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জাতীয় শুদ্ধাচার রকৌশল (NIS) বাস্তবায়ন কর্ ম-পধরকল্পনা ২০১৮-১৯-এ অন্তর্ভকু্ত ‘অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ অনুষ্ঠিত ১র্ সভা’র 

কার্ধুববরণী।  

 

সভাপধত                 : জনাব রমা: রমাফাদেল রহাদসন  

সধচব, ররলপথ মন্ত্রণালয় 

সভার তাধরখ            : ০৯.১০.২০১৮। 

সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা। 

স্থান                       : ররলপথ মন্ত্রণালদয়র সদেলন কক্ষ (কক্ষ নাং ৯৩০) 

উপধস্থত কমকুতাু ও অংশীজন  : তাধলকা সাংযুক্ত (পধরধশষ্ট ক) 

 

 

সভাপধত উপধস্থত সকলদক স্বাগত জাধনদয় সভা শুরু কদরন। সভাপষ্ঠতর আহবানন সভায় উপধস্থত সদস্যবৃন্দ ষ্ঠনজ ষ্ঠনজ পষ্ঠরচয় 

উপস্হাপন কনরন। অত:পর ষ্ঠতষ্ঠন সভার প্রেক্ষাপট তুনে ধনর বদলন প্রে, ঈদের সময় সুষ্ঠু ও ধনরাপে রেন পধরচালনা এ মন্ত্রণালয় তথা 

বাাংলাদেশ ররলওদয়র অন্যতম চযাদলঞ্জ। চলধত ঈে-উল-আর্হায় তা মারাত্নকভাদব অনুভূত হদয়দে। ধবধভন্ন ধপ্রন্ট ও ইদলকধেক ধমধিয়া'দত 

তা প্রচার করা হদয়দে। প্রিানমন্ত্রীর কার্াুলয়সহ উরু্ধ্তন কর্তপুক্ষ প্রধতধনয়ত রখোঁজ খবর ধনদয়দে। ররলওদয়সহ মন্ত্রণালদয়র কমকুতাুগণ 

প্রাণান্ত পধরশ্রম কদরদেন। এতেসদেও রেদনর ধসধিউল ধবপর্য়ু ঘদেদে। রেদনর োদে কানায় কানায় পধরপূণ ুহদয় ঝুঁধক ধনদয় র্াত্রী ভ্রমণ 

কদরদে। ঢাকা শহর অন্য সব ধকছুর মত রেদনর প্রাণ রকন্দ্র। ঢাকা রথদক রেন অপাদরশন-এ শাংখলা আনয়ন করা সম্ভব হদল রেদশর সাধবকু 

রেন অপাদরশদন শাংখলা আসদব। এোড়া, সভাপধত ররলপথ মন্ত্রণালপ্রয়র ষ্ঠভশন, ধমশন, ররলওদয়র ইধতহাস, রাজস্ব বাদজে, বাস্তবাষ্ঠয়ত 

উন্নয়ন প্রকল্প, চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসহ র্ন্ত্রণােনয়র ভষ্ঠবষ্যৎ পষ্ঠরকল্পনার একটি সংষ্ঠক্ষপ্ত ষ্ঠববরণ সভায় উপস্থাপন কনরন।  

 

২। আনোচনায় অংশ ষ্ঠননয় অধতধরক্ত মহাপধরচালক (আরএস), বাাংলাদেশ ররলওদয় সভায় জানান রর্, বাাংলাদেশ ররলওদয়র রেন 

অপাদরশন ও ব্যবস্থাপনা তথা োত্রী প্রসবার সাদথ জধড়ত রেশন ম্যাদনজার, রেশন মাোর, বুধকাং সহকারী, রলাকমাোর, গািসুহ ষ্ঠবষ্ঠভন্ন 

ধবভাদগর কমকুতাু-কমচুারী এবং প্ররেওনয় ষ্ঠনরাপত্তা বাষ্ঠহনী ও প্ররেওনয় পুষ্ঠেনশর কর্ মকতমাগণ এ সভায় অাংশগ্রহণ কদরদেন। এছাড়া, প্রেন 

োরা ব্যবহার কনরন তানদরও েষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধ উপধস্থত হনয়নছন র্নর্ ম ষ্ঠতষ্ঠন সভানক অবষ্ঠহত কনরন। 

 

৩। সভাপষ্ঠত বনেন, সরকার প্ররে প্রসবার র্ান বৃষ্ঠিকনল্প নানাষ্ঠবধ কাে মক্রর্ গ্রহণ কনরনছন। সভার উন্মুক্ত আনোচনা পনব ম সুষ্ঠু ও 

ষ্ঠনরাপদ রেন পষ্ঠরচােনায় ধবদ্যমান সমস্যা, সমস্যার সমািাদন সম্ভাব্য করণীয়সহ সাধবকু ধবষদয় ষ্ঠনজ ষ্ঠনজ র্তার্ত তুনে ধরার জন্য 

উপধস্থত কর্ মকতমা ও সুিীজনদের েষ্ঠত সভাপষ্ঠত আহবান জানান।  

 

৪। উন্মুক্ত আনোচনা পনব ম উপধস্থত সদস্যবৃনন্দর বক্তব্য/র্তার্ত পে মানোচনানে গৃহীত ষ্ঠসিাে ষ্ঠননে উনেখ করা হদলা: 

 

ক্র.নাং. আদলাচনা ধসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

৪.১। জনাব রমাোঃ মাহবুব কবীর, সদস্য (অধতধরক্ত সধচব), বাাংলাদেশ 

ধনরাপে খাদ্য কর্তপুক্ষ ও প্ররেওনয় ফ্যান ক্লানবর সদস্য ধবগত সভায় 

উপস্থাষ্ঠপত আনোচনার উদৃ্বষ্ঠত ষ্ঠদনয় বনেন রর্, কুধমল্লা-আখাউড়া ও 

আখাউড়া-লাকসাম ররললাইদন দু'রং-এর পাথর ব্যবহার করা 

হদয়দে। ষ্ঠতষ্ঠন উক্ত পাথনরর গুণগত র্ান োচাইনয়র দাবী জানান 

এবং বাংোনদশ েনকৌশে ষ্ঠবশ্বষ্ঠবদ্যােয় (বুদয়ে) রথদক পাথদরর মান 

পরীক্ষার জন্য  অনুদরাি করা হয়। এ ধবষদয় মহাপধরচালক, 

বাাংলাদেশ ররলওদয় সভায় জানান রর্, পাথদরর রাং রেদখ এর ভাল-

মন্দ বুঝা র্ায় না। আখাউড়া-লাকসাম ররললাইন প্রকল্প এোকায় 

ধনজস্ব ল্যাব রনয়নছ। উক্ত ল্যাদব পাথর পরীক্ষা করা হয় এবং সব 

িরদণর পাথপ্ররর সনোষজনক র্ান ষ্ঠনষ্ঠিত সানপনক্ষয তা ররললাইদন 

ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, পাথর বুদয়ে রথদকও পরীক্ষা করা হদয়দে। 

সভাপধত পাথদরর রেে ধরদপাে ু সম্পনকম অবষ্ঠহত রনয়নছন মদম ু

সভায় জানান এবং প্ররেোইনন ব্যবহানরর পূনব ম সকে পাথনরর র্ান 

প্ররেোইনন ব্যবহানরর পূনব ম সকে 

পাথনরর র্ান োচাই করনত হনব। 

অধতধরক্ত 

মহাপধরচালক 

(আরএস), 

বাাংলাদেশ 

ররলওদয় 

http://www.mor.gov.bd/
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ক্র.নাং. আদলাচনা ধসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

োচাই ষ্ঠনষ্ঠিত করার জন্য ষ্ঠননদ মশনা প্রদন। 

৪.২। জনাব ধমধহর ধবশ্বাস, যুগ্ম-সম্পােক, বাপা, লালমাটিয়া সভায় 

জানান রর্, ররলপথ মন্ত্রণালদয়র ধমশন ও ধভশন সম্পনকম প্রজনন ধতধন 

অতযন্ত খুধশ। ধতধন ররলওদয়দক ধনরাপে, সাশ্রয়ী, আধুধনক ও 

পধরদবশবান্ধব ররলওদয় পধরবহন ব্যবস্থার পাশাপাধশ নারী/ধশশু 

বান্ধব করার জন্য পরামশ ু প্রোন কদরন। ধতধন নারী/ধশশু ও 

প্রধতবন্ধীদের রেদন ওঠা-নামাসহ টিদকে প্রাধির ধবষয়টির ওপর 

রজার রেন। প্ররেনক পষ্ঠরনবশ বান্ধব পষ্ঠরবহন ব্যবস্হা উনেখ করর 

ধতধন আরও বদলন প্রে, ররপ্রে পর্াুি পধরমাণ র্াত্রী পধরবহণ করা 

প্রগনে সড়দকর ওপর চাপ কদম রর্ত এবং এদত সড়ক দুঘেুনার 

সংখ্যাও অদনকাাংদশ হ্রাস রপত। এোড়া, রেদন পাথর ধনদক্ষপ ও 

র্ত্রতত্র অষ্ঠনরাপদ রলদভল ক্রধসাং রদয়দে মদমওু ধতধন সভাপ্রক 

জানান। ররলওদয়র সাধবকু কার্কু্রম পধরদবশ বান্ধব করার জন্য 

ষ্ঠতষ্ঠন দাবী জানান।  
 

উপস্থাষ্ঠপত ধবষদয় অষ্ঠতষ্ঠরক্ত মহাপধরচালক (আরএস), বাাংলাদেশ 

ররলওদয় সভায় জানান রর্, অদনক রেশদন প্রধতবন্ধীদের রেদন ওঠা-

নামার জন্য ধসধড়র ব্যবস্থা করা হদয়দে/হদে। নতুন ক্রয়কৃত কানর 

েষ্ঠতবন্ধীনদর জন্য আসন সংরষ্ঠক্ষত থাকনব। এোড়া, রেদনর লাইটিাং, 

ফযান ও েয়দলে ব্যবস্থা এমনভানব করা হদে োনত প্রধতবন্ধীরা 

সহদজ তা ব্যবহার করদত পাদর। হুইে প্রচয়ারও থাকনব। ররলওদয়র 

ধভশন ও ষ্ঠর্শন অনুর্ায়ী তোঁরা কাজ কদর র্াদেন। ধতধন বদলন রর্, 

ররলওদয়র রলদভল ক্রধসাং রগে-এ পে মাপ্ত জনবে প্রনই এবং অননক 

অননুনর্াষ্ঠদত প্রগইট রনয়নছ। নবধনদয়াগকৃত রগেম্যানদের প্রধশক্ষণ 

চলমান রদয়দে। পষ্ঠরনবশ বান্ধব প্ররনের জন্য fuel specification 

এর সানথ সঙ্গষ্ঠত প্ররনখ প্রোনকানর্াটিভ প্রকনা হনে র্নর্ মও ষ্ঠতষ্ঠন 

জানান। 
 

সভাপধত বদলন প্রে, ররল রেশন ও রেদনর বাথরুম পষ্ঠরস্কার-পষ্ঠরেন্ন 

রাখার জন্য উনদ্যাগ প্রনওয়া হনয়নছ। এ েনক্ষয প্রর্াবাইে প্রকাট ম 

পষ্ঠরচােনা করা হনে। ষ্ঠতষ্ঠন প্রেননর লাইে ও ফযান সচে রাখা, পাধন 

সরবরাহ ষ্ঠনষ্ঠিত করা এবং প্রেন ও প্রেশন র্াদকমুক্ত রাখার জন্য 

ষ্ঠননদ মশনা প্রদন।  

(১) প্রেশনন ও প্রেনন নারী/ধশশু ও 

প্রধতবন্ধীদের ওঠা-নামার সহায়ক 

পষ্ঠরনবশ ততষ্ঠর করনত হনব। 

(২) ররল রেশন ও রেদনর 

বাথরুম পষ্ঠরস্কার-পষ্ঠরেন্নতা 

ষ্ঠনষ্ঠিত করার জন্য েথােথ 

পদনক্ষপ ষ্ঠননত হনব এবং 

পষ্ঠরবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রজারদার 

করনত হনব। 

(৩) প্রেননর লাইে ও ফযান সচে 

রাখাসহ পাধন সরবরাহ ষ্ঠনষ্ঠিত 

করনত হনব। 

(৪) প্রেন ও প্রেশন র্াদকমুক্ত 

রাখার জন্য পদনক্ষপ গ্রহণ করনত 

হনব। 

 

১। অষ্ঠতষ্ঠরষ্ঠক্ত 

র্হাপষ্ঠরচােক 

(অপানরশন), 

বাংোনদশ 

প্ররেওনয় ; 

২। অষ্ঠতষ্ঠরক্ত 

র্হাপুষ্ঠেশ 

পষ্ঠরদশ মক, 

প্ররেওনয় পুষ্ঠেশ ; 

৩। ধিআরএম, 

বাাংলাদেশ 

ররলওদয়, 

ঢাকা/পাকশী/ 

লালমধনরহাে/ 

চট্টগ্রাম ; 

৪। চীফ 

কমানদিন্ট (পূব/ু 

পধিম), 

বাাংলাদেশ 

ররলওদয়। 

 

৪.৩। জনাব ধফদরাজ আলম ধমলন, ধনরাপে সড়ক চাই  (ধনসচা)-এর 

েষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধ সভায় বদলন রর্, রেদনর টিদকে প্রাধিদত োত্রীরা ষ্ঠবড়ম্বনার 

ষ্ঠশকার হয়। তানদর টিনকট োষ্ঠপ্ত সহজ করা দরকার। প্রেননর োত্রী 

প্রবশী থাকনেও টিনকট পাওয়া োয় না। ষ্ঠতষ্ঠন প্রেনভে ক্রষ্ঠসং-এর 

ষ্ঠনরাপত্তা দ্রুত প্রজারদার করার দাবী জাষ্ঠননয় বনেন প্রে দাষ্ঠয়ত্বোপ্ত 

েহরীরা ঠিকর্ত দাষ্ঠয়ত্ব পােন কনর না। পথচারীরা অর্নদর্াগী হনয় 

ও প্রর্াবাইে প্রফ্ানন কথা বেনত বেনত প্ররে োইন পার হয় ষ্ঠকংবা 

ররললাইদন হাো-হাটি কনর। এনত দূর্ মটনা প্রবশী হয়। ষ্ঠতষ্ঠন 

পথচারীনদর সনচতনতা বৃষ্ঠির জন্য এবং প্রেননর ছানদ োত্রী ওঠা 

প্ররাধ করার দাবী জানান। 
 

এ ষ্ঠবষনয় অধতধরক্ত মহাপধরচালক (অপাদরশন), বাাংলাদেশ 

ররলওদয় সভায় জানান রর্, রেদনর র্াত্রী সাংখ্যা পূনব মর ৬ প্রকাটি 

প্রথনক প্রবনড় ৯ প্রকাটিনত উন্নীত হনয়নছ। ভধবষ্যদত আরও বৃধদ্ধ পাদব।  

র্াতায়াপ্রতর জন্য রেদনর চাধহো অদনক রবধশ। র্াত্রীদের টিদকে 

প্রাধির সুধবিাদথ ুবতমুাদন ১০ ধেন আদগ রেদনর টিদকে ধবক্রয় করা 

হদে। প্রেনন standing ticket-সহ বতমর্ানন ১২০% occupancy 

রনয়নছ। রকাদচর সাংখ্যা বৃধদ্ধ রপদল সমস্যা অদনকো হ্রাস পাদব।  

আনোচনায় অংশ ষ্ঠননয় ধিআইধজ, ররলওদয় পুধলশ সভায় জানান 

(১) রলদভল ক্রধসাং প্রগট-এ 

কর্ মরত প্রগটম্যাননদর দাষ্ঠয়ত্ব 

েথােথভানব পােননর জন্য 

ষ্ঠননদ মশনা ষ্ঠদনত হনব এবং তা 

ষ্ঠনয়ষ্ঠর্ত পষ্ঠরবীক্ষণ করনত হনব। 

(২) ষ্ঠনরাপত্তা সনচতনতা বৃষ্ঠির 

জন্য সভা আনয়াজন, ষ্ঠেফ্নেট 

ততরী ও ষ্ঠবতরণ অব্যাহত রাখনত 

হনব। 

(৩) র্াত্রীদের জন্য প্রেশনন In-

Gate এবং Out-Gate ততধর 

করা এবাং ইদলকধেক আচওুদয়র 

মাধ্যদম রেশদনর ধভতদর আসা-

র্াওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করার 

ধবষয়টি পরীক্ষা-ধনরীক্ষা করদত 

হদব।  

 

(৪) উপযুক্ত কারণ ব্যধতত রচইন 

১। অষ্ঠতষ্ঠরষ্ঠক্ত 

র্হাপষ্ঠরচােক 

(আই/অপা:), 

বাংোনদশ 

প্ররেওনয় ; 

২। অষ্ঠতষ্ঠরক্ত 

র্হাপুষ্ঠেশ 

পষ্ঠরদশ মক, 

প্ররেওনয় পুষ্ঠেশ ; 

৩। ষ্ঠনরাপদ সড়ক 

চাই আনন্দােন 

কর্তমপক্ষ।  



পাতা-3/৫ 

ক্র.নাং. আদলাচনা ধসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

রর্, র্াত্রীদের ধনরাপত্তা ব্যবস্থা ধনধিত করার জন্য সবাুত্নক রচষ্টা 

করা হদে। নতুন নতুন ররল লাইন ও রেশন চালু হদে। ধকন্তু প্রধতটি 

রজলায় প্ররেওনয় পুধলশ ফোঁধড় রনই। এোড়া রেদনর ষ্ঠসরের অধতধরক্ত 

র্াত্রী র্াতায়াত করার কারদণ তবি টিদকদের র্াত্রীরা রেদন উঠদত 

পাদর না। standing ticket-ধারী োত্রীরাই প্রবশী সর্স্যা কনর। 

সীদের অধতধরক্ত টিদকে ধবক্রয় বন্ধ হওয়া প্রদয়াজন। র্াত্রীদের জন্য 

প্রেশনন In-Gate এবং Out-Gate ততধর করা এবাং ইদলকধেক 

আচওুদয়র মাধ্যদম রেশদনর ধভতদর আসা-র্াওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা হদল এ সমস্যার অদনকো সমািান করা সম্ভব। ধতধন আরও 

বদলন রর্, রেন থামাদনার জন্য রেদনর রচইন োনার পদ্ধধতোও বন্ধ 

করদত হদব। ধবনা টিধকদের র্াত্রীরা অদনক সময় এভাদব রেন 

থাধমদয় রনদম র্ায়। এোড়া, অদনক র্াত্রী রেদনর রচইন রেদন অস্ত্র, 

রসানাসহ অববি মালামাল রচারাচালাদনর মাধ্যদম আনা-রনয়া কদর 

থাদক। ধতধন ররলওদয়র পুধলদশর জন্য ররলওদয়র সাধবকু কার্কু্রদমর 

ওপর প্রধশক্ষণ প্রোদনর জন্য রেধনাং একাদিধম স্থাপদনর 

প্রদয়াজনীয়তার কথা জানান।  

 

সভাপধত বদলন প্রেনভে ক্রষ্ঠসং-এর ষ্ঠনরাপত্তা ষ্ঠনষ্ঠিত করার জন্য 

automatic system চালুর উনদ্যাগ প্রনওয়া হনে। ষ্ঠনরাপত্তা 

সনচতনতা বৃষ্ঠির জন্য সভা আনয়াজন, ষ্ঠেফ্নেট ততরী ও ষ্ঠবতরণ 

করা হনে। টিদকে কাদলাবাজারী ররাদি কনঠার পদনক্ষপ গ্রহণ করার 

েনক্ষয ষ্ঠতষ্ঠন প্ররেওনয় পুধলশনক আরও প্রজারানো ভূষ্ঠর্কা পােননর 

জন্য ষ্ঠননদ মশনা প্রদন। এছাড়া, ষ্ঠতষ্ঠন ষ্ঠনরাপদ প্ররেোইন এবং প্রেনন 

পাথর ষ্ঠননক্ষনপর ষ্ঠবরুনি সার্াষ্ঠজক আনন্দােন গনড় প্রতাোর জন্য 

ষ্ঠনরাপদ সড়ক কর্তমপনক্ষর দৃষ্ঠি আকষ মণ কনরন। 

রেদন রেন থামাদনা ররাি করদত 

হদব এবাং রচইন রেদন রেন 

থামাদনা সাংক্রাদন্ত ধবগত ৬ 

মাদসর ঘেনা উদল্লখ কদর 

প্রধতদবেন ধেদত হদব।  

(৫) টিদকে কাদলাবাজারী ররাদি 

কনঠার পদনক্ষপ গ্রহণ করনত 

হনব।  

(৬) প্ররে োইন ব্যবহানর 

পথচারীনদর সনচতনতা বৃষ্ঠি এবং 

প্রেননর ছানদ োত্রী ওঠা বনন্ধ 

জনসনচতনতা বৃষ্ঠির জন্য 

‘ষ্ঠনরাপদ প্ররেোইন চাই’ 

ষ্ঠশনরানানর্ সার্াষ্ঠজক আনন্দােন 

গনড় তুেনত হনব। 

 

৪.৪। জনাব রমাোঃ আফজাল রহাদসন, গাি-ুরগ্রি-১(এ), ঈশ্বরেী, পাকশী  

সভায় জানান রর্, প্রেশন ও প্রেনন ষ্ঠহজড়া, হকার এবং ষ্ঠভক্ষুকনদর 

অতযাচার অননক প্রবশী। এছাড়া, প্রেননর ছানদ চড়া একটা ফ্যাশন 

ষ্ঠহনসনব প্রদখা ষ্ঠদনয়নছ র্নর্ ম উনেখ কনর ষ্ঠতষ্ঠন বনেন প্রে, প্রেনন ষ্ঠসট 

খাষ্ঠে থাকনেও অনননক ছানদ ওনঠ। প্রেশনন প্রেননর োত্রী নার্ার 

আনগই নতুন োত্রী প্রেনন ওঠার কারনণ অননক অসুষ্ঠবধা হয়। ষ্ঠতষ্ঠন 

আরও বনেন প্রে, রেন পধরচালনা রশদষ রলাকমাোরদের ধবশ্রাদমর 

জন্য উপযুক্ত জায়গা রনই। ধবশ্রাদমর জন্য রর্ কক্ষ রদয়দে রসখাদন 

থাকার পধরদবশ রনই। এোড়া, প্রেননর running room-এ থাকা 

ধবোনার চাের, বাধলশ, কোঁথা ইতযাধে ব্যবহার অনুদপাদর্াগী এবাং 

ফযানগুদলাও ঠিকর্ত চনে না, রুদমর ধভতদর অতযন্ত গরম থানক। 

ধতধন আরও বদলন রর্, গািরুা রেদন অতযন্ত ঝুঁধক ধনদয় কাজ কদর 

থাদকন। তাই তানদর জন্য ঝুঁধক ভাতা চালু করা প্রদয়াজন।  

 

সভাপধত বদলন রর্, প্রেশন ও প্রেনন ষ্ঠহজড়া ও হকারনদর উৎপাত 

বন্ধ করনত হনব। ষ্ঠভক্ষুকনদর পুন মবাসননর েনক্ষয ষ্ঠবষয়টি স্থানীয় 

েশাসননক অবষ্ঠহত করনত হনব। ষ্ঠতষ্ঠন আরও বনেন প্রেননর োত্রী 

নার্ার পূনব মই নতুন োত্রী ওঠা বনন্ধ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করনত হনব। 

সভাপষ্ঠত প্রেননর running room এবং প্রোনকার্াোরনদর 

ষ্ঠবশ্রার্াগানরর সুনোগ-সুষ্ঠবধা বৃষ্ঠিসহ উন্নত পষ্ঠরনবশ ষ্ঠনষ্ঠিত করার 

জন্য ষ্ঠননদ মশনা প্রদন। ষ্ঠতষ্ঠন সড়ক পনথ োষ্ঠফ্ক পুষ্ঠেশনক 

সহায়তাকাষ্ঠর volunteer-প্রদর ন্যায় প্ররেপনথর জন্যও volunteer 

ষ্ঠননয়ানগর পরার্শ ম প্রদন। 

 

(১) প্রেশন ও প্রেনন ষ্ঠহজড়া ও 

হকারনদর উৎপাত বন্ধ করনত 

হনব এবং ষ্ঠভক্ষুকনদর 

পুন মবাসননর েনক্ষয ষ্ঠবষয়টি 

স্থানীয় েশাসননক অবষ্ঠহত 

করনত হনব।  

(২) প্রেননর োত্রী নার্ার পূনব মই 

নতুন োত্রী ওঠা বনন্ধ দ্রুত ব্যবস্থা 

গ্রহণ করনত হনব।  

(৩) প্রেননর running room 

এবং প্রোনকার্াোরনদর 

ষ্ঠবশ্রার্াগানরর সুনোগ-সুষ্ঠবধা 

বৃষ্ঠিসহ উন্নত পষ্ঠরনবশ ষ্ঠনষ্ঠিত 

করদত হদব।  

(৪) সড়কপনথর ন্যায় প্ররে 

প্রেশনন volunteer ষ্ঠননয়ানগর 

ব্যবস্হা গ্রহনণর উনদ্যাগ ষ্ঠননত 

হনব। 

১। অষ্ঠতষ্ঠরষ্ঠক্ত 

র্হাপষ্ঠরচােক 

(আই/অপা:), 

বাংোনদশ 

প্ররেওনয় ; 

২। অষ্ঠতষ্ঠরক্ত 

র্হাপুষ্ঠেশ 

পষ্ঠরদশ মক, 

প্ররেওনয় পুষ্ঠেশ ; 

৩। ষ্ঠনরাপদ সড়ক 

চাই আনন্দােন 

কর্তমপক্ষ।  

 

৪.৫।  জনাব জাহাঙ্গীর আের্, এেএর্-১, ঈশ্বরদী বনেন, প্রেন ৯০ ষ্ঠক.ষ্ঠর্.- প্রেন চোকানে অেথা ঝাঁষ্ঠক অধতধরক্ত 
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এর ওপনর চাোনে খুবই ঝাঁষ্ঠক অনুভুত হয়। প্ররে োইননর অবস্থা 

আরও উন্নত করা দরকার। ষ্ঠতষ্ঠন un manned gate-এর ষ্ঠবষনয় 

ভারনতর উদাহরণ ষ্ঠদনয় বনেন প্রে, প্রসখানন সরাসষ্ঠর প্ররে োইন 

অষ্ঠতক্রর্ করা োয় না। একটু ঘুনর প্রেনত হয়। ফ্নে গষ্ঠতও কনর্ 

োয়। প্রসখানন ররি ধসগন্যাল-এর ব্যবস্থা রদয়দে। বাাংলাদেশ 

ররলওদয়র রলদভল ক্রধসাং রগে-এ ররি ধসগন্যাল থাকদলও তার 

কার্কুাধরতা খুব একো রেখা র্ায় না। 

কর্াননার জন্য উপযুক্ত পদনক্ষপ 

গ্রহণ করনত হনব। 

মহাপধরচালক 

(আই), বাাংলাদেশ 

ররলওদয় 

৪.৬।  আনোচনায় অংশ ষ্ঠননয় জনাব রমাোঃ মাহবুব কবীর, সদস্য (অধতধরক্ত 

সধচব), বাাংলাদেশ ধনরাপে খাদ্য কর্তপুক্ষ ও প্ররেওনয় ফ্যান ক্লানবর 

সদস্য  বনেন প্রে, ছানদ োত্রী ওঠা বনন্ধ কনঠার ব্যবস্থা প্রদওয়া 

েনয়াজন। এছাড়া, প্রেননর অননক প্রকানচ ষ্ঠছনতাই-এর র্টনা র্নট 

বনে ষ্ঠতষ্ঠন উনেখ কনরন। ছানদর োত্রী ওঠা বরন্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ েসনঙ্গ 

ষ্ঠিআরএর্, ঢাকা বনেন প্রে এ ষ্ঠবষনয় র্াসব্যাপী সনচতনতাবৃষ্ঠিমূেক 

কর্ মসূষ্ঠচ হানত প্রনওয়া প্রেনত পানর। সভাপষ্ঠত বনেন প্রে, ছানদ োত্রী 

উঠনে প্রেন পরবতী প্রেশননক প্রপাঁছাননার আনগই অবষ্ঠহত করনত 

হনব এবং আইন-শৃঙ্খো বাষ্ঠহনীসহ স্হানীয় েশাসননর সহায়তায় 

আইনানুগ ব্যবস্হা গ্রহণ করনত হনব। 

(১) ছানদর োত্রী ওঠা বনন্ধ 

র্াসব্যাপী সনচতনতাবৃষ্ঠিমূেক 

কর্ মসূষ্ঠচ গ্রহণ করনত হনব। 

(২) ছানদ োত্রী উঠনে প্রেন 

পরবতী প্রেশননক প্রপাঁছাননার 

আনগই অবষ্ঠহত করনত হনব এবং 

আইন-শৃঙ্খো বাষ্ঠহনীসহ স্হানীয় 

েশাসননর সহায়তায় আইনানুগ 

ব্যবস্হা গ্রহণ করনত হনব। 

১। এষ্ঠিষ্ঠজ 

(অপা:), 

বাংোনদশ 

প্ররেওনয় ; 

২। অষ্ঠতষ্ঠরক্ত 

র্হাপুষ্ঠেশ 

পষ্ঠরদশ মক, 

প্ররেওনয় পুষ্ঠেশ ; 

৩। চীফ 

কমানদিন্ট (পূব/ু 

পধিম), 

বাাংলাদেশ 

ররলওদয়। 

৪.৭। জনাব রমাোঃ আবদুল বারী, এলএম-১, ধিএমই/দলাদকা/চট্টগ্রাম সভায় 

জানান রর্, প্ররে োইননর দু’পানশ স্হানীয় সরকার ষ্ঠবভানগর 

জনেষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধরা উঁচু রাস্তা ততষ্ঠর কনর থানক। ফ্নে প্ররে োইন নীচু 

হনয় োয় এবং োইনন পাষ্ঠন জনর্ থানক। এত প্ররে োইন নে হয় 

এবং প্রেন চোচনে অসুষ্ঠবধা হয়। ষ্ঠতষ্ঠন এ ধরনণর সভায় স্হানীয় 

সরকার ষ্ঠবভানগর েষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধনক আর্ন্ত্রণ জানাননার অনুনরাধ কনরন। 

সভাপষ্ঠত বনেন প্ররে োইননর দু’পানশ রাস্তা ষ্ঠনর্ মাণকানে  প্ররনের 

ষ্ঠনরাপত্তা ও পাষ্ঠন ষ্ঠনষ্কাশননর ব্যবস্হা ষ্ঠবনবচনায় ষ্ঠননয় রাস্তা 

ষ্ঠনর্ মানণর জন্য স্হানীয় সরকার ষ্ঠবভানগর র্াধ্যনর্ সংষ্ঠিি 

জনেষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধনদরনক অনুনরাধ জানানত হনব। 

প্ররে োইননর দু’পানশ রাস্তা 

ষ্ঠনর্ মাণকানে  প্ররনের ষ্ঠনরাপত্তা ও 

পাষ্ঠন ষ্ঠনষ্কাশননর ব্যবস্হা 

ষ্ঠবনবচনায় ষ্ঠননয় রাস্তা ষ্ঠনর্ মানণর 

জন্য স্হানীয় সরকার ষ্ঠবভানগর 

র্াধ্যনর্ সংষ্ঠিি 

জনেষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধনদরনক অনুনরাধ 

জানানত হনব। 

১। র্হাপষ্ঠরচােক, 

বাংোনদশ 

প্ররেওনয়,  

২। অষ্ঠতষ্ঠরক্ত 

সষ্ঠচব (েশাসন), 

প্ররেপথ র্ন্ত্রণােয়। 

 

৪.৮। জনাব আ: সবুর খান, গাি-ুরগ্রি-১, পাবতীপুর সভায় জানান রর্, 

আব্দুলপুর-পঞ্চগড়, সান্তাহার-ধেনাজপুর রুদের ইোুরলধকাং 

ধসগন্যাধলাং ব্যবস্থায় লাল বাধতর আদলা কম। তাই রেন পধরচালনা 

করা কষ্টকর হনয় দাড়ায়। এোড়া, ররল লাইদনর পাদশ্বু গাে থাকার 

কারদণ ধসগন্যাধলাং বাধতগুদলা রেখা র্ায় না। এমনধক ধেদনর 

রবলাদতও রেন পধরচালনা করা দুরূহ হনয় পনড়। ষ্ঠতষ্ঠন  ষ্ঠসগন্যাে 

ষ্ঠসনের্টি সুিুভানব পষ্ঠরচােনার জন্য অনুনরাধ কনরন।  

সভাপধত বদলন, ষ্ঠসগন্যাে বাষ্ঠতগুরলা ষ্ঠনয়ষ্ঠর্ত পষ্ঠরদশ মন করনত 

হনব। এছাড়া, ররল লাইদনর োধনাুং পদয়ন্টগুদলাদত গাে লাগাদনা বনন্ধ 

বন ষ্ঠবভানগর সানথ সর্ন্বয় করনত হনব।  

মহাব্যবস্থাপক (পধিম), বাাংলাদেশ ররলওদয় সভায় জানান রর্, এ 

ধবষয়গুদলা স্হানীয়ভানব সাধবকু ধবষয়গুদলা পর্াুদলাচনা কদর ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা হদব।  

(১) ষ্ঠসগন্যাে বাষ্ঠতগুরলা ষ্ঠনয়ষ্ঠর্ত 

পষ্ঠরদশ মন করনত হনব এবং 

পষ্ঠরস্কার-পষ্ঠরেন্ন রাখনত হনব।  

(২) ররল লাইদনর োধনাুং 

পদয়ন্টগুদলাদত গাে লাগাদনা বনন্ধ 

বন ষ্ঠবভানগর সানথ সর্ন্বয় 

করনত হনব।  

 

১। র্হাপষ্ঠরচােক, 

বাংোনদশ 

প্ররেওনয়, 

২। মহাব্যবস্থাপক 

(পূব ম/পধিম), 

বাাংলাদেশ 

ররলওদয় ; 

৩। ষ্ঠসএসটিই 

(প্রটষ্ঠেকর্), 

বাাংলাদেশ 

ররলওদয়। 

৪.৯। জনাব ধসতাাংশু চক্রবত্তী, রেশন ম্যাদনজার, কমলাপুর, ঢাকা সভায় 

জানান রর্, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুধড়গ্রাম রুদে র্াতায়াতকারী 

টিদকে ধবহীন অববি র্াত্রীরা পূব ু রথদকই গাজীপুর, জয়দেবপুর, 

েঙ্গী, ঢাকা ধবমানবন্দর, নারায়ণগঞ্জ রেশন রথদক প্রেনন এদস 

কমলাপুর ররল রেশদন ভীড় কদর এবাং রেদনর ধভতদরই তারা 

অবস্থান কদর থাদক। এ সকল অববি র্াত্রীদের কারদণ তবি র্াত্রীরা 

(১) র্ানুনষর চাষ্ঠহদার কথা 

ষ্ঠবনবচনায় ষ্ঠননয় রেদনর এধস 

রকধবন/দচয়ার সংখ্যা বৃষ্ঠি করনত 

হনব। 

(২) টিনকট ষ্ঠবহীন োত্রী োনত 

রেশনন েনবশ করনত না পানর 

১। এধিধজ 

(আই/আরএস), 

বাংোনদশ 

প্ররেওনয় ; 

 

২। অষ্ঠতষ্ঠরক্ত 
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রেন উঠদন পাদর না। র্ধে উক্ত রেশন রথদক টিদকে ধবহীন অববি 

র্াত্রীদের রেদন উঠা বন্ধ করা র্ায় তাহদল তবি র্াত্রীরা স্বােদন্দয 

ধনজস্ব গন্তদব্য রপৌোদত পারদব। ধতধন আরও জানান রর্, ধভআইধপ 

ব্যধক্তদের চাধহো রমাতাদবক এধস রকধবন/দচয়ার সরবরাহ করার 

কারদণ অদনক সময় সািারণ র্ানুষ এধস রকধবন/দচয়ার-এর টিদকে 

পায় না। তারা রক্ষাভ ও অসদন্তাষ প্রকাশ কদর।  

এ েসনঙ্গ ষ্ঠিআরএর্, ঢাকা বনেন প্রেশনন অববধ োত্রী েনবশ প্ররাধ 

করার জন্য পুষ্ঠেশ ও ব্যার-এর সহায়তায় ষ্ঠবনশষ অষ্ঠভোন 

পষ্ঠরচােনা করা দরকার। জয়নদবপুর, গাজীপুর, টঙ্গী, ঢাকা 

ষ্ঠবর্ানবন্দর প্রেশনন প্রফ্ষ্ঠসং করাও জরুষ্ঠর।  
 

সভাপধত বদলন, মানুষ এখন আরাদম ও স্বােদন্দয র্াতায়াত করদত 

চায়। রস পধরদপ্রধক্ষদত রেদনর এধস রকধবন/দচয়াপ্ররর সংখ্যা বাড়াদনা 

দরকার।  ধতধন বদলন, অন্যান্য পধরবহদনর মদতা রেদনও  টিদকে 

ধবহীন রলাকপ্রক রেশদন ঢুকদত রেয়া র্াদব না। প্রদয়াজদন র যাব, 

পুধলশ, আরএনধব-এর সাধবকু সহদর্াধগতা প্রনওয়ার পরার্শ ম প্রদন।  

প্রসজন্য র যাব, পুধলশ এবং 

আরএনধব-এর সহদর্াধগতায় 

অষ্ঠভোন পষ্ঠরচােনা করনত হনব; 

(৩) ঢাকাস্থ কর্োপুর, 

কযান্টননর্ন্ট, ষ্ঠবর্ানবন্দর, টঙ্গী, 

জয়নদবপুর, গাজীপুর, চট্টগ্রার্, 

রাজশাহীসহ গুরুত্বপূণ ম প্রেশনসমূহ 

প্রফ্ষ্ঠসং করনত হনব।  

র্হাপুষ্ঠেশ 

পষ্ঠরদশ মক, 

প্ররেওনয় পুষ্ঠেশ ; 

৩। চীফ 

কমানদিন্ট (পূব/ু 

পধিম), 

বাাংলাদেশ 

ররলওদয়। 

৪.১০। প্রেশন র্াোর চট্টগ্রার্ বনেন প্রে চট্ট্রগার্ প্রেশননর ৬ ও ৭ নং 

প্লাটফ্রনর্ প্রকান প্রশি প্রনই। তাই োত্রীরা অনশাভন র্েব্য কনর 

থানক। ষ্ঠতষ্ঠন প্লাটফ্রর্ টিষ্ঠকনটর মুল্য ১১/- টাকা ষ্ঠনধ মাষ্ঠরত থাকায় 

র্ানুষ খুচরা টাকা ষ্ঠদনত অসুষ্ঠবধায় পনড়ন র্নর্ মও জানান। এটিনক 

round figure করার জন্য অনুনরাধ জানান। ষ্ঠতষ্ঠন আরও বনেন প্রে 

বৃহস্পষ্ঠতবার, শুক্রবার ও শষ্ঠনবার কনেনজর ছাত্র-ছাত্রীরা দেনবনধ 

প্রেশনন েনবশ কনর টিনকনটর জন্য চাপ প্রদয়। ফ্নে খুবই অসুষ্ঠবধার 

সন্মুখীন  হনত হয়। সভাপষ্ঠত বনেন প্রে, প্লাটফ্রর্ টিষ্ঠকনটর মুল্য 

rounding off করার উনদ্যাগ ষ্ঠননত হনব। এছাড়া, প্রজো েশাসনকর 

কাে মােনয় অনুষ্ঠিত র্াষ্ঠসক আইন-শৃঙ্খো কষ্ঠর্টির সভায় অংশ ষ্ঠননয় 

প্রেন ব্যবস্হাপনার আনোচনা করার জন্য ষ্ঠতষ্ঠন ষ্ঠননদ মশনা প্রদন। 

(১) চট্টগার্ প্রেশননর ৬ ও ৭ নং 

প্লাটফ্রনর্ প্রশি ষ্ঠনর্ মানণর ব্যবস্হা 

ষ্ঠননত হনব। 

(২) প্লাটফ্রর্ টিষ্ঠকনটর মুল্য 

rounding off করার উনদ্যাগ 

ষ্ঠননত হনব।  

(৩) প্রজো েশাসনকর কাে মােনয় 

অনুষ্ঠিত র্াষ্ঠসক আইন-শৃঙ্খো 

কষ্ঠর্টির সভায় অংশ ষ্ঠননয় প্রেন 

ব্যবস্হাপনার ওপর আনোচনা 

করপ্রত হনব।  

(৪) প্লাটফ্রনর্ েনবনশর টিনকট 

ষ্ঠবক্রনয়র ষ্ঠবষয়টি আউট প্রসাষ্ঠস মং 

করার উনদ্যাগ ষ্ঠননত হনব।  

১। র্হাপষ্ঠরচােক, 

বাংোনদশ 

প্ররেওনয় ; 

২। এষ্ঠিষ্ঠজ (অপা:), 

বাংোনদশ 

প্ররেওনয় ; 

৩। মহাব্যবস্থাপক 

(পূব ম/পষ্ঠির্), 

বাাংলাদেশ 

ররলওদয় ; 

৪। ষ্ঠিআরএর্, 

ঢাকা/চট্টগ্রার্/ 

পাকশী/ 

োের্ষ্ঠনরহাট, 

বাংোনদশ 

প্ররেওনয়।  

৪.১১। মহাপধরচালক, বাাংলাদেশ ররলওদয় সভায় জানান রর্, ররল 

পধরচালনাকারী সকল কমকুতাু-কমচুারী ও রেদন র্াতায়াতকারী 

সকল র্াত্রী সািারাণদক িন্যবাে জাধনদয় ধতধন বদলন, রেক 

রহাল্ডারসহ সািারণ মানুদষর গুরুেপূণ ুবক্তব্য, গঠনমূলক সমাদলাচনা 

ও মূল্যবান সাদজশন অনুর্ায়ী ররলওদয়দক একটি গুরুেপূণ ু

প্লােফরদম রপৌদে রেয়ার রচষ্টা করা হদব। ররলওদয়র উন্নয়দন ধবধভন্ন 

িরদণর প্রকল্প চলমান রদয়দে। প্রদয়াজদন আর প্রকল্প গ্রহণ করা হদব। 

ষ্ঠতষ্ঠন অদ্যকার সভায় গৃহীত ষ্ঠসিােসমূহ েথােথভানব বাস্তবায়নন 

আেষ্ঠরকভানব দাষ্ঠয়ত্ব পােননর জন্য সংষ্ঠিি সকনের েষ্ঠত আহবান 

জানান। 

গৃহীত ষ্ঠসিােসমূহ েথােথভানব 

বাস্তবায়ননর জন্য আেষ্ঠরকভানব 

দাষ্ঠয়ত্ব পােন করনত হনব। 

সংষ্ঠিি সকে 

কর্ মকতমা 

 

৫। পষ্ঠরনশনষ সভাপষ্ঠত সংষ্ঠিি সকেনক গুরত্বপূণ ম র্তার্ত প্রদওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ভষ্ঠবষ্যনতও এ ধারা অব্যাহত রাখার 

েতযাশা ব্যক্ত কনরন। আর রকান আদলাচনা না থাকায় সভাপধত উপধস্থত সকলদক পুনরায় িন্যবাে জাধনদয় সভার সমাধি রঘাষণা কদরন। 

 

 

(দমাোঃ রমাফাদেল রহাদসন) 

সধচব 


