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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ররলপথ মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন-২ অধিশাখা  
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ধবষয়ঃ অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ ২০১৮-১৯ অর্ থবছরে অনুষ্ঠিত ৪র্ থ সভা’র কার্ যধববরণী 

 

সভাপধত                 : রমাঃ রমাফাদেল রহাদসন, সধিব, ররলপথ মন্ত্রণালয় 

সভার তাধরখ            : ২৪ মার্ থ ২০১৯ 

সময় : ষ্ঠবকাল ০৩:০০ টা 

স্থান                       : ররলপথ মন্ত্রণালদয়র সদেলন কক্ষ (কক্ষ নাং ৯৩০) 

উপধস্থত কম যকতযা ও অংশীজন     : পধরধশষ্ট “ক” 

 

 

সভাপধত উপধস্থত সকলদক স্বাগত জাধনদয় সভা শুরু কদরন। সভাপষ্ঠতে আহবাদন উপধস্থত সেস্যগদণর পধরিয়াদে উপসধিব 

(প্রশাসন-২), রেলপর্ মন্ত্রণালয় গত ২৭ ষ্ঠিরসম্বে ২০১৮ তাধরদখ অনুধিত ‘অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ’ সভার কার্ যধববরণী সভায় উপস্থাপন 

করেন এবাং রকান সাংদশািনী না থাকায় রসটি দৃঢ়ীকরণ করা হয়। তদুপধর, পূরব থ আরয়াষ্ঠজত ১ম, ২য় ও ৩য় সভায় গৃহীত ষ্ঠসদ্ধান্তসমসহেরহে 

বাস্তবায়ন অগ্রগষ্ঠত ষ্ঠনরয়ও আদলািনা কো হয়। অতঃপর সভাপষ্ঠত সুিু ও ষ্ঠনোপদ রেন পষ্ঠের্ালনায় ধবদ্যমান সমস্যা এবাং সমািারন সম্ভাব্য 

কেণীয়সহ সাধব যক ধবষরয় মতামত প্রোদনর জন্য উপধস্থত কম থকতথা ও অংশীজরনে প্রষ্ঠত আহ্বান জানান।  উন্মুক্ত আরলার্নাপরব থ উপধস্থত 

সদস্যবৃন্দ ধবধভন্ন ষ্ঠবষরয় বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপন করেন। 

 

২। সভায় ধনদনাক্তভাদব আদলািনা ও ধসদ্ধােসমূহ গৃধহত হয়ঃ 

 

ক্র.নাং. আদলািনা ধসদ্ধাে বাস্তবায়দন 

২.১ জনাব রমাোঃ শামছুজ্জামান, অষ্ঠতষ্ঠেক্ত মহাপষ্ঠের্ালক (আেএস), 

বাংলারদশ রেলওরয় সভায় জানান রে, রেল লাইরন ব্যবহারেে পূরব থ 

পার্ে সংগ্ররহে রেরে বুরয়ট কর্তথক পেীোপূব থক সেবোরহে 

অনুরমাদন রদয়া হয়। ের্াের্ মান ষ্ঠনষ্ঠিত করেই পার্ে রেল লাইরন 

ব্যবহাে কো হয়। 

জনাব রমাঃ মাহবুব কবীর, সেস্য (অধতধরক্ত সধিব), বাাংলাদেশ 

ধনরাপে খাদ্য কর্তযপক্ষ ও রেলওরয় ফ্যান ক্লারবে সদস্য সভায় 

জানান রে, রেল লাইরন ব্যবহারেে জন্য রে সমস্ত পার্ে আমদানী 

কো হয় তাে মান োর্াই কো হয়। ষ্ঠকন্তু রমাষ্ঠবলাইরজশন কোে পে 

রেল লাইরন রদয়াে পূরব থ পার্রেে মান োর্াই কো হয়ষ্ঠন।  

সভাপষ্ঠত বরলন রর্, আমদাষ্ঠনকৃত পার্ে রমাষ্ঠবলাইরজশন কোে পে 

রেললাইরন ব্যবহারেে পূরব থ সকল পার্রেে মান প্রকল্প সাইরিে 

ল্যারব ও BUET রর্রক পেীোপূব থক Specification ও মান সঠিক 

র্াকা সারপরে ব্যবহাে কোে জন্য ষ্ঠনরদ থশনা রদন। 

আমদাষ্ঠনকৃত পার্ে 

রমাষ্ঠবলাইরজশন কোে পে 

রেললাইরন ব্যবহারেে পূরব থ সকল 

পার্রেে মান োর্াই ষ্ঠনষ্ঠিত 

কেরত হরব। 

অধতধরক্ত 

মহাপধরিালক 

(আই), বাাংলাদেশ 

ররলওদয়। 

২.২ জনাব রমাোঃ ষ্ঠময়াজাহান, অষ্ঠতষ্ঠেক্ত মহাপষ্ঠের্ালক (অপারেশন), 

বাংলারদশ রেলওরয় সভায় জানান রে, রেশরন ও রেরন নােী/ষ্ঠশশু ও 

প্রষ্ঠতবন্ধীরদে ওঠা-নামাে সহায়ক পষ্ঠেরবশ ততষ্ঠে কো হরয়রছ।  

জনাব রমাোঃ আষ্ঠতকুে েহমান, ওয়াল্ড ফ্ে রবটাে বাংলারদশ 

(িষ্ঠিউষ্ঠবষ্ঠব), োে প্ররজক্ট ও সদস্য, ররলওদয় ফযান ক্লাব সভায় 

বরলন রে, কমলাপুে রেল রেশরন মষ্ঠহলাোেীরদে জন্য আলাদা 

বার্রুম না র্াকায় সমস্যা হয়। এছাড়া, প্রষ্ঠতবন্ধীরদে জন্য ব্যবহৃত 

হুইল রর্য়ােগুরলা োখাে স্থারন ব্যানাে রেয়া অথবা রবারি থ স্হাপন 

কো প্ররয়াজন।  

জনাব রমাোঃ রমােরশদ আলম, অষ্ঠতষ্ঠেক্ত মহাপুষ্ঠলশ পষ্ঠেদশ থক, 

রেলওরয় পুষ্ঠলশ সভায় জানান রে, হুইল রর্য়াে ব্যবহারেে প্রর্াে 

কোে প্ররয়াজন। ষ্ঠতষ্ঠন হুইল রর্য়ােগুরলা দৃশ্যমান স্থারন টাষ্ঠিরয় 

োখাে জন্য পোমশ থ প্রদান করেন।  

প্রষ্ঠতবন্ধীরদে হুইল রর্য়ােগুরলা 

একটি দৃশ্যমান স্থারন 

ব্যানাে/রবাি থ টাষ্ঠিরয় সংেেণ 

কেরত হরব। 

 

১। অষ্ঠতষ্ঠেষ্ঠক্ত 

মহাপষ্ঠের্ালক 

(আই/অপাোঃ), 

বাংলারদশ 

রেলওরয়; 

২। ষ্ঠিআেএম 

(ঢাকা/র্ট্টগ্রাম/ 

পাকশী/ 

লালমষ্ঠনেহাট), 

বাংলারদশ 

রেলওরয়। 
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ক্র.নাং. আদলািনা ধসদ্ধাে বাস্তবায়দন 

সভাপষ্ঠত বরলন, রে সকল রেশরন রেশরন ও রেরন নােী/ষ্ঠশশু ও 

প্রষ্ঠতবন্ধীরদে ওঠা-নামাে সহায়ক পষ্ঠেরবশ কো হরয়রছ, তা ষ্ঠনয়ষ্ঠমত 

মষ্ঠনটষ্ঠেং করে প্রষ্ঠতরবদন রপ্রেণ কোে জন্য ষ্ঠনরদ থশ রদন।   

২.৩ জনাব রমাোঃ আষ্ঠতকুে েহমান, ওয়াল্ড ফ্ে রবটাে বাংলারদশ 

(িষ্ঠিউষ্ঠবষ্ঠব), োে প্ররজক্ট ও সদস্য, ররলওদয় ফযান ক্লাব সভায় 

বরলন রে, নেষ্ঠসংদী রেশরনে টয়রলট ব্যবস্থা খুবই খাোপ। টাকা 

ষ্ঠদরয় পাবষ্ঠলক টয়রলট ব্যবহাে কো হরলও টয়রলরটে অবস্থা একই 

ষ্ঠর্ে রদখা োয়। রেলওরয়ে প্রষ্ঠতটি রেশন পষ্ঠেদশ থন করে রেশরনে 

সাষ্ঠব থক ষ্ঠর্ে ষ্ঠভষ্ঠিও/ছষ্ঠব তুরল রপ্রেণ কোে জন্য ষ্ঠতষ্ঠন অষ্ঠভমত 

ব্যক্ত করেন। এছাড়া ঢাকা কমলাপুে রেশরনে ষ্ঠভআইষ্ঠপরদে 

ব্যবহৃত ৮টি টয়রলরটে মরে ১টি টয়রলট সাধােণ োেীরদে 

ব্যবহারেে অনুমষ্ঠত প্রদারনে জন্য ষ্ঠতষ্ঠন অনুরোধ জানান।  

জনাব রমাোঃ ষ্ঠময়াজাহান, অষ্ঠতষ্ঠেক্ত মহাপষ্ঠের্ালক (অপারেশন), 

বাংলারদশ রেলওরয় সভায় জানান রে, ঢাকা কমলাপুে ও ঢাকা 

ষ্ঠবমানবন্দরে োেীরদে তুলনায় টয়রলরটে পষ্ঠেমাণ তুলনাহেলক কম। 

পাবষ্ঠলক টয়রলট কো রেরত পারে।  

জনাব োরসল সুমন, সদস্য, ররলওদয় ফযান ক্লাব সভায় বরলন রে, 

োজশাহী রেলওরয় রেশরন টয়রলট ষ্ঠনম থারণে রেরে োেী সাধােরণে 

ষ্ঠবষয়টি ষ্ঠর্ন্তসমা করে ষ্ঠনম থারণে জন্য অনুরোধ জানান।  

জনাব রমাোঃ রমােরশদ আলম, অষ্ঠতষ্ঠেক্ত মহাপুষ্ঠলশ পষ্ঠেদশ থক, 

রেলওরয় পুষ্ঠলশ সভায় টয়রলটগুরলা আগামী ঈদ-উল-ষ্ঠফ্তরেে আরগ 

ষ্ঠনম থাণ কোে জন্য অনুরোধ জানান।  

জনাব আবু নারসে খান, রর্য়ােম্যান, পষ্ঠেরবশ বাঁর্াও আরন্দালন 

সভায় জানান রে, নতুন রেশরন টয়রলট ততষ্ঠেে রেরে পূব থ 

পষ্ঠেকল্পনা গ্রহণ কো প্ররয়াজন।  

সভাপষ্ঠত সাধােণ োেীরদে সুষ্ঠবধারর্ থ ঈদরক রকন্দ্র করে Special 

উরযাগ গ্রহণ কোে ষ্ঠনরদ থশ রদন।  

(ক) ররল রেশদন মষ্ঠহলা ও পুরুষ 

োেীরদে ব্যবহারেে জন্য 

আলাদা আলাো বার্রুম 

ততষ্ঠেে উরযাগ গ্রহণ কেরত 

হরব। 

(খ) নতুন রেশরন টয়রলট ততষ্ঠেে 

রেরে োেীরদে কর্া 

ষ্ঠবরবর্না করে পূব থ পষ্ঠেকল্পনা 

গ্রহণ কেরত হরব।  

অষ্ঠতষ্ঠেষ্ঠক্ত 

মহাপষ্ঠের্ালক 

(আই), বাংলারদশ 

রেলওরয়। 

২.৪ জনাব োরসল সুমন, সদস্য, ররলওদয় ফযান ক্লাব সভায় বরলন রে, 

রেরন পাষ্ঠন র্াকরলও টিসুযে ব্যবস্থা রনই। ষ্ঠতস্তা রেরন োতায়ারতে 

সময় ১ম রেষ্ঠণে নন-এষ্ঠস রকারর্ ৪টি ফ্যারনে ১টিও সর্ল রনই মরম থ 

ষ্ঠতষ্ঠন জানান। রেরন র্লার্রলে সময় রকান সমস্য হরল রেরন 

দাষ্ঠয়ত্বেত গাি থরদে সারর্ রোগারোগ কোে সুষ্ঠবধারর্ থ 

Massage/Call করে অষ্ঠভরোগ রদয়াে সুরোগ োখা 

প্ররয়াজন। এছাড়া রেন ছাড়াে সময় খাবাে গাষ্ঠড়রত োেীরদে রিরক 

রিরক তুরল মরম থ ষ্ঠতষ্ঠন সভায় জানান।  

জনাব আবু নারসে খান, রর্য়ােম্যান, পষ্ঠেরবশ বাঁর্াও আরন্দালন 

সভায় জানান রে, োেী সাধােণ রে সকল অষ্ঠভরোগ ষ্ঠদরয় র্ারকন 

রসগুরলা পেবতীরত ফ্রলা-আপ কো প্ররয়াজন।  

জনাব রমাোঃ ষ্ঠময়াজাহান, অষ্ঠতষ্ঠেক্ত মহাপষ্ঠের্ালক (অপারেশন), 

বাংলারদশ রেলওরয় সভায় জানান রে, রেরনে বুরফ্কারে অষ্ঠভরোগ 

বই োখা আরছ। োেীরদে েষ্ঠদ রকান অষ্ঠভরোগ র্ারক তাহরল ঐ 

অষ্ঠভরোগ বইরয় ষ্ঠলষ্ঠপবদ্ধ কেরত পারেন। এছাড়া রেশরনও 

অষ্ঠভরোগ বই েরয়রছ। ষ্ঠতষ্ঠন আেও বরলন রে, একটি রেন গাি থো 

পষ্ঠের্ালনা/তদাষ্ঠেক করে র্ারকন। রেরন অর্বা রেশরন োেীরদে 

রকান অষ্ঠভরোগ র্াকরল রসগুরলা ষ্ঠবরবর্না কো হরয় র্ারক এবং 

অষ্ঠভরোরগে প্রষ্ঠতকাে কো হয়। ষ্ঠবভাগীয় রেলওরয় ব্যবস্থাপকগণ 

অষ্ঠভরোরগে রেষ্ঠজোেগুরলা মষ্ঠনটষ্ঠেং/পষ্ঠেদশ থন করে র্ারকন।  

সভাপষ্ঠত বরলন, োেীরদে অষ্ঠভরোগগুরলা আমরল ষ্ঠনরয় তা দ্রুত 

ষ্ঠনষ্পষ্ঠি কেরত হরব। ষ্ঠতষ্ঠন ঢাকা কমলাপুে ও ঢাকা ষ্ঠবমানবন্দরে 

ষ্ঠসষ্ঠসটিষ্ঠভ স্থাপন করে তা মহাপষ্ঠের্ালরকে কাে থালয় রর্রক মষ্ঠনটষ্ঠেং 

(ক) োেীরদে অষ্ঠভরোগ আমরল 

ষ্ঠনরয় তা দ্রুত ষ্ঠনষ্পষ্ঠি কেরত 

হরব। 

(খ) ঢাকা কমলাপুে ও ঢাকা 

ষ্ঠবমানবন্দরে ষ্ঠসষ্ঠসটিষ্ঠভ স্থাপন 

করে তা মহাপষ্ঠের্ালরকে 

কাে থালয় রর্রক মষ্ঠনটষ্ঠেং 

কেরত হরব।  

১। অষ্ঠতষ্ঠেষ্ঠক্ত 

মহাপষ্ঠের্ালক, 

বাংলারদশ 

রেলওরয়। 

২। অষ্ঠতষ্ঠেষ্ঠক্ত 

মহাপষ্ঠের্ালক 

(আই), বাংলারদশ 

রেলওরয়। 
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কোে জন্য ষ্ঠনরদ থশ রদন।  

২.৫ জনাব োরসল সুমন, সদস্য, ররলওদয় ফযান ক্লাব সভায় বরলন রে, 

রগইটম্যান, টিটি ও টিষ্ঠস-রদে রপাষাক আলাদা কো প্ররয়াজন। 

সকরলে জন্য একটি সুষ্ঠনষ্ঠদ থষ্ট রেস রকাি র্াকরল তারদে ষ্ঠর্নরত 

সুষ্ঠবধায় হয়।  

সভাপষ্ঠত রেরনে ষ্ঠভতরে এবং রলরভল ক্রষ্ঠসং রগইরট দাষ্ঠয়ত্বেত 

ব্যষ্ঠক্তরদে জন্য একটি ষ্ঠনষ্ঠদ থষ্ট েংরয়ে রেস পধরিাদনর ওপর 

গুরুত্বদরাপ কদরন।  

রেরনে ষ্ঠভতরে এবং রলদভল 

ক্রধসাং রগট-এ কম থেত 

রগইটম্যানরদে জন্য একটি ষ্ঠনষ্ঠদ থষ্ট 

েংরয়ে ইউধনফম য ততষ্ঠে কেরত 

হরব। 

অষ্ঠতষ্ঠেষ্ঠক্ত 

মহাপষ্ঠের্ালক 

(আই), বাংলারদশ 

রেলওরয়। 

 

৩। পষ্ঠেরশরষ সভাপষ্ঠত সংষ্ঠিষ্ট সকলরক ধন্যবাদ জানান এবং সকদলর ধনকট ভষ্ঠবষ্যরতও ররলপথ মন্ত্রণালয়দক সব িরদণর 

সহদর্াধগতা প্রোন অব্যাহত োখাে প্রতযাশা 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 
      চিত্র ১৪২৫ 

       এধপ্রল ২০১৯ 

 

ধবতরণ (দজযিতার 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/আইন), 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 

 


