
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
রলপথ ম ণালয় 
আইিস  সল

রলপথ ম ণালেয়র ইেনােভশন েমর ২০১৮ সােলর অে াবর মােসর সভার কাযিববরণী

সভাপিত                                         মাঃ মাফাে ল হােসন                                         
 সিচব

সভার তািরখ : ২২-১১-২০১৮
সভার সময় : র ১২:০০ টা

ান : রলভবন  ২য় তলার সে লনক  (ক  নং-২১১)
উপি িত : পিরিশ  -ক
০৩।  সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন । অতঃপর িতিন সভার আেলাচ  িবষয় উপ াপন করার
জ  ম ণালেয়র অিতির  সিচব (অিডট ও আইিস  ) ও িচফ ইেনােভশন অিফসার - ক আহবান জানান। অিতির  সিচব
(অিডট ও আইিস  ) ২৮-১০-২০১৮ তািরেখ অ ি ত িবগত 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 ২০১৮-১৯  সােলর বাৎসিরক উ াবনী কমপিরক না অ যায়ী আজেকর এ সভা আহবান 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

০১

বাংলােদশ রলওেয়র বা েলর ১৩  এবং 
পি মা েলর  ১২  Innovation Team এর 
মােস এক  কের সভা কের ইহার কাযিববরণী যথাযথ 
ক পে র মা েম িনয়িমতভােব  অ   ম ণালেয়   

রেণর িবষেয় আেলাচনা হয়। অিতির  সিচব 
(অিডট ও আইিস  ) জানান য, ইেতামে  িতিন 
িনেজ, পিরচালক ( ািফক) ও অ  ম ণালেয়র 
আইিস  সেলর কমকতাগণসহ পি মা েল সভা 
কেরেছন এবং িত  Innovation Team 
ক মািসক সভা কের সভার কাযিববরণী ও িত  ম 

হেত কমপে  এক  কের Innovative Idea 
যথাযথ ক পে র মা েম িনয়িমতভােব অ  
ম ণালেয় রণ করার িনেদশনা দান কেরেছন। 
অ পভােব আইিস  সেলর কমকতাগণ ও 
পিরচালক ( ািফক) বা েল এক  সভা কের অ প 
িনেদশনা দান কেরেছন। ম ণালেয়র া ামার 
জানান য, িতিন ই- মইেল িক  আইিডয়া পেয়েছন, 
িক  তা যথাযথ ক পে র মা েম িরত হয়িন। এ 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়।

বা েলর ১৩  এবং 
পি মা েলর  ১২  
Innovation Team 

িত মােস েত েক  এক  কের 
মািসক সভা করেত হেব এবং 
সভার কাযিববরণী ও িত  

ম হেত কমপে  এক  কের 
Innovative Idea 
যথাযথ ক পে র মা েম 
িনয়িমতভােব  অ   ম ণালেয়   

রণ িনি ত করেত হেব।

১। মহাপিরচালক, বাংলােদশ 
রলওেয়, রলভবন, ঢাকা।

২। অিতির  মহাপিরচালক 
(অপােরশন), বাংলােদশ 
রলওেয়, রলভবন, ঢাকা।

৩।  পিরচালক ( ািফক)

১
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সিচব 



০২

বাংলােদশ রলওেয়র ন চলাচল সং া  ত ািদ 
সহেজ, খরেচ এবং ততম সমেয় সবসাধারেণর 
কােছ ৗেছ দওয়ার জ  " মাবাইল অ াপস" অথবা 
িবক  িহসােব রলওেয়র Hot Line /Call 
Center ১৩১ এর মা েম েনর ভাড়া, েনর 
সময় িচ ইত ািদসহ েয়াজনীয় ত  জনগণেক 
জানােনার জ  কায ম হেণর িবষেয় অিতির  
মহাপিরচালক (অপােরশন), বাংলােদশ রলওেয় 
জানান য, অ  ২২/১১/২০১৮ তািরেখ সংবাদপে  
EOI আ ান করা হেব এবং িডেস র মােসর মে  
RFP ই  করা হেব ।

মাবাইল অ াপস/ Hot 
Line/ Call Center 

াপেনর লে  অ  
 ২২/১১/২০১৮ তািরেখ 
সংবাদপে  EOI আ ান 
করেত হেব  এবং িডেস র 
মােসর মে  RFP ই  করা 
িনি ত করেত হেব।

১। অিতির  মহাপিরচালক 
(অপােরশন), বাংলােদশ 
রলওেয়, রলভবন, ঢাকা।

২। গ ত কিম ।

০৩

চলিত  অথ-বছের Uunmanned Level 
Crossing Gate এ িডিজটাল স র িডভাইস 

াপেনর অ গিত িবষেয় আেলাচনা করা হয় । সভায় 
Suncrops Ltd. চয়ার ান জনাব মাঃ 
আিম ামান জানান য, Uunmanned 
Level Crossing Gate হেত উভয় পােশ 
৬০০ িমটার অথবা কম বিশ রে  স র বসােনা 
যায় এবং িতিন পরী লকভােব মগলা বাজার এবং 
ফ গ  রল শেনর ম বত  হাজীগ  নামক 
ােন এ  Pilot িহসােব াপন কেরেছন। িতিন 

আেরা জানান িত ােন এ  পাইল ং করেত স া  
সাত (০৭) লাখ টাকা খরচ হেব। সভাপিত বেলন য, 
Suncrops Ltd. উ  Machine এর 
Specification এবং এতদসং া  খরেচর 
যথাথতা দান করেব। এিবষেয় িসএস ই বেলন য, 
এক  কিম  গঠন কের এ র অপােরশনাল এবং 
অ া  িবষয় পরী া করা যেত পাের।

েব Pilot িহসােব ািপত 
িডিজটাল স র িডভাইস 
কমন কাজ করেছ তা 

পরী াে  অিত ত কিম  
কের িতেবদন দান করেত 
হেব এবং ব ও পি শা েল 
১০  কের ২০ ােন িডিজটাল 
স র িডভাইস াপেনর ব া 

িনেত হেব। তাছাড়া উভয় 
অ েল ২০  িডিজটাল স র 
িডভাইস াপেনর জ  ৫০ 
লাখ কের মাট এক কা  
টাকার বােজট দােনর জ  
মহাপিরচালক,
বাংলােদশ রলওেয় মেহাদয়েক 
প  িদেত হেব।

১। িসএস ই/ টিলকম), 
বাংলােদশ রলওেয়, রলভবন, 
ঢাকা।

০৪

বাংলােদশ রলওেয়র ১৩  (ঢাকা, ঢাকা িবমানব 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 wi-fi চা  করার িবষেয় 

অ গিত স েক আেলাচনা হয়। িসএস ই/ টিলকম, 
বাংলােদশ রলওেয় সভায় জানান য, ২৪   শেন 
wi-fi চা  করার কাজ শষ হেয়েছ।  মা  ঢাকা 
ক া নেম  এ wi-fi চা  করা যায়িন এর পিরবেত 
নােটার শেন wi-fi াপন করা হেব।

অিত ত নােটার শেন  wi-
fi াপন কের অ  ম ণালয়েক 
জানােত 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

০৫

বাংলােদশ রলওেয়র আ ঃনগর েন wi-fi চা  
করার িবষেয় িসএস ই/ টিলকম জানান য, গত 
১৪/১১/২০১৮ তািরেখ দরপ  আ ান করা হেয়েছ এবং 
আগামী ৬/১২/২০১৮ তািরেখ দরপ  উ  করা 
 হেব।

গত ১৪/১১/২০১৮ তািরখ য 
Tender আ ান করা 
হেয়েছ তা েয়াজনীয় কায ম 

হণ বক অ  ম ণালয়েক 
অবিহত করেত হেব।

১। মহাপিরচালক, বাংলােদশ 
রলওেয়, রলভবন, ঢাকা।

২। অিতির  মহাপিরচালক 
(অপােরশন) বাংলােদশ 
রলওেয়, রলভবন, ঢাকা।

৩। িসএস ই/ টিলকম, 
বাংলােদশ রলওেয়, রলভবন, 
ঢাকা।

২



০৬

বাংলােদশ রলওেয়েত বহােরর জ  পােটবল 
ইেল িনক মিশন িসে ম (POS Machine) 
এর মা েম েকট িবি  করার িবষেয় আেলাচনা হয়। 
ইেতা েব  এ িবষেয় গ ত কিম র আহবায়ক 
 অিতির  মহাপিরচালক (অপােরশন) জানান 
ইিতমে  এ িবষেয় দরপ  ত করা হেয়েছ, আগামী 
িডেস র মােসর ২য় স ােহর মে  দরপ  আ ান করা 
হেব।

িডেস র মােসর ২য় স ােহর 
মে  দরপ  আ ান কের 
ততার সােথ কায ম শষ 

কের অ  ম ণালয়েক অবিহত 
করেত হেব।

১। মহাপিরচালক, বাংলােদশ 
রলওেয়, রলভবন, ঢাকা।

২। অিতির  মহাপিরচালক 
(অপােরশন) বাংলােদশ 
রলওেয়, রলভবন, ঢাকা।

৩। পিরচালক (পিরবহন), 
বাংলােদশ রলওেয়, রলভবন, 
ঢাকা।

০৭

ইেনােভশন বে  া  আইিডয়া পযােলাচনায় 
া ামার জানান য, অে াবর, ২০১৮ মােস কান 

 ইেনােভশন আইিডয়া পাওয়া যায় িন । তেব রলপথ 
ম ণালেয়র ফস ক পেজ “একা আিম” নামক 
একজন বহারকারী িন িলিখত অ েরাধ/অিভেযাগ 
কেরন:
১) িকেশারগ  মহানগর গা রী স া ৬:৩০ হেত রাত 
৯:০০ টায় পৗছােনার সময় করা।
২) এগারিস র ভািত সকাল ৬:৩০ হেত সকাল 
৯:০০ টায় পৗছােনা।
৩)িকেশারগ  হেত স া ৫:৩০ ন ছাড়া।
৪) িকেশারগ  এর ন নরিসংিদ ত না থেম 
সরাসির ভরেব থামেব।

িবষয়  অিত ত খিতেয় দেখ 
মহাপিরচালক, বাংলােদশ 
রলওেয় মেহাদয়েক প  দয়ার 
ব া িনেত হেব এবং িক 
ব া নয়া হেয়েছ তা অ  

ম ণালয়েক অবিহত করেত 
হেব।

১। সংি  কিম
২। অিতির  মহাপিরচালক 
(অপােরশন) বাংলােদশ 
রলওেয়, রলভবন, ঢাকা।

৩। পিরচালক (পিরবহন), 
বাংলােদশ রলওেয়, রলভবন, 
ঢাকা।

০৮

১। েনর কাচ বণমালার িভি েত সাজােনার জ  
Digital Board াপেনর িবষেয় আেলাচনা 
হয়। অিতির  মহাপিরচালক (অপােরশন) জানান য, 
RCG Microwave নামক এক  িত ান 
আগামী ১৬/১২/২০১৮ তািরখ Display কের 
দখােবন।

২। িবিভ  ণ  শেন িল সরবরােহর িবষেয় 
অিতির  মহাপিরচালক (অপােরশন) জানান য, 
অ াট িদ রট নামক এক  িত ােনর সােথ ৫ বছের 
৫০০  িল সরবরােহর িনিম  এক  ি  া িরত 
হেয়েছ।

১। ১৬/১২/২০১৮ তািরেখর 
 Display সে াষজনক হেল 
পরবত েত িক ব া হণ করা 
হেব তা অ  ম ণালয়েক 
অবিহত করেত হেব।
২। ি প  পরী া কের 
দখেত হেব এবং  িল িলর 

মান সে াষজনক িকনা তা অ  
ম ণালয়েক অবিহত করেত 
হেব।
৩। ন শেনর Waiting 
Room িল রভােব 
অল রণ করেত হেব।

১। অিতির  মহাপিরচালক 
(অপােরশন) বাংলােদশ 
রলওেয়, রলভবন, ঢাকা।

২। পিরচালক 
( ািফক),বাংলােদশ রলওেয়।

 

মাঃ মাফাে ল হােসন 
সিচব

ারক ন র: ৫৪.০০.০০০০.০১৫.০৬.০০১.১৭.১৮০ তািরখ: 
২৭ নেভ র ২০১৮

১৩ অ হাযণ় ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ রলওেয়
২) অিতির  সিচব (আইিস  ও অিডট), অিতির  সিচব অ িবভাগ, রলপথ ম ণালয়
৩) সিচব, আইন অ িবভাগ, রলপথ ম ণালয়
৪) সিচব, উ য়ন অিধশাখা, রলপথ ম ণালয়

৩



৫) অিতির  মহাপিরচালক (অপােরশন), এিডিজ (অপােরশন)-এর দ র, বাংলােদশ রলওেয়
৬) িসএস ই( টিলকম), িসএস ই( টিলকম)-এর দ র, বাংলােদশ রলওেয়
৭) -মহাপিরচালক, -মহাপিরচালক (অপােরশন)-এর দ র, বাংলােদশ রলওেয়
৮) উপসিচব, শাসন-২ শাখা, রলপথ ম ণালয়
৯) পিরচালক ( পিরবহন), পিরচালক ( ািফক)-এর দ র, বাংলােদশ রলওেয়
১০) িসে ম এনািল , আইিস  সল, রলপথ ম ণালয়
১১) া ামার, আইিস  সল, রলপথ ম ণালয়
১২) সহকারী া ামার, আইিস  সল, রলপথ ম ণালয়

 

মাহা দ মাহ জ হােসন 
িসিনয়র িসে ম এনািল

৪


