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ধবষয়ঃ অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ ২০১৮-১৯ অর্ থবছরে অনুষ্ঠিত ৫ম সভা’র কার্ যধববরণী 

 

সভাপধত                 : রমাঃ রমাফাদেল রহাদসন, সধিব, ররলপথ মন্ত্রণালয় 

সভার তাধরখ            : ১৮ এষ্ঠিল ২০১৯ 

সময় : ষ্ঠবকাল ০৩:০০ টা। 

স্থান                       : কমলাপুে রেলওরে রেশন, ঢাকা। 

উপধস্থত কম যকতযা ও অংশীজন     : পধরধশষ্ট “ক” 

 

 

সভাপধত উপধস্থত সকলদক স্বাগত জাধনদয় সভা শুরু কদরন। সভাপষ্ঠত মাননীে মন্ত্রী, রেলপর্ মন্ত্রণালে-এে দৃষ্ঠি আকর্ থন করে 

সভাে জানান রে, রেলপর্ মন্ত্রণালে ও বাংলারেশ রেলওরে-এে কম থকতথাবৃন্দ, রেলওরে সংষ্ঠিি ফ্যানক্লারবে সেস্য ছাড়াও ষ্ঠবষ্ঠভন্ন রেষ্ঠণ-

রপশাে সেস্য উপষ্ঠহিত েরেরছন। এ সকল অংশীজনরেে ষ্ঠনরে ষ্ঠবগত সভাসমূরি সুষ্ঠু ও ষ্ঠনোপে রেন পষ্ঠেচালনাে ধবদ্যমান সমস্যা এবাং 

সমািারন সম্ভাব্য কেণীেসি সাধব যক ধবষরে ষ্ঠবস্তাষ্ঠেত আরলাচনাক্ররম ষ্ঠবষ্ঠভন্ন ষ্ঠসদ্ধান্ত গ্রিণ কো িরেরছ। সভাপষ্ঠতে আহবাদন উপধস্থত 

সেস্যগদণর পধরিয়াদে উপসধিব (প্রশাসন-২), রেলপর্ মন্ত্রণালে  ‘অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ’ অনুধষ্ঠত ষ্ঠবগত সভাসমূরি গৃষ্ঠিত ষ্ঠসদ্ধান্তসমূি ও 

বাস্তবােন অগ্রগষ্ঠত সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপে সভাপষ্ঠত রেলওরেরক একটি উন্নত রোগারোগ মাধ্যম ষ্ঠিরসরব গরড় রতালাে লরযয 

মতামত প্রোদনর জন্য উপধস্থত কম থকতথা ও অংশীজরনে িষ্ঠত আহ্বান জানান।  উন্মুক্ত আরলাচনাপরব থ উপধস্থত সেস্যবৃন্দ ধবধভন্ন ষ্ঠবর্রে 

বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপন করেন। 

 

২। সভায় ধনদনাক্তভাদব আদলািনা ও ধসদ্ধােসমূহ গৃধহত হয়ঃ 

 

ক্র.নাং. আদলািনা ধসদ্ধাে বাস্তবায়দন 

২.১ জনাব আবু নারসে খান, রচোেম্যান, পষ্ঠেরবশ বাঁচাও আরন্দালন 

সভাে জানান রে, রেলওরেে িণীত মাোেপ্লানটি কনসালরেরেে 

ততষ্ঠে। ষ্ঠতষ্ঠন উক্ত মাোেপ্লানটি বাস্তবতাে ষ্ঠনষ্ঠেরখ িালনাগাে কোে 

অনুরোধ জানান। এছাড়া, ষ্ঠতষ্ঠন োত্রী সাধােরণে উন্নত রেল রসবা 

ষ্ঠনষ্ঠিত কোে লরযয একটি শষ্ঠক্তশালী "রেলওরে পষ্ঠেকল্পনা ও 

গরবর্ণা রসল" ততষ্ঠে কোে জন্য পোমশ থ রেন রেন রেলওরেে 

সমস্যাষ্ঠে ষ্ঠচষ্ঠিত করে দ্রুত সমাধান কোে জন্য সুপাষ্ঠেশ ততষ্ঠে কো 

োে। এছাড়া, রেলওরেে সম্পরেে অপচে রোধ ও ের্াের্ভারব 

েযণারবযরণে ওপে সভাে গুরুত্বারোপ করেন।  

(ক) উন্নত রেল রসবা িোরনে 

লরযয একটি শষ্ঠক্তশালী 

"রেলওরে পষ্ঠেকল্পনা ও 

পরবর্ণা রসল" গঠন কোে 

উরযাগ ষ্ঠনত িরব; এবং 

(খ) রেলওরেে সম্পরেে অপচে 

রোধ ও ের্াের্ভারব 

েযণারবযণ কেরত িরব। 

মহাপধরিালক, 

বাাংলাদেশ 

ররলওদয়। 

 

২.২ জনাব োরসল সুমন, িভার্ক, আনন্দরমািন করলজ, মেমনষ্ঠসংি ও 

সেস্য, ররলওদয় ফযান ক্লাব সভায় বরলন রে, রমইল রেনগুরলাে 

আধুষ্ঠনকােন কো িরোজন। ষ্ঠতষ্ঠন চট্টগ্রাম-মেমনষ্ঠসংি রুরে 

চলাচলকাষ্ঠে রমইল রেনটি মাত্র ২টি রকাচ ষ্ঠনরে চলাচল করে, ো 

রমারেই সােেী নে। এ ষ্ঠবর্েটি ভালভারব পেীযা করে ব্যবহিা 

রনোে অনুরোধ জানান। এছাড়া, রে সকল োত্রীো স্বল্পদূরে োতাোত 

করে তারেে টিরকরেে জন্য আলাো কাউোে রখালাে োবী করেন। 

এরত োত্রীসাধােণ চলষ্ঠত রেরন টিরকে রকরে দ্রুত োতাোত কেরত 

পােরব।  

 

জনাব ষ্ঠফ্রোজ আলম ষ্ঠমলন, িষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধ, ষ্ঠনোপে সড়ক চাই সভাে 

বরলন রে, ‘ষ্ঠনোপে সড়ক চাই’-এে মত ‘ষ্ঠনোপে রেল চাই’ ষ্ঠনরে 

কাজ কোে জন্য আগামী ২৪ এষ্ঠিল ২০১৮ তাষ্ঠেখ বাংলারেশ 

রেলওরেে সারর্ সমর াতা স্মােক (MoU) স্বাযরেে উরযাগ 

রনো িরেরছ।   

 

(ক) চট্টগ্রাম-মেমনষ্ঠসংি রুরে 

মাত্র ২টি রকাচ ষ্ঠনরে 

চলাচলকােী রমইলটিে আে-

ব্যে পেীযা করে ের্াের্ 

ব্যবহিা গ্রিণ কেরত িরব; 

এবং 

(খ) স্বল্পদূরে োতাোতকােী 

োত্রীরেে টিরকরেে জন্য 

আলাো কাউোে খুলরত িরব। 

অধতধরক্ত 

মহাপধরিালক 

(রোষ্ঠলং েকস/ 

অপারেশন), 

বাাংলাদেশ 

ররলওদয়। 
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ক্র.নাং. আদলািনা ধসদ্ধাে বাস্তবায়দন 

২.৩ জনাব রমাঃ আষ্ঠতকুে েিমান, ওোকথ ফ্ে রবোে বাংলারেশ 

(ডষ্ঠিউষ্ঠবষ্ঠব), োে িরজক্ট ও সেস্য, ররলওদয় ফযান ক্লাব সভায় 

বরলন রে, বতথমারন আরেে রচরে ব্যে অরনক রবশী, বাাংলাদেশ 

ররলওদয়দক স্বষ্ঠনভথেতা অজথন কেরত িরব। ষ্ঠতষ্ঠন বরলন রে, 

রেলওরে টিরকটিং ষ্ঠসরেমস িস্তুতকােী CNS রকাম্পানীরক 

রেরলে টিরকে ক্ররেে জন্য িষ্ঠত টিরকরে ৫ োকা এবং রেরনে 

অবস্থান জানাে জন্য SMS বাবে ৭ োকা ষ্ঠেরত িে, ো 

তুলনামূলকভারব অরনক রবশী। এছাড়া, রেলওরেে ষ্ঠনজস্ব সম্পষ্ঠি 

কম থকতথা র্াকা সরত্বও রেলওরেে সম্পষ্ঠি খু ুঁরজ রবে কোে জন্য ৪ 

রকাটি োকাে রসলেক রকাম্পানীরক ষ্ঠনরোগ রেো িরেরছ; 

রেলওরেে স্লীপাে কােখানা র্াকরলও তা বন্ধ েরেরছ; রেশরন গাষ্ঠড় 

পাষ্ঠকথং ব্যবস্থাপনা রনই; কুষ্ঠলরেে রসবামূল্য ষ্ঠনধ থােণ কো রনই। 

ষ্ঠতষ্ঠন বনলতা রেরন সংরোষ্ঠজত Bio-Toilet-এে ব্যবিাে ও তা 

পষ্ঠেস্কাে-পষ্ঠেচ্ছন্ন োখাে জন্য জনসরচতনতা বৃষ্ঠদ্ধে ওপে গুরুত্বারোপ 

করেন।  

 

ষ্ঠতষ্ঠন আেও বরলন রে, রবসেকাষ্ঠে ব্যবহিাপনাে পষ্ঠেচাষ্ঠলত একটি 

রেন রেখারন ১ রকাটি ৯০ লয োকা আে করে রসখারন সেকাষ্ঠে 

ব্যবহিাপনাে পষ্ঠেচাষ্ঠলত একটি রেন আে করে মাত্র ৭২ লয োকা, 

ো খষ্ঠতরে রেখা িরোজন; নতুন রকান িকল্প রনোে পূরব থ গরবর্ণা 

রসরলে মতামত রনো এবং রেলওরেে মাোেপ্লযান চূড়ান্ত কোে 

পূরব থ রেলওরেে রসবা গ্রিীতাসি িকল্প সংষ্ঠিি কম থকতথারেে মতামত 

রনো আবশ্যক। সভাপষ্ঠত সুষ্ঠনষ্ঠে থি ষ্ঠবর্েগুরলা ষ্ঠনরে সংষ্ঠিিরেে 

সারর্ আলাো সভা আরোজন করে আরলাচনা কোে জন্য ষ্ঠনরে থশনা 

রেন।  

(ক) রেরলে টিরকে ক্ররেে জন্য 

িষ্ঠত টিরকরে ৫/- এবং রেরনে 

অবস্থান জানাে জন্য SMS 

বাবে ৭/- ব্যরেে ষ্ঠবর্েটি 

োচাই করে ব্যবহিা ষ্ঠনরত 

িরব; 

(খ) রেশরন গাষ্ঠড় পাষ্ঠকথং 

ব্যবহিাপনা এবং কুষ্ঠলরেে 

রসবামূল্য ষ্ঠনধ থােণ কোে 

উরযাগ ষ্ঠনরত িরব; 

(গ) Bio-Toilet-এে ব্যবিাে 

ও তা পষ্ঠেস্কাে-পষ্ঠেচ্ছন্ন োখাে 

জন্য জনসরচতনতা বৃষ্ঠদ্ধমূলক 

পেরযপ গ্রিণ কেরত িরব।  

(ঘ) সেকাষ্ঠে ও রবসেকাষ্ঠে 

ব্যবহিাপনাে পষ্ঠেচাষ্ঠলত 

রেরনে আে ও ব্যরেে 

তুলনামূলক ষ্ঠচত্র িস্তুত কেরত 

িরব; এবং 

(ঙ) রেলওরেে রসবাে 

মারনান্নেন, নতুন িকল্প গ্রিণ 

ও মাোেপ্লান সম্পরকথ 

আরলাচনাে জন্য রেলওরে 

ফ্যান ক্লারবে সেস্যরেে সারর্ 

আলাো একটি সভা কেরত 

িরব। 

মিাপষ্ঠেচালক, 

মবাংলারেশ 

রেলওরে। 

২.৩ জনাব সাষ্ঠজো ষ্ঠবনরত সারলহ্, জন িপষ্ঠকন্স রসোে ফ্ে 

কষ্ঠমউষ্ঠনরকশন রিাগ্রাম, বাংলারেশ-এে জনসংরোগ কম থকতথা সভাে 

জানান রে, একজন মা রেরন চলাচরলে সমে রেখারন রসখারন তাে 

ষ্ঠশশুরক বুরকে দুধ খাওোরত পারে না। তাই গুরুত্বপূণ থ রেশনসমূরি 

এবং িষ্ঠতটি রেরন মা ও ষ্ঠশশুরেে জন্য একটি করে রেে ষ্ঠফ্ষ্ঠডং 

কন থাে ততষ্ঠে কো িরোজন। ষ্ঠতষ্ঠন আেও বরলন রে, এষ্ঠস রকারচ 

LED TV প্যারনল-এ ষ্ঠবরনােনমূল অনুিান ও ষ্ঠবজ্ঞাপন িচাে 

কেরলও রসখারন জনগরণে জন্য সরচতনতামূলক ষ্ঠবর্েগুরলা 

রেখারনা িে না। ষ্ঠতষ্ঠন এ ধেরণে কারজ িরোজনীে সিােতা 

িোরনে কর্া জানান। 

সভাপষ্ঠত মা ও ষ্ঠশশুরেে জন্য রেে ষ্ঠফ্ষ্ঠডং কন থাে ততষ্ঠে কোে 

ষ্ঠবর্েটি পেীযা করে রেখাে জন্য সংষ্ঠিিরেেরক ষ্ঠনরে থশনা রেন। 

এছাড়া, এষ্ঠস রকারচ স্থাষ্ঠপত LED TV-রত জনসরচতনতামূলক 

ষ্ঠবর্েগুরলা িচারেে ব্যবহিা কোে জন্যও সভাপষ্ঠত ষ্ঠনরে থশনা রেন।  

(ক) গুরুত্বপূণ থ রেশরন এবং  রেরন 

একটি করে রেে ষ্ঠফ্ষ্ঠডং 

কন থাে ততষ্ঠেে ষ্ঠবর্েটি পেীযা 

করে রেখরত িরব; এবং 

(খ) এষ্ঠস রকারচ স্থাষ্ঠপত LED 

TV প্যারনল-এ 

জনসরচতনতামূলক 

ষ্ঠবর্েগুরলা িচারেে ব্যবহিা 

কেরত িরব। 

১। মিাপষ্ঠেচালক, 

বাংলারেশ 

রেলওরে; 

২। অষ্ঠতষ্ঠেক্ত 

মিাপষ্ঠেচালক 

(আই/অপা:), 

বাংলারেশ 

রেলওরে; 

২.৪ জনাব রমাঃ নাজমুল আলম, এলএম-১/ঢাকা সভাে জানান রে, 

রলারকামাোেো োষ্ঠেত্ব পালনকারল অরনক সমস্যাে পরড়ন; তারেে 

জন্য ভাল রেে রুম রনই; অববধ রেল ক্রষ্ঠসং র্াকাে এবং রসখারন 

রকান জনবল না র্াকাে কােরণ রেন চালারত অসুষ্ঠবধা  িে। ষ্ঠতষ্ঠন 

আেও বরলন রে, গফ্েগাঁও, মেমনষ্ঠসংি, রেওোনগঞ্জ, তভেব, 

োহ্মণবাষ্ঠড়ো রেশরন অববধ োত্রীরেে রেরনে ইষ্ঠঞ্জরন উঠরত না 

ষ্ঠেরল রেন রঘোও করে োরখ।  

সভাপষ্ঠত বরলন, রলারকামাোেরেে ষ্ঠবরুরদ্ধ রতল চুষ্ঠে, অববধ 

মালামাল রচাোচালান, ইষ্ঠঞ্জরন রলাক রতালাে অষ্ঠভরোগ েরেরছ। এ 

সকল অষ্ঠভরোগ দূে কোে জন্য ষ্ঠতষ্ঠন রলারকামাোেরেে ষ্ঠনরে থশ 

(ক) রেরনে ইষ্ঠঞ্জন রর্রক রতল 

চুষ্ঠে ও ইষ্ঠঞ্জরন রলাক ওঠা বন্ধ 

কোে িরোজনীে ব্যবস্থা গ্রিণ 

কেরত িরব; এবং 

(খ) রে সকল স্থান রর্রক রেরন 

অববধ োত্রী ওরঠ রসসকল স্থান 

ষ্ঠচষ্ঠিত করে রমাবাইল রকাে থ 

পষ্ঠেচালনাসি ব্যবহিা রনোে 

জন্য রেলওরে পুষ্ঠলশ এবং 

স্থানীে রজলা িশাসনরক 

১। মিাপষ্ঠেচালক, 

বাংলারেশ 

রেলওরে; 

২। ষ্ঠবভাগীে 

বাষ্ঠণষ্ঠজযক কম থকতথা 

(ঢাকা, চট্টগ্রাম, 

পাকশী, 

লালমষ্ঠনেিাে), 

বাংলারেশ 

রেলওরে। 



পাতা-3/৪ 

ক্র.নাং. আদলািনা ধসদ্ধাে বাস্তবায়দন 

রেন। এছাড়া, রে সকল স্থান রর্রক রেরন অববধ োত্রী ওরঠ রসসকল 

স্থান ষ্ঠচষ্ঠিত করে রমাবাইল রকাে থ পষ্ঠেচালনাসি ব্যবহিা রনোে জন্য 

রেলওরে পুষ্ঠলশ এবং স্থানীে রজলা িশাসনরক অনুরোধ জানারত 

িরব।  

জনাব রমাঃ শামছুজ্জামান, অষ্ঠতষ্ঠেক্ত মিাপষ্ঠেচালক (আেএস), 

বাংলারেশ রেলওরে সভাে জানান রে, ঢাকা ষ্ঠবভারগে 

রলারকামাোরেে সংগঠরনে সারর্ আরলাচনা িরেরছ। রতল চুষ্ঠে, 

রচাোচালান, ইষ্ঠঞ্জরন রলাক রতালা রর্রক ষ্ঠবেত র্াকাে ষ্ঠবর্রে 

তারেেরক ষ্ঠনরে থশনা রেো িরেরছ।  

অনুরোধ জানারত িরব। 

২.৫ জনাব মেণ চন্দ্র োস, রেশন মাোে, ঢাকা ষ্ঠবমানবন্দে সভাে 

জানান রে, ঢাকা ষ্ঠবমানবন্দে ষ্ঠড ক্লাস রেশন রর্রক ষ্ঠব ক্লাস রেশরন 

উন্নীত িরেরছ। ষ্ঠবমানবন্দে রেশরন রেশন মাোরেে পে ছাড়া আে 

রকান পরেে মঞ্জুেী রনই; ষ্ঠবষ্ঠভন্ন েপ্তে িরত Deputation-এ 

ষ্ঠনরোগিাপ্ত িরে কম থচাষ্ঠেো কাজ করেন। এছাড়া, ষ্ঠবমানবন্দে 

রেশরন োত্রীরেে সংখ্যা ক্রমশ: বৃষ্ঠদ্ধ পারচ্ছ। ষ্ঠকন্তু রেশনটি 

পষ্ঠেস্কাে-পষ্ঠেচ্ছন্নতাে জন্য রকান সেকাষ্ঠে সুইপাে রনই; 

রসৌন্দে থবৃষ্ঠদ্ধে জন্য ষ্ঠনরোষ্ঠজত ঠিকাোেী িষ্ঠতিান ৩০জন সুইপাে 

ষ্ঠনরোগ কেরলও ১০জরনে রবশী কারজ পাওো োে না।  

জনাব রমািাম্মে সষ্ঠফ্কুে েিমান, ষ্ঠবভাগীে বাষ্ঠণষ্ঠজযক কম থকতথা 

(ঢাকা), বাংলারেশ রেলওরে সভাে জানান রে, ষ্ঠবজ্ঞাপন িচারেে 

ষ্ঠবপেীরত ১৫জন সুইপাে ষ্ঠনরোগ করে রেশনটি পষ্ঠেস্কাে-পষ্ঠেচ্ছন্ন 

োখাে জন্য একটি ঠিকাোেী িষ্ঠতিারনে সারর্ ৩ বছরেে চুষ্ঠক্ত 

িরেরছ। সভাপষ্ঠত বরলন রে, চুষ্ঠক্ত অনুোেী রসবা না রপরল তা 

বাষ্ঠতরলে উরযাগ ষ্ঠনরত িরব। সভাপষ্ঠত আেও বরলন রে, রেল 

রেশন, রেশরনে বার্রুম ও রগে রুম রনাংো র্ারক এবং োত্রীো 

সুিুভারব টিরকে কােরত পারে না। ষ্ঠতষ্ঠন ষ্ঠসটি করপ থারেশরনে 

 াড়ুোেরেে ন্যাে রভাে ৫:০০ ো িরত রেশন ও রেশন এলাকা 

পষ্ঠেস্কাে-পষ্ঠচ্ছন্নতা কোে ষ্ঠনরে থশনা রেন।  

(ক) ষ্ঠবমানবন্দে রেশনটি 

পষ্ঠেস্কাে-পষ্ঠেচ্ছন্ন োখাে জন্য 

ষ্ঠবজ্ঞাপন িচারেে ষ্ঠবপেীরত 

ষ্ঠনরোষ্ঠজত সুইপাে সঠিকভারব 

কাজ না কেরল চুষ্ঠক্ত বাষ্ঠতরলে 

উরযাগ ষ্ঠনরত িরব; এবং  

(খ) রভাে ৫:০০ ো িরত রেল 

রেশন, রেশন এলাকা, প্লযাে 

ফ্েম, রেশরনে বার্রুম, ও 

রগেরুম পষ্ঠেস্কাে-পষ্ঠেচ্ছন্ন 

ষ্ঠনষ্ঠিত কোে িরোজনীে 

ব্যবহিা গ্রিণ কেরত িরব।   

১। মিাপষ্ঠেচালক, 

বাংলারেশ 

রেলওরে; 

২। অষ্ঠতষ্ঠেক্ত 

মিাপষ্ঠেচালক 

(আই/অপা:), 

বাংলারেশ 

রেলওরে; 

২.৬ জনাব আবুল বাসাে ঢালী, গাড থ রগ্রড-১ (এ), বাংলারেশ রেলওরে, 

ঢাকা সভাে জানান রে, ঢাকা ষ্ঠবমানবন্দে, জেরেবপুে, তভেব, 

োহ্মণবাষ্ঠড়ো, নেষ্ঠসংেী ও আখাউড়া রেশরন Standing 

Ticket ধােী োত্রী রবষ্ঠশ র্ারক। এ সকল রেশরনে োত্রীরেে 

কােরণ দূেপাল্লাে োত্রীরেে অনরক সমস্যা িে। 

জনাব রমাঃ ষ্ঠমোজািান, অষ্ঠতষ্ঠেক্ত মিাপষ্ঠেচালক (অপারেশন), 

বাংলারেশ রেলওরে সভাে জানান রে, ২০১৩-১৪ অর্ থবছরে ৪৩ লয 

োত্রী কমলাপুে রেশন রর্রক ষ্ঠবষ্ঠভন্ন গন্তরব্য ষ্ঠগরেরছ, ো ২০১৭-১৮ 

অর্ থবছরে রবরড় ৯৮ লয োত্রী িরেরছ; ফ্রল ক্রমান্বরে রেরলে োত্রী 

সংখ্যা ও চাপ বাড়রলও  রসই তুলনাে সযমতা বাড়রছ না।  

মিাপষ্ঠেচালক, বাংলারেশ রেলওরে বরলন রে, োত্রীরেে চাষ্ঠিো 

বহুগুরণ রবরড়রছ ষ্ঠকন্তু পে থাপ্ত জনবল না র্াকাে কাষ্ঠিত রসবাোরন 

সমস্যাে পড়রত িে। ষ্ঠতষ্ঠন রেরলে সম্পূণ থ সযমতা কারজ লাষ্ঠগরে 

ভষ্ঠবষ্যরত উন্নত রসবাোরনে আশ্বাস রেন। 

ষ্ঠসটি করপ থারেশরনে হিানীে ওোড থ কাউষ্ঠন্সলে বরলন রে, রেল 

লাইরনে আরশ-পারশ র্াকা বষ্ঠস্ত উরচ্ছে কো রগরল মােক সমস্যা দূে 

কো োরব। ষ্ঠতষ্ঠন িষ্ঠত বছে রেরনে ভাড়া বৃষ্ঠদ্ধ কোে জন্য সুপাষ্ঠেশ 

করেন। 

মাননীে মন্ত্রী বরলন রে, আন্ত:নগে, রলাকাল, কষ্ঠম্পউোে, রমইল 

রেনগুরলা সুিুভারব পষ্ঠেচালনাে জন্য সুষ্ঠনষ্ঠে থি কম থপষ্ঠেকল্পনা িস্তুত 

কেরত িরব। 

 

আন্ত:নগে, রলাকাল, কষ্ঠম্পউোে, 

রমইল রেনগুরলা সুিুভারব 

পষ্ঠেচালনাে জন্য সুষ্ঠনষ্ঠে থি 

কম থপষ্ঠেকল্পনা িস্তুত কেরত িরব। 

 

১। মিাপষ্ঠেচালক, 

বাংলারেশ 

রেলওরে; 

২। অষ্ঠতষ্ঠেক্ত 

মিাপষ্ঠেচালক 

(অপারেশন) 

বাংলারেশ 

রেলওরে; 



পাতা-4/৪ 

ক্র.নাং. আদলািনা ধসদ্ধাে বাস্তবায়দন 

২.৭ সভাে সমাপনী পরব থ আরলাচনাে অংশ ষ্ঠনরে মাননীে মন্ত্রী, রেলপর্ 

মন্ত্রণালে বরলন রে, পৃষ্ঠর্বীে রে রেশ েত উন্নত, রস রেশরে রেল 

ব্যবহিা তত উন্নত। সুিু পষ্ঠেকল্পনা ও ব্যবহিাপনাে অভারব রেল 

ষ্ঠপষ্ঠছরে েরেরছ। ষ্ঠতষ্ঠন রেল রসবাে মান উন্নেন ও সমেমত রেন 

পষ্ঠেচালনাে কেণীে সম্পরকথ োত্রী সাধােরণে মতামত ও চাষ্ঠিো 

জানাে জন্য আগামী ঈে-উল ষ্ঠফ্তরেে পে একটি সভা/গণশুনানী 

কোে অষ্ঠভিাে ব্যক্ত করেন। রেলওরেে সম্পরেে সুিু ব্যবিােসি 

রেলওরেে উন্নেরনে লরযয রে সকল পষ্ঠেকল্পনা ও িকল্প গ্রিণ কো 

িরেরছ, তা বাস্তবােরনে জন্য সকলরক একরোরগ কাজ কোে ওপে 

ষ্ঠতষ্ঠন গুরুত্বারোপ করেন। ষ্ঠতষ্ঠন োত্রীসাধােণ ও মালামাল পষ্ঠেবিরণে 

মাধ্যরম রেরলে আে বৃষ্ঠদ্ধকরল্প ের্াের্ পেরযপ গ্রিণ কোে 

ষ্ঠনরে থশনা রেন। রেশন ও রেরন ষ্ঠিজো ও িকােরেে উৎপাত বন্ধ 

এবং োত্রীরেে মালামাল চুষ্ঠে ও ষ্ঠছনতাই রোরধ করঠাে ব্যবহিা 

গ্রিরণে জন্য রেলওরে ষ্ঠনোপিা বাষ্ঠিনী এবং রেলওরে পুষ্ঠলশরক 

ষ্ঠনরে থশ রেন।  

 (ক) রেল রসবাে মান উন্নেন ও 

সমেমত রেন পষ্ঠেচালনাে 

কেণীে সম্পরকথ োত্রী 

সাধােরণে মতামত ও চাষ্ঠিো 

জানাে জন্য আগামী ঈে-উল 

ষ্ঠফ্তরেে পে একটি সভা/ 

গণশুনানী আরোজন কেরত 

িরব; 

(খ) রেরলে আে বৃষ্ঠদ্ধকরল্প ের্াের্ 

পেরযপ গ্রিণ তেরত িরব; 

এবং 

(গ) রেশন ও রেরন ষ্ঠিজো ও 

িকােরেে উৎপাত বন্ধ এবং 

োত্রীরেে মমালামাল চুষ্ঠে ও 

ষ্ঠছনতাই রোরধ করঠাে 

ব্যবহিা গ্রিণ কেরত িরব।  

১। মিাপষ্ঠেচালক, 

বাংলারেশ 

রেলওরে; 

২। অষ্ঠতষ্ঠেক্ত সষ্ঠচব 

(িশাসন), রেলপর্ 

মন্ত্রণালে 

 

 

 

 

 

৩। অষ্ঠতষ্ঠেক্ত পুষ্ঠলশ 

মিাপষ্ঠেেশ থক, 

রেলওরে পুষ্ঠলশ/ 

চীফ্ কমান্ডাে 

(পূব থ/পষ্ঠিম) 

রেলওরে ষ্ঠনোপিা 

বাষ্ঠিনী 

 

৩। পষ্ঠেরশরর্ সভাপষ্ঠত সংষ্ঠিি সকলরক ধন্যবাে জানান এবং ভষ্ঠবষ্যরতও ররলপথ মন্ত্রণালয়দক সবিরদণর সহদর্াধগতা প্রোন 

অব্যািত োখাে িতযাশা ব্যক্ত করেন। অতঃপর আর রকান আদলািয ধবষয় না থাকায় উপধস্থত সকলদক িন্যবাে জাধনদয় সভার সমাধি 

র াষণা করা হয়। 

 

 

(দমাঃ রমাফাদেল রহাদসন) 

সধিব 

 

নাং-৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৩৩.১৮- তাধরখঃ 
    ববশাখ ১৪২৬ 

        রম ২০১৯ 

ধবতরণ (দজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) জ্ঞাতাদথ য/কার্ যাদথ যঃ 

১। মহাপধরিালক, বাাংলাদেশ ররলওদয়, ররলভবন, ঢাকা। 

২। অধতধরক্ত সধিব (প্রশাসন), ররলপথ মন্ত্রণালয়, ররলভবন, ঢাকা। 

৩। অধতধরক্ত মহাপুধলশ পধরেশ যক, ররলওদয় পুধলশ, কমলাপুর, ঢাকা। 

৪। জনাব রমাঃ মাহবুব কবীর, সেস্য (অধতধরক্ত সধিব), বাাংলাদেশ ধনরাপে খাদ্য কর্তযপক্ষ, ঢাকা। 

৫। যুগ্মসধিব (প্রশাসন), ররলপথ মন্ত্রণালয়, ররলভবন, ঢাকা। 

৬। অধতধরক্ত মহাপধরিালক (আরএস/এমএন্ডধসধপ/অপাদরশন/আই), বাাংলাদেশ ররলওদয়, ররলভবন, ঢাকা। 

৭।  মহাব্যবস্থাপক (পূব য/পধিম), বাাংলাদেশ ররলওদয়। 

৮। প্রিান সাংদকত ও রটধলদর্াগাদর্াগ প্রদকৌশলী (দটধলকম), বাাংলাদেশ ররলওদয়, ঢাকা। 

৯। ধবভাগীয় ররলওদয় ব্যবস্থাপক (ধিআরএম); ঢাকা/পাকশী/লালমধনরহাট/িেগ্রাম, বাাংলাদেশ ররলওদয়। 

১০। িীফ কমান্ডযান্ট (পূব য/পধিম), ররলওদয় ধনরাপত্তা বাধহনী, বাাংলাদেশ ররলওদয়। 

১১। রিয়ারম্যান, ধনরাপে সড়ক িাই আদদালন, ৭০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০। 

১২। রিয়ারম্যান, পধরদবশ বািাঁও আদদালন, বাড়ী ৫৮/১, ১ম রলন, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫। 

১৩। সািারণ সম্পােক, বাাংলাদেশ পধরদবশ আদদালন, ৯/১২ ব্লক-ধি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭। 

১৪। জনাব.....................................................................................................।  

অনুধলধপ (সেয় জ্ঞাতাদথ য): 

১। সধিদবর একাে সধিব, ররলপথ মন্ত্রণালয়, ররলভবন, ঢাকা।  

(আলতাফ রহাদসন রসখ) 

উপসধিব 


