপােরশন),
বাংলােদশ রলওেয়,
রলভবন, ঢাকা।
৩। -
মহাপিরচালক
(অপােরশন),
বাংলােদশ রলওেয় 
৪। অিতির  ধান
বািণিজ ক কমকতা
( ব), বাংলােদশ
রলওেয়।
৫। অিতির  ধান
বািণিজ ক কমকতা
(পি ম), বাংলােদশ
রলওেয়।  

০৬ রলপথ ম ণালয় ও
বাংলােদশ রলওেয়র
িস েজন চাটার রলভবেনর
২য় তলায় িপলােরর ওপের

দশন করার িবষেয়
আেলাচনা হয়। ইেতা েব
০৬/০৮/২০১৭, ২৯/০৮/২০১৭,
০৮/১০/২০১৭, ০২/১১/২০১৭
তািরখ মাট ০৪ বার
এিস া  নওয়া হেয়িছল। এ
িবষেয় গ ত কিম র
 আহ ায়ক ও -সিচব
( শাসন), সভােত জানান য,
ইেতামে  এ ম ণালেয়র
সকল উইং ধানেদর িনকট
মতামত দােনর জ  খসড়া
িস েজন চাটােরর ছায়ািলিপ

রণ করা হেয়েছ।

আগামী ১৫ (পেনর) িদেনর মে
এক  অভ রীণ সভা কের এবং
িবিভ  ম ণালয় থেক িস েজন
চাটােরর ছিব সং হ কের অ
ম ণালেয় িস েজন চাটার ড়া
করেত হেব। 

১। মহাপিরচালক,
বাংলােদশ রলওেয়,
রলভবন, ঢাকা।
২। -সিচব
( শাসন), রলপথ
ম ণালয়।
৩। উপ-সিচব
( শাসন), রলপথ
ম ণালয়।
৪। িসে ম
এনািল , রলপথ
ম ণালয়।
৫। া ামার,
রলপথ ম ণালয়।  
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০৭ বািষক কমস াদন ি
২০১৭-১৮ অ যায়ী আবি ক
কৗশলগত উে স েহর
কাযপ িত, কমপিরেবশ ও
সবার মান উ য়েনর ে
অ  ম ণালয় ক ক উ াবনী
উে াগ ও Small
Improvement
Project (SIP) স েহর
ডাটােবস ত করার িবষেয়
আেলাচনা হয়। ইেতা েব
২৯/০৮/২০১৭, ০৮/১০/২০১৭,
০২/১১/২০১৭ তািরখ মাট ০৩
বার এিস া  নওয়া
হেয়িছল। এ িবষেয় অ
ম ণালেয়র া ামার জানান
য, উ াবনী উে াগ ও
Small
Improvement
Project (SIP) এর
আওতায় অ  ম ণালেয়র
ডাটােবজ তরীর িবষেয়
মি পিরষদ িবভােগ যাগােযাগ
করা হেল তারা জানান য,
১২-১৩ িডেস র ২০১৭ এ
িবষেয় এক  কমশালা
অ ি ত হেব এবং উ
কমশালায় সংি েদরেক
আম ণ জানােনা হেব। 

মি পিরষদ িবভাগ ক ক আেয়ািজত
কমশালা থেক া  িনেদশনা
মাতােবক ডাটােবজ ত কের
অ গিতর িতেবদন আগামী সভায়
উপ াপন করেত হেব।

১। া ামার,
রলপথ ম ণালয়।
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০৮ ইেনােভশন বে  া
আইিডয়া পযােলাচনা

া ামার জানান য,
ইেনােভশন বে  ২  প
পাওয়া যায় এক  পে র
িবষয় হেলা িকট য় করার
সে ও েন উঠেত না পারা
এবং অ  হেলা িহজরােদর

েন উৎপাত ব  করা। া
প  ২ র ত  ইেনােভশেনর
সােথ তমন সংি তা নাই।
ইেতা েব ০১/০৬/২০১৭,
০৫/০৭/২০১৭, ০৮/১০/২০১৭,
০২/১১/২০১৭ তািরখ মাট ০৪
বার এিস া  নওয়া
হেয়িছল। সভাপিত জানান,
রলওেয় Fan-Club
নােমর িত ান িলর
সদ গণ িনয়িমত তােদর
ফস েক িবিভ  িবষেয়
মতামত/ পািরশ উপ াপন
কেরন। তােদর উপ ািপত

পািরশ িলর মে  অেনক
ইেনােভ ভ আইিডয়া থােক যা
এ সভায় পযােলাচনা করা
যেত পাের।

া  প  ই র িবষেয়
মহাপিরচালক, বাংলােদশ
রলওেয় আগামী সভায়
মতামত িদেবন। 

অ  ম ণালেয়র া ামার
িতমােস রলওেয় Fan-

Club েলার সদ গেণর
ফস ক ম ে র উপর এক
িতেবদন ইেনােভশন েমর

সভায় দািখল কেরন। 

১। মহাপিরচালক,
বাংলােদশ রলওেয়,
রলভবন, ঢাকা।

২। া ামার,
রলপথ ম ণালয়,
রলভবন, ঢাকা। 

০৯ অ  ম ণালেয়র ইেনােভশন
েমর ২০১৭-২০১৮

অথবছেরর উ াবনী
কমপিরক নার ১৪ নং
অ ে েদর িনং ইনি উেট

িশ ণ কাির লােম
িডিজটাল বাংলােদশ ও
ইেনােভশন সশন অ
করার িবষেয় আেলাচনা হয়
এবং এক  খসড়া
Module উপ াপন করা
হয়। িডিজ, িবআর জানান য,
খসড়া Module র
িবষেয় র র িনং
ইনি উট এর মতামত হণ
কের তা ড়া  করা যেত
পাের।

খসড়া Module র উপর িডিজ,
িবআর এর মা েম র র িনং
ইনি উেটর মতামত হণ করেত
হেব। 

১। ইেনােভশন ম,
রলপথ ম ণালয়,
রলভবন, ঢাকা।
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১০ মি পিরষদ িবভাগ হেত া
ই  পে র িবষেয় া ামার

সভােত জানান য, i) রলপথ
ম ণালেয়র ২০১৬-২০১৭
এবং ২০১৭-২০১৮ অথবছেরর
কমস াদন ি েত উি িখত
সবাসহ অ া  সবা
সহজীকরেণর জ  সবার
নাম িনবাচন ও কায েমর

িতেবদন এবং
ii)২০১৬-২০১৭ এবং
২০১৭-২০১৮ অথবছেরর
বাৎসিরক উ াবনী
কমপিরক নায় উি িখত
উ াবনসহ অ া  উ াবেনর
নাম ও কায েমর অ গিতর

িতেবদন তরীর িবষেয়
গ ত কিম  ইেতামে
মি পিরষদ িবভাগ ক ক

িরত ছক েলা রণ কের
িতেবদন দািখল কেরেছন

যার িভি েত এ ম ণালেয়র
শাসন-৩ শাখায় এবং

মি পিরষদ িবভােগ িতেবদন
রণ করা হেয়েছ। 

i) এ ম ণালেয়র শাসন-৩ শাখায় ও
ii) মি পিরষদ িবভােগ িরত

িতেবদন ই র তােপ
অ েমাদন দওয়া হল।

i) উপ-সিচব
( শাসন), রলপথ
ম ণালয়-আহ ায়ক

ii) পিরচালক
(সং াপন),
বাংলােদশ রলওেয়-
সদ

iii) া ামার,
রলপথ ম ণালয়-
সদ  সিচব  

৪। সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা
কেরন। 

 

মাঃ মাফাে ল হােসন 
সিচব

ারক ন র: ৫৪.০০.০০০০.০১৫.০৬.০০১.১৭.২৮ তািরখ: 
১৮ িডেস র ২০১৭

৪ পৗষ ১৪২৪

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ রলওেয়, রলভবন, ঢাকা।
২) অিতির  সিচব, উ য়ন ও পিরক না অ িবভাগ, রলপথ ম ণালয়, রলভবন, ঢাকা।
৩) অিতির  সিচব, উ য়ন অিধশাখা, রলপথ ম ণালয়, রলভবন, ঢাকা।
৪) সিচব, শাসন অ িবভাগ, রলপথ ম ণালয়, রলভবন, ঢাকা।
৫) সিচব, আইন-১ অিধশাখা, রলপথ ম ণালয়, রলভবন, ঢাকা।
৬) উপসিচব, শাসন অিধশাখা, রলপথ ম ণালয়, রলভবন, ঢাকা।
৭) সিচেবর একা  সিচব, রলপথ ম ণালয়, রলভবন, ঢাকা।
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৮) অিতির  মহাপিরচালক (অপােরশন), বাংলােদশ রলওেয়, রলভবন, ঢাকা।
৯) িসএস ই/ টিলকম, বাংলােদশ রলওেয়, রলভবন, ঢাকা।
১০) -মহাপিরচালক (অপােরশন), বাংলােদশ রলওেয়, রলভবন, ঢাকা।
১১) অিতির  ধান বািণিজ ক কমকতা (পি ম), বাংলােদশ রলওেয়, রাজশাহী
১২) অিতির  ধান বািণিজ ক কমকতা ( ব), বাংলােদশ রলওেয়, চ াম

 

মাঃ মিফজ উি ন 
া ামার
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