


০৩ চলিত অথ-বছের unmanlevel crossing gate এ 
স ড িডিজটাল িডভাইস াপেনর এবং েন automatic 

track scanner াপেনর িবষেয় আেলাচনা করা হয় । 
সভায় Suncrops Ltd. নামক এক  িত ান 
 automatic track scanner স িকত এক  
presentation  উপ াপন কের। 

১। অিত ত বা েল 
১০০  ও পি মা েল 
১০০  
unmanlevel 
crossing gate 

াপেনর িনিম  ই  
থক িডিপিপ করেত 

হেব।
২। ঢাকা-রাজশাহী েট 
চলাচল ত িস িস  

েন automatic 
track scanner 
পাইলট িহেসেব চা  
করেত হেব। 

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

কা।

০৪ 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-fiেসবার মান 
ি বক আেরা ন ন কের১২  (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 QUBEE হেত া  সংেশািধত কমপিরক না 
অ যায়ী কাজ স  করার িবষেয় আেলাচনা হয়। 
িসএস ই/ টিলকম, বাংলােদশ রলওেয় সভায় জানান য, ১০  

শেন wi-fi চা  করার কাজ শষ হেয়েছ। াদ র শেন 
িব েতর সংেযােগর কারেণ এবং ক া নেম  শেন 
Radisson Blu Hotel এর অ মিত এখেনা না পাওয়ায় 
সংেযাগ দওয়া স ব হে  না । 

াদ র শেনর wi-
fi এর জ  িব ৎ 
িবভােগর সােথ 
যাগােযাগ কের সমাধান 

করেত হেব। তাছাড়া 
ক া নেম  শেনর 
পিরবেত অ  কান 

শনেক wi-fi এর 
আওতায় এেন আগামী ৭ 
(সাত) িদেনর মে  
ম ণালয়েক জানােত 
হেব। 

১। মহাপিরচালক,
বাংলােদশ রলওেয়, 
রলভবন, ঢাকা।

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

কা।
৩। িসএস ই/ টিলকম,
বাংলােদশ 
রলওেয়, রলভবন, ঢা

কা।
৪। QUBEE

০৫ বাংলােদশ রলওেয়র আ ঃনগর েন wi-fi চা  করার িবষেয় 
িসএস ই/ টিলকম জানান য, উ ু  দরপে র মা েম ই ারেনট 
browsing খরচ সংি  যা ী বহন করার শেত আ :নগর 

েন wi-fi চা  করার িবষেয় উ ু  দরপ  আ ান করা যেত 
পাের। অিতির  মহাপিরচালক (অপােরশন), বাংলােদশ রলওেয়, 
জানান য, শী ই দরপ  আ ান করা হেব। 

 আগামী ৭ (সাত) িদেনর 
মে  দরপ  আ ান 
করেত হেব এবং 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 পপার ত করা হেয়েছ, চলিত অথবছের এ  বা বািয়ত 
হেব। 

চলিত  অথবছেরর মে  
(POS 
Machine) চা  
করার অ গিত 

িতেবদন আগামী 
সভায় উপ াপন করেত 
হেব। 

১। মহাপিরচালক, বাংলা
দশ 
রলওেয়, রলভবন, ঢা

কা।
২। অিতির  
মহাপিরচালক 
(অপােরশন) বাংলােদশ 
রলওেয়, রলভবন, ঢা

কা।
৩। পিরচালক (পিরবহন
), বাংলােদশ 
রলওেয়, রলভবন, ঢা

কা।
০৭ ইেনােভশন বে  া  আইিডয়া পযােলাচনায় া ামার জানান য, 

সে র  ২০১৮ মােস কান  ইেনােভশন আইিডয়া পাওয়া যায় িন 
।তেব িলিখত আইিডয়া ছাড়াও স িত রলওেয় ফ ান ােবর 
সদ গণ ও সাধারণ যা ীগণ ফস কসহ অ া  সামািজক 
যাগােযাগ মা েম িবিভ  িবষেয় অিভেযাগ কের থােকন।

১। অ  ম ণালেয়র 
ইেনােভশন ব , 
ফস ক ও রলওেয় 

ফ ান াব হেত া  
ইেনােভ ভ আইিডয়া 
এবং অিভেযাগ পরবত  
সভায় উপ াপন করেত 
হেব। 

১। সংি  কিম  

০৮ ১। েনর কাচ বণমালার িভি েত সাজােনার জ  Digital 
Board াপেনর িবষেয় আেলাচনা হয়।
২। িবিভ  ণ শেন িল সরবরােহর িবষেয় পিরচালক 
( ািফক) জানান য, আগামী ১০-১৫ িদেনর মে  িক  িল 
সরবরাহ করা হেব। 

১। াথিমক পযােয় 
ঢাকা, চ াম, 
রাজশাহীগামী 

ন েলােত Digital 
Board াপন করেত 
হেব।
২। ত িল সরবরােহর 

ব া হণ  কের অ  
ম ণালয়েক অবিহত 
করেত হেব।
৩। ন শেনর 
Waiting Room 

িল রভােব 
অল রণ করেত হেব। 

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

কা।
২। পিরচালক ( ািফক), 
বাংলােদশ রলওেয়। 

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: ৫৪.০০.০০০০.০১৫.০৬.০০১.১৭.১৭৭ তািরখ: 
০৭ নেভ র ২০১৮

২৩ কািতক ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ রলওেয়

৩



২) অিতির  সিচব (আইিস  ও অিডট), অিতির  সিচব অ িবভাগ, রলপথ ম ণালয়
৩) সিচব, শাসন অ িবভাগ, রলপথ ম ণালয়
৪) সিচব, উ য়ন অিধশাখা, রলপথ ম ণালয়
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 (অপােরশন), বাংলােদশ রলওেয়
৮) উপসিচব, শাসন-২ শাখা, রলপথ ম ণালয়
৯) পিরচালক ( পিরবহন), পিরচালক ( ািফক)-এর দ র, বাংলােদশ রলওেয়
১০) া ামার, আইিস  সল, রলপথ ম ণালয়
১১) সহকারী া ামার, আইিস  সল, রলপথ ম ণালয়

 

মাহা দ মাহ জ হােসন 
িসিনয়র িসে ম এনািল

৪


