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 সভাপধত উপধস্থত সকলদক স্বাগত জাধনদয় সভা শুরু কদরন। সভাপধতর ধনদে থশক্রমে উপসধিব (প্রশাসন-২) ররলপথ 

মন্ত্রণালদয়র ননধতকতা কধমটির ২০১৮-১৯ অথ থবছদরর ২য় রকায়ার্ থাদরর সভার কার্ থপত্র উপস্ াপন কদরন।  

 

২। সভায় বিস্তাবিত আম াচনামে বনম্নরূপ বসদ্ধাে গৃহীত হয়ঃ  

   

ক্র:নং আম াচযসূবচ ও আম াচনা গৃহীত বসদ্ধাে িাস্তিায়মন 

২.১ পূিিতী সভায় গৃহীত বসদ্ধােসমূমহি িাস্তিায়ন অগ্রগবত 

পর্ যাম াচনাঃ রি পথ েন্ত্রণা ময়ি ননবতকতা কবেটিি প্রথে 

সভা গত ১৬ রসমেম্বি ২০১৮ তাবিমে অনুবিত হয়। উক্ত 

সভায় রোট ২০টি বসদ্ধাে গৃহীত হয়। তন্মমে ১০টি বসদ্ধাে 

ইমতােমে িাস্তিাবয়ত হময়মে র্াি শতকিা হাি ৫০। এোড়া, 

অিবশষ্ট ১০টি বসদ্ধাে িাস্তিায়নাধীন িময়মে। তন্মমে 

কম থকতথা-কম থিাধর বেধলকাদল প্রধমত ধনয়ম-নীধত অনুসরণ 

শীর্ থক কার্ থক্রম রদয়দছ। উক্ত ধসদ্ধান্তটি বাস্তবায়দনর লদক্ষে 

একটি নীধতমালা নতধর করা প্রদয়াজন মদম থ সভায় মতামত 

ব্যক্ত করা  য়। সভাপবত িম ন রর্, িাস্তিায়নাধীন 

বসদ্ধােসমূহ দ্রুত িাস্তিায়ন কিমত হমি। বতবন িাং ামেশ 

রি ওময়ি কম থকতথা-কম থিাধরদের বেধলকাদল অনুসরদণর 

জন্য একটি খসড়া নীধতমালা নতধরর জন্য ধনদে থশনা রেন। 

(ক) িাস্তিায়নাধীন 

বসদ্ধােসমূহ দ্রুত 

িাস্তিায়ন কিমত হমি; 

এিং 

(ে) িাং ামেশ রি ওময়ি 

কম থকতথ-কম থিাধরদের 

বেলীকাদল অনুসরদণর 

জন্য একটি খসড়া 

নীধতমালা নতধর করদত 

 দব।  

১। েহাপবিচা ক, 

িাং ামেশ 

রি ওময়; 

২। অবতবিক্ত সবচি 

(প্রশাসন), রি পথ 

েন্ত্রণা য়।  

২.২ রি পথ েন্ত্রণা ময়ি জাতীয় শুদ্ধাচাি রকৌশ  কে য-পবিকল্পনা 

ও িাস্তিায়ন অগ্রগবত উপস্থাপনঃ রি পথ েন্ত্রণা ময়ি 

জাতীয় শুদ্ধাচাি রকৌশ  কে য-পবিকল্পনা ও িাস্তিায়ন 

পবিিীক্ষণ কাাামো ২০১৮-২০১৯-এ রোট ৪০টি কার্ যক্রে 

অের্ভ যক্ত িময়মে। উক্ত কার্ যক্রেগুম াি েমে ২২টি কার্ যক্রে 

সক  রকায়াট যামি িাস্তিায়মনি জন্য বস্থি কিা হয়। অিবশষ্ট 

কার্ যক্রেগুম া বিবভন্ন রকায়াট যামি িাস্তিায়মনি জন্য ধার্ য কিা 

হয়। রস বহসামি প্রথে রকায়াট যামি ২৯টি এিং বিতীয় 

রকায়াট যামি ২৫টি কার্ যক্রে িাস্তিায়মনি জন্য  ক্ষযোত্রা 

বনধ যািণ কিা হয়। তন্মমে, শুধুোত্র বিতীয় রকায়াট যামিি েমে 

িাস্তিায়মনি জন্য বে  ৩টি কার্ যক্রে,  র্থাক্রমে- (১) উত্তম 

িি থার (best practice) তাধলকা প্রণয়ন কদর মধন্ত্রপধরর্ে 

ধবভাদগ রপ্ররণ; (২) তথ্য অধিকার আইদনর আওতায়  

োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথা (ধিও) ও ধবকল্প োধয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথার 

(১) বিতীয় রকায়াট যামিি 

 ক্ষযোত্রা িাস্তিায়ন 

সংক্রাে অগ্রগবত 

প্রবতমিেনটি র্থাসেময় 

েবন্ত্রপবিষে বিভামগ 

রপ্রিণ কিমত হমি;  

(২) জাতীয় শুদ্ধাচাি 

রকৌশ  কে য-পবিকল্পনা 

ও িাস্তিায়ন পবিিীক্ষণ 

কাাামোমত উবিবেত 

কার্ যক্রেসমূহ র্থাসেময় 

িাস্তিায়ন কিমত হমি; 

এিং 

 

১। েহাপবিচা ক, 

িাং ামেশ 

রি ওময়; 

২। অবতবিক্ত সবচি 

(প্রশাসন), রি পথ 

েন্ত্রণা য়।  

৩। সেস্য (সক ) 

ননবতকতা কবেটি, 

রি পথ েন্ত্রণা য়। 

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


অনলাইন প্রধশক্ষণ; এিং (৩) স্বপ্রদণাধেত তথ্য প্রকাশ 

ধনদে থধশকা  ালনাগাে কদর ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ শীষ যক 

কার্ যক্রে, র্া বনধ যাবিত সেময়ি েমে িাস্তিাবয়ত হময়মে। এ 

রকায়াট যামিি অন্যান্য ২২টি কার্ যক্রমেি  ক্ষযোত্রাও অবজযত 

হময়মে (পবিবশষ্ট-১)। তদুপবি, বিতীয় রকায়াট যামিি 

 ক্ষযোত্রা িাস্তিায়ন সংক্রাে অগ্রগবত প্রবতমিেন েন্ত্রণা ময়ি 

ননবতকতা কবেটিি অনুমোেন সামপমক্ষ আগাবে ১৫ 

জানুয়াবি ২০১৯ তাবিমেি েমে েবন্ত্রপবিষে বিভামগ 

রপ্রিমণি জন্য বনমে যশনা িময়মে। সভাপবত জাতীয় শুদ্ধাচাি 

রকৌশ  কে য-পবিকল্পনা ও িাস্তিায়ন পবিিীক্ষণ কাাামোমত 

উবিবেত কার্ যক্রেসমূহ গুরুত্বসহকামি িাস্তিায়মনি জন্য 

ননবতকতা কবেটিি সেস্যমেি প্রবত অনুমিাধ জানান। বতবন 

কে যকতযা-কে যচাবিমেি ধবদেশ প্রবশক্ষণ সাংক্রান্ত নীধতমালার 

খসড়া নতবিি ওপি গুরুত্বামিাপ কমিন।  

(৩) কে যকতযা-কে যচাবিমেি 

ধবদেশ প্রবশক্ষণ সাংক্রান্ত 

নীধতমালার একটি 

খসড়া নতধর করদত 

 দব। 

২.৩ েন্ত্রণা য় ও আওতাধীন েপ্তি/সংস্হায় শুদ্ধাচাি প্রবতিাি 

রক্ষমত্র অবজযত সাফল্য এিং অেিায় বচবিতকিণঃ সভায় 

জানামনা হয় রর্, িাং ামেশ রি ওময়ি উত্তে চচ যাি ওপি 

একটি তাব কা এিং সংবক্ষপ্ত বিিিণসহ প্রবতমিেন নতবি 

কমি েবন্ত্রপবিষে বিভামগ রপ্রিণ কিা হময়মে। উক্ত তাধলকায় 

র্থাক্রদম- (১) Train Tracking & Monitoring 

System (TTMS); (২) ইন্টারদনর্ (অনলাইন) টিদকটিাং 

ধসদেম; (৩) রমাবাইল এসএমএস টিদকটিাং ধসদেম; (৪) 

রেন ইনফরদমশন ধিসদে; (৫) কধিউর্ারাইজি ধসর্ 

ধরজাদভথশন এবাং টিধকটিাং ধসদেম; (৬) কল রসন্টার (১৩১) 

িালুকরণ; (৭) ররলওদয় রেশদন ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)  

ইন্টারদনর্ রসবা প্রবতথন; এবাং (৮) ধবধভন্ন উৎসব/ 

সাংকর্কাদল রেশাল রেন সাধভ থস সাংদর্াজন রদয়দছ। 

সভাপবত িম ন রর্, িাং ামেশ রি ওময়মত শুদ্ধাচাি 

প্রবতিায় অেিায় বচবিতকিমণি  মক্ষয সংবিষ্ট সক মক 

বনময় একাবধক সভা অনুবিত হময়মে। উক্ত সভাসমূমহ 

অেিায় বহমসমি রবশ ধকছু গুরুত্বপূণ থ ধবর্য়, রর্মন- (১) 

টিদকর্ কাদলাবাজারী; (২) ররলওদয় ভূধমর অববি েখল; (৩) 

রতল চুধর; (৪) র্াত্রী সািারদণর সাদথ ররলওদয় কম থিাধরদের 

ব্যব ার; (৫) রেদনর ছাদে ভ্রমণ; (৬) ধবনা টিদকদর্ ররল 

ভ্রমণ; এবাং (৭) ররল রেশন ও রেন পধরস্কার-পধরচ্ছন্নতাদক 

ধিধিত করা  দয়দছ। উক্ত ধবর্য়াধের ওপর কার্ থক্রম গ্র দণর 

জন্য সাংধিষ্টদেরদক ধনদে থশনা রেয়া  দয়দছ। ধতধন গৃধ ত 

কার্ থক্রম ধনয়ধমত পর্ থদবক্ষদণর ওপর গুরুত্বাদরাপ কদরন। 

শুদ্ধািার প্রধতিার অন্তরায় 

ধ সাদব ধিধিত ধবর্য়াধে 

ধনরসদন সাংধিষ্টদের সাদথ 

ধনয়ধমত রর্াগাদর্াগ রাখদত 

 দব এবাং বাস্তবায়ন 

অগ্রগধত পধরবীক্ষণ করদত 

 দব। 

১। েহাপবিচা ক, 

িাং ামেশ 

রি ওময়; 

২। অবতবিক্ত সবচি 

(প্রশাসন), রি পথ 

েন্ত্রণা য়।  

২.৪ ধবধবিঃ সভাপধত বদলন রর্, ররলওদয় রসক্টদরর উন্নয়দনর 

জন্য সাংধিষ্ট েপ্তর প্রিানদের ধনদয় একটি কম থশালা আময়াজন 

করা প্রদয়াজন। ধতধন ধবদ্যেৎ ধবভাগ কর্তথক আদয়াধজত 

অনুরুপ একটি কম থশালার উদ্ধৃধত ধেদয় বদলন রর্, এ িরদণর 

কম থশালা আদয়াজন খুবই কার্ থকর  য় এবাং 

অাংশগ্র ণকাধরগণ ধনদজদের অধভজ্ঞতা উপস্ াপন কদর 

থাদকন; এদত ধবর্দয়র গভীদর ধগদয় সমস্যা ধিধিত করা র্ায় 

এবাং কাধিত ফল অজথদন করণীয় সিদকথ জানা র্ায়। ধতধন 

ররলওদয় রসক্টদরর উন্নয়দনর জন্য সাংধিষ্ট েপ্তর প্রিানদের 

ররলওদয় রসক্টদরর 

উন্নয়দনর জন্য সাংধিষ্ট 

েপ্তর প্রিানদের ধনদয় 

একটি কম থশালা আদয়াজন 

কিমত হমি।  

জনাি রোঃ 

ফারুকুজ্জাোন, 

যুগ্মসবচি (উন্নয়ন ), 

রি পথ েন্ত্রণা য়।  



ধনদয় একটি কম থশালা আদয়াজন করার ওপর গুরুত্বাদরাপ 

কদরন এবাং এটি আদয়াজদনি উদযাগ গ্র দণর জন্য  জনাব 

রমা: ফারুকুোমান, যুগ্মধসিব (উন্নয়ন)-রক অনুদরাি জানান। 

 

৩। সভায় আর রকান আদলািনা না থাকায় সকলদক িন্যবাে জাধনদয় সভার সমাধপ্ত র ার্ণা করা  য়। 

 

 

 

             (রমা: রমাফাদেল র াদসন) 

       সধিব 

 

 


