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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ররলপথ মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন-২ অধিশাখা  
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ধবষয়ঃ অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ ২০১৮-১৯ অর্ থবছরে অনুষ্ঠিত ৩য় সভা’র কার্ যধববরণী 

 

সভাপধত                 : রমাঃ রমাফাদেল রহাদসন, সধিব, ররলপথ মন্ত্রণালয় 

সভার তাধরখ            : ২৭ ষ্ঠিরেম্বে ২০১৮। 

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। েভাপষ্ঠতে আহবাদন উপধস্থত সেস্যগদণর পধরিয়াদে উপসধিব 

(প্রশাসন-২), রেলপর্ মন্ত্রণালয় গত ১৩ নরভম্বে ২০১৮ তাধরদখ অনুধিত ‘অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ’ সভার কার্ যধববরণী সভায় উপস্থাপন 

করেন এবাং রকান সাংদশািনী না থাকায় রেটি দৃঢ়ীকরণ করা হয়। তদুপধর, পূরব থ আরয়াষ্ঠজত প্রর্ম ও ষ্ঠিতীয় েভায় গৃহীত ষ্ঠেদ্ধান্তেমূরহে 

বাস্তবায়ন অগ্রগষ্ঠত ষ্ঠনরয়ও আদলািনা কো হয়। অতঃপর েভাপষ্ঠত সুিু ও ষ্ঠনোপদ রেন পষ্ঠেচালনায় ধবদ্যমান সমস্যা এবাং সমািারন েম্ভাব্য 

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

েদস্যবৃন্দ ধবধভন্ন ষ্ঠবষরয় বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপন করেন। 

 

২। সভায় ধনদনাক্তভাদব আদলািনা ও ধসদ্ধােসমূহ গৃধহত হয়ঃ 

 

ক্র.নাং. আদলািনা ধসদ্ধাে বাস্তবায়দন 

২.১ অষ্ঠতষ্ঠেক্ত মহাপষ্ঠেচালক (আই), বাংলারদশ রেলওরয় েভায় জানান 

রে, আখাউড়া-লাকসাম ররললাইন ধনম যাণ প্রকদের পাথদরর মান 

BRTC, BUET-এর মাধ্যদম পরীক্ষা কদর সঠিক পাওয়া র্ায়। রস 

পধরদপ্রধক্ষদত প্রিান প্রদকৌশলী (পূব য/পধিম) এবাং অন্যান্য প্রকে 

পধরিালকগণদক পাথদরর মান র্ািাই কদর রেল লাইদন ব্যবহাদরর 

জন্য ধনদে যশনা প্রোন করা হয়। 

 

েভাপষ্ঠত বরলন রর্, রেললাইরন ব্যবহারেে পূরব থ েকল পার্রেে মান 

প্রকল্প োইরিে ল্যারব ও BUET রর্রক পেীক্ষা কো হয় এবং 

Specification ও মান েঠিক র্াকরলই তা ব্যবহাে কো হরয় 

র্ারক। েভাপষ্ঠত রেললাইরন ব্যবহারেে পূরব থ েকল পার্রেে 

মানর্ািাই ষ্ঠনষ্ঠিত কোে জন্য ষ্ঠনরদ থশনা রদন। 

রেললাইরন ব্যবহারেে পূরব থ েকল 

পার্রেে মানোচাই ষ্ঠনষ্ঠিত 

কেরত হরব। 

অধতধরক্ত 

মহাপধরিালক 

(আই), বাাংলাদেশ 

ররলওদয়। 

২.২ জনাব রমাোঃ আষ্ঠতকুে েহমান, ওয়াল্ড ফে রবটাে বাংলারদশ 

(িষ্ঠিউষ্ঠবষ্ঠব), ট্রাস্ট প্ররজক্ট ও েদস্য, ররলওদয় ফযান ক্লাব সভায় 

বরলন রে, ঢাকা-নাোয়ণগঞ্জ রেকশরন চলাচলকােী রট্ররন নােী, ষ্ঠশশু 

ও প্রধতবন্ধীদের টিদকটপ্রাধি সহজ করদত হরব। ষ্ঠতষ্ঠন কমলাপুে রেল 

রস্টশরন মষ্ঠহলাোত্রীরদে জন্য আলাদা বার্রুম না র্াকায় েমস্যা হয় 

মরম থ জানান। এ ছাড়া, প্রষ্ঠতবন্ধীরদে জন্য ব্যবহৃত হুইল রচয়ােগুরলা  

োখাে স্থারন ব্যানাে রেয়া অথবা রবারি থ স্হাপন কো এবং রলরভল 

ক্রষ্ঠেং রগইরট দাষ্ঠয়ত্বেত ব্যষ্ঠক্তরদে জন্য একটি ষ্ঠনষ্ঠদ থষ্ট েংরয়ে 

ইউধনফম য চালু কোে জন্য ষ্ঠতষ্ঠন কর্তথপরক্ষে দৃষ্ঠষ্ট আকষ থন করেন।  

 

জনাব োরেল সুমন, েদস্য, ররলওদয় ফযান ক্লাব সভায় বরলন রে, 

ষ্ঠেষ্ঠনয়ে ষ্ঠেটিরজনরদে রস্টশরনে এক প্রাপ্ত রর্রক অন্য প্রারন্ত 

োতায়ারত েমস্যা হয়; তাঁরদে োতায়ারতে সুষ্ঠবধারর্ থ রস্টশরন Lift 

স্হাপন এবং Foot over bridge ষ্ঠনম থাণ কো প্রদয়াজন।  

 

 

(ক) প্রষ্ঠতবন্ধীরদে হুইল 

রচয়ােগুরলা একটি দৃশ্যমান 

স্থারন ব্যানাে/রবাি থ টাষ্ঠিরয় 

েংেক্ষণ কেরত হরব;  

(খ) ররল রেশদন মষ্ঠহলা ও পুরুষ 

োত্রীরদে ব্যবহারেে জন্য 

আলাদা আলাো বার্রুম 

ততষ্ঠেে উরযাগ গ্রহণ কেরত 

হরব; এবং  

(গ) রলদভল ক্রধসাং রগট-এ 

কম থেত রগইটম্যানরদে জন্য 

একটি ষ্ঠনষ্ঠদ থষ্ট েংরয়ে 

ইউধনফম য ততষ্ঠে কেরত হরব। 

১। অষ্ঠতষ্ঠেষ্ঠক্ত 

মহাপষ্ঠেচালক 

(আই/অপাোঃ), 

বাংলারদশ 

রেলওরয়; 

২। ষ্ঠিআেএম 

(ঢাকা/চট্টগ্রাম/ 

পাকশী/ 

লালমষ্ঠনেহাট), 

বাংলারদশ 

রেলওরয়। 

http://www.mor.gov.bd/


cvZv-2/5 

ক্র.নাং. আদলািনা ধসদ্ধাে বাস্তবায়দন 

জনাব রমাহাম্মদ মাহবুবুে েহমান, পষ্ঠেচালক (ট্রাষ্ঠফক), বাংলারদশ 

রেলওরয়, ঢাকা েভায় জানান রে, মষ্ঠহলা, প্রষ্ঠতবন্ধী ও 

োত্রীোধােরণে জন্য আধুষ্ঠনক োর্রুম ষ্ঠনম থাণ কো হরব। বতথমারন 

ষ্ঠভআইষ্ঠপ রুম, এষ্ঠে রুম ও কমনরুরম বার্রুম েরয়রছ; তরব 

মষ্ঠহলারদে আলাদাভারব বার্রুম রনই।  

 

সভাপধত বদলন রে, রস্টশরন মষ্ঠহলা ও পুরুষরদে ব্যবহারেে জন্য 

আলাো আলাদা বার্রুম ততষ্ঠে কো প্ররয়াজন। রসদক্ষদে, উক্ত 

বার্রুম ব্যবহােকােীরদে ষ্ঠনকট রর্রক একটি ষ্ঠনষ্ঠদ থষ্ট পষ্ঠেমান টাকা 

ধাে থ করে েক্ষণারবক্ষণ ও পষ্ঠেস্কাে পষ্ঠেচ্ছন্নতাে ব্যয় ষ্ঠনব থাহ কো 

রেরত পারে। এ ছাড়া, রলরভল ক্রষ্ঠেং রগইরট দাষ্ঠয়ত্বেত ব্যষ্ঠক্তরদে 

জন্য একটি ষ্ঠনষ্ঠদ থষ্ট েংরয়ে রেরসর ওপর গুরুত্বদরাপ কদরন। 

২.৩ জনাব রমাোঃ ইকবাল রহারেন, চীফ কমান্ড্যান্ট (পূব থ), বাংলারদশ 

রেলওরয় জানান রর্, রট্রন ও রস্টশন এলাকা মাদকমুক্ত োখাে জন্য 

েব থাত্নক প্ররচষ্টা অব্যাহত েরয়রছ এবং পুষ্ঠলরশে েহরোষ্ঠগতায় 

অষ্ঠভোন পষ্ঠেচালনা কো হরচ্ছ। এ ছাড়া, ষ্ঠনোপত্তা েরচতনতা বৃষ্ঠদ্ধে 

জন্য েভা আরয়াজন ও ষ্ঠলফরলট ষ্ঠবতেণ অব্যাহত েরয়রছ এবং 

মাদকষ্ঠবরোধী েরচতনতার জন্য মাইষ্ঠকং কো হরচ্ছ।  

 

রবগম নীগাে সুলতানা, পুষ্ঠলশ সুপাে (ক্রাইম এন্ড্ অপে), রেলওরয় 

পুষ্ঠলশ েভায় জানান রে, োো রদশব্যাপী মাদকষ্ঠবরোধী অষ্ঠভোন 

চলমান েরয়রছ এবাং রদশরক মাদকমুক্ত োখাে জন্য েরব থাচ্চ রচষ্টা 

অব্যাহত েরয়রছ। 

 

েভাপষ্ঠত রেল রস্টশন এলাকারক মাদকমুক্ত োখাে ষ্ঠনষ্ঠমত্ত বষ্ঠহোগত 

ব্যষ্ঠক্তরদে োরতে রবলা রস্টশন এলাকায় োতায়াত ষ্ঠনয়ন্ত্রণ/বন্ধ কোে 

জন্য রেলওরয় পুষ্ঠলশ ও রেলওরয় ষ্ঠনোপত্তা বাষ্ঠহনীরক ষ্ঠনরদ থশনা 

রদন। ষ্ঠতষ্ঠন মাদকষ্ঠবরোধী কাে থক্রমরক আেও রবগবান  করাসহ 

েংষ্ঠিষ্টরদেরক েরচতন কোে আহ্বান জানান।  

(ক) রট্রন ও রস্টশন মাদকমুক্ত 

োখােহ রচাোচালানরোরধ 

কাে থক্রম রজােদাে কেরত 

হরব;  

(খ) মাদক ষ্ঠবরোধী 

েরচতনতামূলক েভা-

েমারবশ আরয়াজন ও 

মাইষ্ঠকং অব্যাহত োখরত 

হরব; এবং 

(গ)রেল রস্টশন এলাকারক 

মাদকমুক্ত োখাে ষ্ঠনষ্ঠমত্ত 

বষ্ঠহোগত ব্যষ্ঠক্তরদে োরতে 

রবলা রস্টশন এলাকায় 

োতায়াত ষ্ঠনয়ন্ত্রণ/বন্ধ কেরত 

হরব। 

১। মহাপষ্ঠেচালক, 

বাংলারদশ 

রেলওরয় ; 

২। অষ্ঠতষ্ঠেক্ত 

মহাপুষ্ঠলশ 

পষ্ঠেদশ থক, 

রেলওরয় পুষ্ঠলশ ;  

৩। চীফ কমান্ড্যান্ট 

(পূব থ/পষ্ঠিম), 

বাংলারদশ 

রেলওরয়।  

 

২.৪ জনাব ষ্ঠফরোজ আলম ষ্ঠমলন, প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধ, ‘ষ্ঠনোপদ েড়ক চাই 

আরন্দালন’ েভায় রেল লাইন ব্যবহারে পর্চােীরদে েরচতনতা বৃষ্ঠদ্ধ 

এবং রট্ররনে ছারদ োত্রী ওঠা বরন্ধ জনেরচতনতা বৃষ্ঠদ্ধে জন্য 

ষ্ঠলফরলট ততেীে ষ্ঠনষ্ঠমত্ত ষ্ঠকছু রলাগারনে নমুনা েভায় উপস্থাপন 

করেন। ষ্ঠতষ্ঠন োত্রীোধােরণে েরচতনতা বৃষ্ঠদ্ধে জন্য উক্ত রলাগান 

েব থস্তরে রপ ৌঁরছ রদয়াে আহ্বান জানান।  

 

েভাপষ্ঠত ‘ষ্ঠনোপদ েড়ক চাই আরন্দালন’-এে প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধে ষ্ঠনকট 

রর্রক প্রাপ্ত রলাগানেমূহ োত্রীোধােরণে েরচতনতা বৃষ্ঠদ্ধে জন্য 

ধলফদলট আকাদর ষ্ঠবতেরণে উদদ্যাগ গ্রহদণর জন্য ষ্ঠনরদ থশনা রদন।  

োত্রীোধােরণে েরচতনতা বৃষ্ঠদ্ধে 

জন্য ‘ষ্ঠনোপদ েড়ক চাই 

আরন্দালন’-এে প্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধে ষ্ঠনকট 

রর্রক প্রাপ্ত রলাগানেমূহ  

ধলফদলট আকাদর ষ্ঠবতেরণে 

প্ররয়াজনীয় উরযাগ গ্রহণ কেরত 

হরব।  

মহাপষ্ঠেচালক, 

বাংলারদশ 

রেলওরয়।  

২.৫ রবগম নীগাে সুলতানা, পুষ্ঠলশ সুপাে (ক্রাইম এন্ড্ অপে), রেলওরয় 

পুষ্ঠলশ েভায় জানান রর্, আন্ত:রদশীয় রট্ররন ভ্রমণকােী োত্রীরদে 

রেশদনর ধভতদর র্াতায়াদত ব্যবহৃত আি যওদয়টি নষ্ট হদয় আদছ। 

ধতধন নতুন আি যওদয় ক্রদয়র জন্য অনুদরাি জানান এবাং ক্রয় 

কধমটিদত ররলওদয় পুধলদশর কম যকতযাদক অের্ভ যক্ত করার জন্য 

অনুদরাি জানান। 

জনাব রমাোঃ ইকবাল রহারেন, চীফ কমান্ড্যান্ট (পূব থ), বাংলারদশ 

রেলওরয় েভায় জানান রর্, ঢাকা ষ্ঠবমানবন্দে ও চট্টগ্রাম রেল 

রস্টশরনে ধভতদর স্থাপদনর জন্য আি যওদয় ক্রদয়র ব্যবস্থা রনয়া হদে।  

 

সভাপধত বদলন রর্, রেশদনর ধভতদর স্থাপদনর জন্য আি যওদয় ক্রদয় 

র্থার্থ ধবধি-ধবিান অনুসরণ করদত হদব।  

র্ােীদের জন্য রস্টশরন In-Gate 

এবং Out-Gate ততধর করদত 

হদব এবাং রেশদনর ধভতদর 

স্থাপদনর জন্য আি যওদয় ক্রদয় 

র্থার্থ ধবধি-ধবিান অনুসরণ 

করদত হদব। 

মহাপষ্ঠেচালক, 

বাংলারদশ 

রেলওরয়।  
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২.৬ জনাব আল ফাত্তাহ রমাোঃ মােউদুে েহমান, যুগ্মমহাপষ্ঠেচালক 

(প্ররক শল), বাংলারদশ রেলওরয়, ঢাকা েভায় জানান রে, নতুন 

সাংগৃহীত রকািসমূদহ Alarm Chain Pooling (ACP) িাধব বাে 

রেয়ার উদদ্যাগ রনয়া হদয়দছ। এছাড়া, পুরাতন রকািসমূদহর ছাদে 

রাখা ACP িাধব সধরদয় রফলা র্ায় ধকনা-তা পরীক্ষা ধনরীক্ষা করা 

হদে। 

সভাপধত বদলন রর্, রর্ সকল রেশদন দুস্কৃধতকারীরা রিইন রটদন রেন 

থামায় রস সকল রেশদন পূব য রথদকই ধসধভল রেদস রেলওরয় পুধলশ 

এবাং আরএনধবদক উপধহহত রাখদত হদব রর্ন রকান নাশতকা সৃধষ্ট 

করদত না পাদর। ধতধন এ ধবষদয় প্রদয়াজদন Study করে প্রষ্ঠতরবদন 

রদয়াে জন্যও ষ্ঠনরদ থশনা প্রোন কদরন।  

(ক) পুোতন রকারচে ছাদে রাখা 

ACP িাধব সধরদয় রফলার 

ধবষয়টি পরীক্ষা-ধনরীক্ষা কদর 

পরবতী সভায় প্রধতদবেন 

উপস্থাপন করদত হদব; 

(খ) উপযুক্ত কারণ ব্যধতত রিইন 

রটদন রেন থামাদনাদরাি 

করদত হদব এবাং রর্ সকল 

রেশদন রিইন রটদন রেন 

থামাদনা হয় তার তাধলকা 

প্রস্তুত করদত হদব; এবাং 

(গ)  রিইন রটদন রেন থামাদনা  

রেশনসমূদহ পূব য রথদকই 

ধসধভল রেদস রেলওরয় পুধলশ 

এবাং আরএনধব’র উপধহহধত 

ধনধিত করদত হদব।  

১। অষ্ঠতষ্ঠেক্ত 

মহাপষ্ঠেচালক 

(আেএে/অপা:), 

বাংলারদশ 

রেলওরয়; 

২। অষ্ঠতষ্ঠেক্ত 

মহাপুষ্ঠলশ 

পষ্ঠেদশ থক, 

রেলওরয় পুষ্ঠলশ; 

৩। চীফ কমান্ড্যান্ট 

(পূব থ/পষ্ঠিম), 

বাংলারদশ 

রেলওরয়।  

২.৭ জনাব রমাোঃ আষ্ঠতকুে েহমান, িষ্ঠিউষ্ঠবষ্ঠব ট্রাস্ট প্ররজক্ট ও সেস্য, 

ররলওদয় ফযান ক্লাব সভায় জানান রর্, কমলাপুে রেল রস্টশরনে 

মষ্ঠহলা কাউন্টাে েবেময় রখালা র্ারক না এবং বুষ্ঠকং েহকােীো 

ঠিকমত দাষ্ঠয়ত্ব পালন করে না। এ ছাড়া, রেলপর্ মন্ত্রণালরয়ে 

রফেবুক রপইরজ রকান রপাস্ট রদয়া োয় না। ষ্ঠতষ্ঠন এ ষ্ঠবষরয় ব্যবস্থা 

গ্রহরণে অনুরোধ জানান।  

 

জনাব োরেল সুমন, েদস্য, ররলওদয় ফযান ক্লাব সভায় বরলন রে, 

রেল েম্পষ্ঠকথত রকান ভুল তথ্য প্রচাে কো হদয় র্াকরল তাে প্রত্যযত্তে 

ষ্ঠদরয় েঠিক তথ্য প্রচাে কেরল োধােণ জনগরণে মরে রকান 

ষ্ঠবভ্রাষ্ঠন্ত সৃষ্ঠষ্ট হয় না।  

 

জনাব রমাহাম্মদ মাহবুবুে েহমান, পষ্ঠেচালক (ট্রাষ্ঠফক), বাংলারদশ 

রেলওরয়, ঢাকা েভায় জানান রে, জনবল স্বল্পতাে কােরণ রস্টশরনে 

েবগুরলা কাউন্টাে েবেময় রখালা োখা েম্ভব হয় না।  

 

েভাপষ্ঠত বরলন রে, মষ্ঠহলারদে টিরকট কাউন্টাে রখালা র্াকরত 

হরব। টিরকটপ্রাষ্ঠপ্ত েহজীকেরণে জন্য তৎকাল এবং ষ্ঠপ্রষ্ঠময়াে 

তৎকাল ব্যবস্থা চালু কো রেরত পারে। এ ছাড়া, টিরকট 

কারলাবাজােীরোরধ ছদ্ধরবরশ কারলাবাজােীরদে ট্রযারপর মাধ্যদম িদর 

রেলওরয় পুষ্ঠলরশে কারছ রোপদ থ কোে জন্য েভাপষ্ঠত ষ্ঠনরদ থশ রদন।  

(ক) কমলাপুর ররলদেশদন 

মষ্ঠহলারদে টিরকট কাউন্টাে 

ের্ােম্ভব রখালা োখরত হরব; 

 

(খ) টিদকট কাদলাবাজারীদরাদি 

করঠাে পদরক্ষপ গ্রহণ কেরত 

হরব এবং প্ররয়াজরন ছদ্ধরবরশ 

কারলাবাজােীরদে ট্রযারপ 

রফরল িদর রেলওরয় পুষ্ঠলরশে 

কারছ রোপাদ থ  কেরত হরব; 

এবং  

(গ) রেল েম্পরকথ মানুরষে 

েরচতনতা বৃষ্ঠদ্ধে জন্য 

ধেকাে, রপাস্টাে ও ষ্ঠভষ্ঠিও 

ততষ্ঠে করে এবং দাপ্তষ্ঠেক 

রফইেবুরক হালনাগাদ তথ্য 

প্রচাে কেরত হরব। 

১। মহাপষ্ঠেচালক, 

বাংলারদশ 

রেলওরয়; 

২। অষ্ঠতষ্ঠেক্ত 

মহাপুষ্ঠলশ 

পষ্ঠেদশ থক, 

রেলওরয় পুষ্ঠলশ; 

৩। চীফ কমান্ড্যান্ট 

(পূব থ/পষ্ঠিম), 

বাংলারদশ 

রেলওরয়। 

২.৮ েভাপষ্ঠত বরলন রর্, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ষ্ঠভক্ষুক ও ষ্ঠহজড়ারদে 

পুনব থােরনে লদক্ষয ধবধভন্ন িরদণর প্রকে হাদত ধনদয়দছন। ঢাকার 

রবশধকছু পদয়ন্টও ধহজড়া এবাং ধভক্ষুকমুক্ত হদয়দছ। রস্টশন ও রট্ররন 

ষ্ঠভক্ষুক ও ষ্ঠহজড়ারদে উৎপাত বরন্ধ প্ররয়াজনীয় ব্যবস্হা গ্রহরণে জন্য 

েংষ্ঠিষ্ট স্হানীয় প্রশােনেহ েমাজরেবা কার্ যলয়দক অবষ্ঠহত কোে 

জন্য েভাপষ্ঠত ষ্ঠনরদ থশনা প্রদান করেন। 

     ররলরস্টশন ও রট্ররন ষ্ঠভক্ষুক 

ও ষ্ঠহজড়ারদে উৎপাত বরন্ধ 

প্ররয়াজনীয় ব্যবস্হা গ্রহরণে 

জন্য েংষ্ঠিষ্ট স্হানীয় 

প্রশােনেহ েমাজরেবা 

কার্ যলয়দক অনুদরাি কেরত 

হরব। 

১।  মহাপষ্ঠেচালক 

(অপারেশন), 

বাংলারদশ 

রেলওরয়। 

 

১। অষ্ঠতষ্ঠেক্ত 

েষ্ঠচব (প্রশােন), 

রেলপর্ মন্ত্রণালয়। 
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২.৯ জনাব রমাোঃ শামছুজ্জামান, অষ্ঠতষ্ঠেক্ত মহাপষ্ঠেচালক (আেএে), 

বাংলারদশ রেলওরয় েভায় জানান রে, ঢাকাে কমলাপুে, 

ষ্ঠবমানবন্দে, জয়রদবপুে, গাজীপুে রস্টশরন োত্রীরদে এক পাশ ষ্ঠদরয় 

ওঠা এবং অন্য পাশ ষ্ঠদরয় নামাে ষ্ঠবষয়টি পেীক্ষা করে রেখা রর্দত 

পাদর। এ ছাড়া, ষ্ঠবমানবন্দে, জয়রদবপুে, গাজীপুে রস্টশনেহ রে 

েকল রস্টশরন োত্রীরদে চাপ রবষ্ঠশ রে েকল রস্টশরন রট্ররনে স্টরপজ 

েময় বাড়ারনাে ষ্ঠবষয়টি পেীক্ষা কদর প্রদয়াজদন সময় বাড়াদনার 

উদদ্যাগ গ্রহণ করা রর্দত পাদর। 

 

েভাপষ্ঠত ধবষয়টি পে থারলাচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা রনয়াে জন্য ষ্ঠনরদ থশনা 

প্রোন কদরন। 

 (ক) ররলরস্টশরন োত্রীরদে এক 

পাশ ষ্ঠদরয় ওঠা এবং অন্য 

পাশ ষ্ঠদরয় নামাে ষ্ঠবষয়টি 

পেীক্ষা কেরত হরব; এবাং 

(খ) ষ্ঠবমানবন্দে, জয়রদবপুে, 

গাজীপুে রস্টশনেহ রে েকল 

রস্টশরন োত্রীরদে চাপ রবষ্ঠশ 

রে েকল রস্টশরন রট্ররনে 

স্টরপজ েময় বাড়ারনাে 

ষ্ঠবষয়টি পরীক্ষা কদর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদত হদব। 

অষ্ঠতষ্ঠেষ্ঠক্ত 

মহাপষ্ঠেচালক 

(অপারেশন), 

বাংলারদশ 

রেলওরয়। 

২.১০ জনাব রমাোঃ আরনায়ারুল হক, অষ্ঠতষ্ঠেক্ত মহাপষ্ঠেচালক (আই), 

বাংলারদশ রেলওরয় েভায় জানান রে, ধবদ্যমান রাধনাং রুদমর মদধ্য 

শাদয়স্থাগঞ্জ ও আখাউড়া রেশদন অবধস্থত রলাদকা রাধনাং রুম 

এবাং রকওয়াটখালীদত অবধস্থত োধফক রাধনাং রুম ইদতামদধ্য 

সাংস্কার করা হদয়দছ। এছাড়া প্রকদের আওতায় উন্নত সুদর্াগ-

সুধবিাসহ  ১২টি রাধনাং রুম ধনম যাদণর লদক্ষয ধবভাগীয়ভাদব কধমটি 

গঠনপূব যক সমীক্ষা করার কার্ যক্রম গ্রহণ করা হদয়দছ। 

 

েভাপষ্ঠত রস্টশরন ষ্ঠবযমান রাধনাং রুমগুরলা পধরেশ যনসহ রুমগুরলা 

আধুষ্ঠনকায়ন ব্যবস্থা গ্রহদণর ওপর গুরুত্বাদরাপ কদরন।  

রেশদন ধবদ্যমান  রাধনাং রুম  

এবং রলারকামাস্টােরদে 

ষ্ঠবশ্রামাগারেে সুরোগ-সুষ্ঠবধা 

বৃষ্ঠদ্ধেহ উন্নত পষ্ঠেরবশ ষ্ঠনষ্ঠিত 

কোে ষ্ঠনষ্ঠমত্ত প্রদয়াজনীয় 

পেদক্ষপ গ্রহণ করদত হদব। 

অধতধরক্ত 

মহাপধরিালক 

(আই/অপা:), 

বাাংলাদেশ 

ররলওদয় 

২.১১ ররল লাইদনর ধনয়ধমত রক্ষণাদবক্ষণ ও রেন িলাকাদল ঝাঁধক 

কমাদনার জন্য ধপধস ধিপার েযাদক ট্যাধপাং রমধশন ধেদয় েযাক 

ট্যাধপাং করা এবাং মাধসক কম যসূধি রমাতাদবক োধয়ত্বপ্রাি 

কম যকতযাগণদক ধেদয় ধসগন্যাল বাধতগুদলা ধনয়ধমত 

পধরেশ যনকরাসহ পধরস্কার-পধরেন্ন োখাে জন্য েভাপষ্ঠত ষ্ঠনরদ থশনা 

রদন।  

(ক) রট্রন চলাকারল ঝাঁষ্ঠক 

কমারনাে জন্য উপযুক্ত 

পদরক্ষপ গ্রহণ কেরত হরব; 

এবাং 

(খ) ষ্ঠেগন্যাল বাষ্ঠতগুরলা ষ্ঠনয়ষ্ঠমত 

পষ্ঠেদশ থনেহ পধরস্কার-

পধরেন্ন োখরত হরব। 

১। অষ্ঠতষ্ঠেষ্ঠক্ত 

মহাপষ্ঠেচালক 

(অপা:/আই/ 

আেএে), 

বাংলারদশ 

রেলওরয়; 

২। ষ্ঠেএেটিই 

(রটষ্ঠলকম),  

বাংলারদশ 

রেলওরয়। 

২.১২ জনাব রমাোঃ আরনায়ারুল হক, অষ্ঠতষ্ঠেক্ত মহাপষ্ঠেচালক (আই), 

বাংলারদশ রেলওরয় েভায় জানান রে, বাাংলাদেশ ররলওদয়র 

েযান্ডার্ য  র্াইদমনশন অনুর্ায়ী ব্রর্দগজ লাইদনর ররল রলদভল 

হদত প্লাটফরদমর সদবার্চ্য উর্চ্তা ২ধফট-৯ইধি।  খুলনা রেশদনর 

সকল প্লাটফরদমর উর্চ্তা বাাংলাদেশ ররলওদয়র েযান্ডার্ য  

র্াইদমনশন অনুর্ায়ী  ২ধফট-৯ইধিপাওয়া র্ায়। ব্রর্দগজ রকাদির 

ররল রলদভল হদত সদব যার্চ্ উর্চ্তা ৪ধফট-৭ইধি। রসদক্ষদে 

প্লাটফরম এবাং রকাদির উর্চ্তার পাথ যকয  ১ধফট-১০ইধি। 

রাজশাহী রেশদনর প্লাটফরম নম্বর ৫-এর উর্চ্তা  ৩ধফট-৬ইধি 

এবাং প্লাটফরম নম্বর ১-এর উর্চ্তা  বাাংলাদেশ ররলওদয়র 

েযান্ডার্ য  র্াইদমনশন অনুর্ায়ী  ২ধফট-৯ইধি পাওয়া র্ায়। 

প্লাটফরদমর সদব যার্চ্ ৩ধফট-৬ইধি ধবদবিনায় প্লাটফরম এবাং 

রকাদির উর্চ্তার পাথ যকয  ১ধফট-১ইধি পাওয়া র্ায়। বাাংলাদেশ 

ররলওদয়র েযান্ডার্ য র্াইদমনশন-এর হালনাগাে/পুনঃধনি যারদণর 

ধবষয়টি প্রধক্রয়ািীন রদয়দছ। 

বাাংলাদেশ ররলওদয়র েযান্ডার্ য 

র্াইদমনশন পুনঃধনি যারণ করদত 

হদব। 

 

অষ্ঠতষ্ঠেষ্ঠক্ত 

মহাপষ্ঠেচালক 

(আই), বাংলারদশ 

রেলওরয়। 
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৩। পষ্ঠেরশরষ েভাপষ্ঠত েংষ্ঠিষ্ট েকলরক 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 
২৭ রপৌষ ১৪২৫ 

১০ জানুয়াধর 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 (ধর্আরএম); 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 সপােক, বাাংলাদেশ পধরদবশ আদদালন, ৯/১২ ব্লক-ধর্, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭। 

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

 

অনুধলধপ (সেয় জ্ঞাতাদথ য): 

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

 

(আলতাফ রহাদসন রসখ) 

উপসধিব 

 


