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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ররলপথ মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন-২ অধিশাখা  
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ধবষয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার রকৌশল (NIS) বাস্তবায়ন কর্ ম-পধরকল্পনা ২০১৮-১৯-এ অন্তর্ভকু্ত ‘অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ’ অনুষ্ঠিত ২য় সভা’র 

কার্ধুববরণী।  

 

সভাপধত                 : রমাঃ রমাফাদেল রহাদসন  

সধচব, ররলপথ মন্ত্রণালয় 

সভার তাধরখ            : ১৩ নদভম্বর ২০১৮। 

সময় : সকাল ১০:০০ টা। 

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 সেস্যবৃন্দ তাদেঁর পধরচয় ব্যক্ত 

কদরন। সভাপধতর অনুমধতক্রদম উপসধচব (প্রশাসন-২), ররলপথ র্ন্ত্রণালয় গত ০৯ অদটাবর ২০১৮ তাধরদখ অনুধিত ‘অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ’ 

সভার কার্ধুববরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবাং রকান সাংদশািনী না থাকায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। সভাপষ্ঠত বনলন রর্, সরকার ররলনসবার 

র্ান বৃষ্ঠিকনে নানাষ্ঠবধ কার্ মক্রর্ গ্রহণ কনরনে। ধতধন সুিু ও ষ্ঠনরাপদ রেন পষ্ঠরচালনায় ধবদ্যমান সমস্যা এবাং তা সমািারন সম্ভাব্য 

করণীয়সহ সাধবকু ধবষরয় ষ্ঠনজ ষ্ঠনজ র্তার্ত প্রোদনর জন্য উপধস্থত কর্ মকতমা ও সুিীজনদের প্রষ্ঠত আহবান জানান।   

 

২।  উন্মুক্ত আনলাচনাপনব ম উপধস্থত সদস্যবৃন্দ ধবধভন্ন ষ্ঠবষনয় বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপন কনরন। ধবস্তাধরত আদলাচনাদন্ত  ধনদনাক্ত 

ধসদ্ধান্তসমূহ গৃধহত হয়ঃ 

 

ক্র.নাং. আদলাচনা ধসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

২.১ জনাব রমাঃ মাহবুব কবীর, সেস্য (অধতধরক্ত সধচব), বাাংলাদেশ 

ধনরাপে খাদ্য কর্তপুক্ষ ও ররলওনয় ফ্যান ক্লানবর সদস্য গত সভায় 

উপস্থাষ্ঠপত আনলাচনার উদ্ধৃষ্ঠত ষ্ঠদনয় বনলন রর্, আখাউড়া-লাকসাম 

রসকশদন ব্যবহৃত সাো পাথদরর মান খারাপ হদত পাদর মদম ু

অধভদর্াগ করা হদয়ধিল। পরবতীদত প্রিান প্রদকৌশলী (পূব)ু ও প্রকল্প 

পধরচালক-এর সাদথ লাকসাদম প্রকল্প সাইট ধগদয় পধরেশনুকাদল 

সাো পাথর পরীক্ষা করা হয়। Specification ও পাথনরর র্ান 

ঠিক পাওয়া র্ায়; তনব আখাউড়া রসকশনন একাধিক রকনর্র পাথর 

ষ্ঠেল। তন্মনে, র্াটি কালানরর পাথর একটু রজানর আঘাত করনল 

টুকরা টুকরা হনয় র্ায়। প্রকল্প কর্তপুক্ষ জানান রর্, এ ধরনণর পাথর 

বাদ রদয়া হরে। জনাব কবীর র্াটির কালানরর পাথরসহ সব ধরনণর 

পাথর আলাদা আলাদা কনর ব্যবহাদরর অনুমধত প্রোদনর জন্য 

অনুদরাি কদরন।  

 

র্হাপষ্ঠরচালক, বাংলানদশ ররলওনয় সভায় জানান রর্, 

মধবলাইদজশদনর পূদব ু ও পদর পাথদরর গুণগতমান পরীক্ষা কদর  

ধনধিত হদয় ব্যবহার করা হয়। এ ব্যাপাদর প্রকল্প পধরচালকদক 

কদ ার ধনদেশুনা রেয়া হদয়দি।  

 

সভাপধত বদলন, Specification রমাতাদবক পাথনরর সাইজ র্াপা 

হদয়দি। কনসালনেন্ট দ্বারা রকায়াষ্ঠলফ্াই হনলই তা ররললাইনন 

ব্যবহার করা হয়।  সভাপষ্ঠত ররললাইনন ব্যবহানরর পূনব ম সকল 

পাথনরর র্ান র্াচাই ষ্ঠনষ্ঠিত করার জন্য ষ্ঠননদ মশনা রদন। 

ররললাইনন ব্যবহানরর পূনব ম সকল 

পাথনরর র্ান র্াচাই করা ষ্ঠনষ্ঠিত 

করনত হনব। 

অধতধরক্ত 

মহাপধরচালক 

(আই), বাাংলাদেশ 

ররলওদয়। 

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

২.২ জনাব রর্াোঃ আষ্ঠতকুর রহর্ান, ওয়াল্ড ফ্র রবোর বাংলানদশ 

(ডষ্ঠিউষ্ঠবষ্ঠব) ট্রাস্ট প্রনজক্ট অষ্ঠফ্স ও ররলওদয় ফযান ক্লাদবর সেস্য 

সভায় জানান রর্, প্রধতবন্ধীদের রেদন ও া-নামাসহ টিদকট প্রাধি 

সহধজকরদণ রেশন মুখ রথদক রেদন ও ার জন্য ইধজ বাইদকর মত 

গাড়ী ক্রনয়র প্রকল্প হানত রনয়া হদয়ধিল এবাং ধতধন তার বাস্তবায়ন 

অগ্রগধত সম্পনকম জাননত চান। ধতধন প্রধতবন্ধীদের টিদকট প্রাধি 

সহজ করার ধবষয়টির ওপর রজার রেন। ধতধন নারায়ণগঞ্জ রসকশদন 

চলাচলকারী রেদনর বাথরুম, সীট, ফযাদনর সমস্যার কথা সভায় 

তুদল িদরন। এিাড়া ধতধন আরও বদলন, নারায়ণগঞ্জ রেশনসহ 

ধবধভন্ন রেশদন র্াত্রীদের বসার জন্য পর্াুি ধসট রনই। ষ্ঠতষ্ঠন জানান 

রর্, র্াত্রীনদর বসার ধসট ততষ্ঠরর জন্য ষ্ঠবষ্ঠভন্ন ব্যাংক োকা ষ্ঠদনে।  
 

জনাব ষ্ঠর্ষ্ঠহর কাষ্ঠি গুহ, অষ্ঠতষ্ঠরক্ত র্হাপষ্ঠরচালক (অপানরশন), 

বাংলানদশ ররলওনয় সভায় জানান রর্, নারী/ধশশু ও প্রধতবন্ধীদের 

রেদন ও া-নামাসহ টিদকট প্রাধি সহায়ক করা হনে।  
 

জনাব রর্াোঃ আননায়ারুল হক, অষ্ঠতষ্ঠরক্ত র্হাপষ্ঠরচালক (আই), 

বাংলানদশ ররলওনয় সভায় জানান রর্, রট্রননর বাথরুর্, ফ্যান, লাইট 

ষ্ঠনয়ষ্ঠর্ত পরীক্ষা করা হনে এবং রট্রননর অভযিনর ষ্ঠনয়ষ্ঠর্ত পষ্ঠর্ার-

পষ্ঠরেন্ন করা হনে। র্য়র্নষ্ঠসংহ রসকশননর রট্রননর লাইে, ফ্যানসহ 

রর্ সব সর্স্যা রনয়নে-তা নতুন রকাচ প্রাষ্ঠি সানপনক্ষ প্রষ্ঠতস্থাষ্ঠপত 

হনব।  

 

সভাপধত বদলন রর্, ররল রেশন ও রেদনর বাথরুম পষ্ঠর্ার-পষ্ঠরেন্ন 

রাখার জন্য উনযাগ রনয়া হনয়নে। এ লনক্ষয রর্াবাইল রকাে ম 

পষ্ঠরচাধলত হনে। ষ্ঠতষ্ঠন রট্রননর লাইট ও ফযান সচল রাখা, পাধন 

সরবরাহ ষ্ঠনষ্ঠিত করা এবং রট্রন ও রস্টশন র্াদকমুক্ত রাখার জন্য 

ষ্ঠননদ মশনা রদন।  

(ক) ররল রস্টশন ও রট্রনন 

নারী/ধশশু ও প্রধতবন্ধীদের 

ধনরাপদে ও া-নামার জন্য 

সহায়ক পষ্ঠরনবশ ততষ্ঠর 

করনত হনব; 
 

(খ) ররল রেশন ও রেদনর 

বাথরুদমর পষ্ঠর্ার-

পষ্ঠরেন্নতা ষ্ঠনষ্ঠিত করার 

জন্য র্থার্থ পদনক্ষপ ষ্ঠননত 

হনব এবং পষ্ঠরবীক্ষণ ব্যবস্হা 

রজারদার করনত হনব; 
 

(গ) রট্রননর লাইট ও ফযান সচল 

রাখাসহ পাধন সরবরাহ 

ষ্ঠনষ্ঠিত করনত হনব; এবাং  

 

(ঘ) রলদভল ক্রধসাং রগে-এ 

কর্ মরত রগেম্যাননদর দাষ্ঠয়ত্ব 

র্থার্থভানব পালননর জন্য 

ষ্ঠননদ মশনা ষ্ঠদনত হনব এবং  

ষ্ঠনয়ষ্ঠর্ত পষ্ঠরবীক্ষণ করনত 

হনব। 

অষ্ঠতষ্ঠরষ্ঠক্ত 

র্হাপষ্ঠরচালক 

(আই/অপাোঃ), 

বাংলানদশ 

ররলওনয়। 

২.৩ জনাব রর্াোঃ ইকবাল রহানসন, চীফ্ কর্ান্ড্যান্ট (পূব ম), বাংলানদশ 

ররলওনয় সভায় জানান রর্, রট্রনন ও রস্টশনন র্াদক রচারাচালাননর 

রকান অষ্ঠভনর্ারগর তথ্য পাওয়া র্ায়ধন। রকান অষ্ঠভনর্াগ পাওয়া 

রগনল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হনব এবাং র্াদকষ্ঠবনরাধী সনচতনতার ধবষদয় 

র্াইষ্ঠকং করা হনে।   
 

নীগার সুলতানা, পুষ্ঠলশ সুপার (ক্রাইর্ এন্ড্ অপস), ররলওনয় পুষ্ঠলশ 

সভায় জানান রর্, সারা রদশব্যাপী র্াদকষ্ঠবনরাধী অষ্ঠভর্ান কার্ মক্রর্ 

চলর্ান রনয়নে এবাং রদশনক র্াদকমুক্ত রাখার জন্য সনব মাচ্চ রচষ্টা 

অব্যাহত রনয়নে। 
 

সভাপষ্ঠত রজল সুপানরর ষ্ঠনকে রথনক র্াদক পাওয়ায় তানক আেক 

করার জন্য ররলওনয় পুষ্ঠলশনক ধন্যবাদ জানান। ষ্ঠতষ্ঠন ররলওনয় 

পুষ্ঠলশ, ররলওনয় ষ্ঠনরাপত্তা বাষ্ঠহনী, এযানেননডন্টসহ সব মস্তনরর 

ব্যষ্ঠক্তনদর র্াদকষ্ঠবনরাধী কার্ মক্রনর্ আরও সনচতন হওয়ার আহবান 

জানান।  

(ক) রট্রন ও রস্টশরন র্াদকমুক্ত 

রাখাসহ রচারাচালাননরানধ 

প্রনয়াজনীয় কার্ মক্রর্ গ্রহণ 

করনত হনব ; এবাং 

 

(খ) র্াদক রচারাচালাননরানধ 

সনচতনতামূলক সভা 

সর্ানবশ ও র্াইষ্ঠকং করনত 

হরব।  

১। র্হাপষ্ঠরচালক, 

বাংলানদশ 

ররলওনয় ; 
 

২। অষ্ঠতষ্ঠরক্ত 

র্হাপুষ্ঠলশ 

পষ্ঠরদশ মক, 

ররলওনয় পুষ্ঠলশ ;  

 

৩। চীফ্ কর্ান্ড্যান্ট 

(পূব ম/পষ্ঠির্), 

বাংলানদশ 

ররলওনয়।  

 

২.৪ জনাব ষ্ঠলেন এরশাদ, যুগ্ম-র্হাসষ্ঠচব, ষ্ঠনরাপদ সড়ক চাই সভায় 

জানান রর্, ষ্ঠনরাপদ সড়ক চাই সাংগ ন ররললাইনন চলাচলরত 

র্াত্রীনদর ষ্ঠনরাপত্তা সনচতনতা বৃষ্ঠির জন্য সভা আনয়াজন, ষ্ঠলফ্নলে 

ততরী ও ষ্ঠবতরণ কনর না; তনব বাাংলাদেশ ররলওনয়র পক্ষ রথনক এ 

ধরনণর কার্ মক্রনর্র উনযাগ রনয়া রর্নত পানর।  
 

সভাপষ্ঠত বনলন রর্, র্াত্রীনদর ষ্ঠনরাপত্তা-সনচতনতা বৃষ্ঠির জন্য রকান 

রলাগান থাকনল রসগুদলা “ষ্ঠনরাপদ সড়ক চাই” র্ন্ত্রণালয়নক সরবরাহ 

করনত পানর।  

ররল লাইন ব্যবহানর পথচারীনদর 

সনচতনতা বৃষ্ঠি এবং রট্রননর োনদ 

র্াত্রী ওঠা বনে জনসনচতনতা 

বৃষ্ঠির জন্য ষ্ঠলফ্নলে ততরীর 

ষ্ঠনষ্ঠর্ত্ত এতদসংক্রাি রলাগাননর 

নমুনা (ষ্ঠনরাপদ সড়ক চাই-এর 

অনুরূপ) মন্ত্রণালয়দক রপ্ররণ 

করনত পাদর। 

রচয়ারম্যান, 

ষ্ঠনরাপদ সড়ক 

চাই আনন্দালন। 
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২.৫ নীগার সুলতানা, পুষ্ঠলশ সুপার (ক্রাইর্ এন্ড্ অপস), ররলওনয় পুষ্ঠলশ 

সভায় জানান রর্, আি:রদশীয় রট্রনন ভ্রর্ণকারী র্াত্রীনদর জন্য 

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

আচওুদয়র মাধ্যদম রেশদনর ধভতদর আসা-র্াওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা প্রদয়াজন। বতমুাদন রেশদন ধবদ্যামান আচওুদয়টি নষ্ট।  

 

সভাপধত বদলন রর্, ররলপথ মন্ত্রণালয় সম্পধকতু স্থায়ী কধমটি'র 

সভার ধসদ্ধান্ত রমাতাদবক র্াত্রীদের রেশদনর ধভতদর আসা-র্াওয়ার 

জন্য আচওুদয় ক্রদয়র প্রকল্প গ্রহণ করা হদয়দি এবাং দ্রুত তা 

বাস্তবায়ন করা হদব। 

র্াত্রীদের জন্য রস্টশনন In-Gate 

এবং Out-Gate ততধর করা এবাং 

ইদলকধেক আচওুদয়র মাধ্যদম 

রেশদনর ধভতদর আসা-র্াওয়ার 

ব্যবস্থা গ্রহণ করার ধবষয়টি 

পরীক্ষা-ধনরীক্ষা করদত হদব। 

অষ্ঠতষ্ঠরক্ত 

র্হাপষ্ঠরচালক 

(আই), বাংলানদশ 

ররলওনয়।  

২.৬ সভায় রেদনর িাদে থাকা ACP চাধবর ধবষদয় ধবস্তাধরত আদলাচনা 

হয়। এ ধবষদয় জনাব রমাঃ মাহবুব কবীর, সেস্য (অধতধরক্ত সধচব), 

বাাংলাদেশ ধনরাপে খাদ্য কর্তপুক্ষ ও ররলওনয় ফ্যান ক্লানবর সেস্য 

জানান রর্, িাদে থাকা অববি র্াত্রী রর্খাদন রসখাদন ACP চাধব 

ঘুধরদয় রেন থাধমদয় রনদম র্ায়। অদনক সময় িাে রথদক নন-এধস 

রকাদচ রখালা জানালা ধেদয় র্াত্রীদের মালামাল ধিনতাই কদর ACP  

চাধব ঘুধরদয় রেন থাধমদয় ধিনতাইকারী িাে রথদক রনদম র্ায়  র্া 

র্াত্রী ধনরাপত্তা ও সুিু রেন চলাচদলর জন্য মারাত্নক হুমধকস্বরূপ। 

ধতধন আদরা জানান রর্, নতুন আমোনী করা রকাদচর িাদে ACP  

চাধব system থাকদি না। বতমুাদন চলাচলরত লালসবুজ ধপটি 

ইনকা MG ধমটারদগজ রকাদচর িাদে ACP চাধবর রকান প্রদয়াজন 

রনই। তদব, ধবকল্প ব্যবস্থার মাধ্যদম র্াত্রীর ধনরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব 

এবাং সম্প্রধত তসয়েপুর কারখানায় প্রদকৌশলীরা ধকছু রকাদচর ACP  

চাধব সধরদয় সফলভাদব ধবকল্প ব্যবস্থা চালু কদরদিন। 
 

জনাব ষ্ঠর্ষ্ঠহর কাষ্ঠি গুহ, অষ্ঠতষ্ঠরক্ত র্হাপষ্ঠরচালক (অপানরশন), 

বাংলানদশ ররলওনয় সভায় জানান রর্, উভয় অঞ্চল রথনকই উপযুক্ত 

কারণ ব্যধতত রচইন রটদন রেন থামাদনার তথ্য সাংগ্রহ করা হদে। 

তথ্যমদত জানা র্ায় রর্, সািারণত দুস্কৃধতকারীরাই রর্খাদন-রসখাদন 

রচইন রটদন রেন থামায়। চট্টগ্রাম, কুধমল্লা, আখাউড়া, জয়পুরহাট, 

ধহধল, পাঁচধবধব ইতযাধে রেশনগুদলাদত দুস্কৃধতকারীদের রবধশ রচইন 

টানার প্রবণতা লক্ষয করা র্ায়; তদব, বতমুাদন রচইন রটদন রেন 

থামার সাংখ্যা অদনকটা কদম এদসদি। 
 

সভাপধত বদলন রর্, MG রকাচসমূদহ ধবকল্প ব্যবস্থা চালুর মাধ্যদম 

িাদে রাখা ACP চাধব সধরদয় রফলার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

র্ায় ধকনা-তা পরীক্ষা ধনরীক্ষা কদর পরবতী সভায় উপস্থাপদনর 

উদদ্যাগ গ্রহণ করদত হদব। এিাড়া ধতধন আদরা বদলন রর্, সকল 

রেশদন দুস্কৃধতকারীরা রচইন রটদন রেন থামায় রস সকল রেশদন পূব ু

রথদকই ধসধভল রেদস পুধলশ এবাং আরএনধবদক রাখদত হদব, রর্ন 

রকান নাশতকা সৃধষ্ট না হয়। প্রদয়াজদন এ ধবষদয় Study কনর 

প্রষ্ঠতনবদন রদয়ার জন্যও ধতধন ষ্ঠননদ মশনা প্রোন কদরন।  

(ক) MG রকাচসমূদহ ধবকল্প 

ব্যবস্থা চালুর মাধ্যদম িাদে 

রাখা ACP চাধব সধরদয় 

রফলার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা র্ায় ধকনা-তা 

পরীক্ষা ধনরীক্ষা কদর পরবতী 

সভায় উপস্থাপদনর জন্য 

উদদ্যাগ গ্রহণ করদত হদব; 
 

(খ) উপযুক্ত কারণ ব্যধতত রচইন 

রটদন রেন থামাদনাদরাি 

করদত হদব এবাং রর্ সকল 

রেশদন রচইন রটদন রেন 

থামাদনা হয়, রস সাংক্রান্ত 

একটি প্রধতদবেন ধেদত হদব; 

এবাং 
 

(গ)  রচইন রটদন রেন থামাদনা  

রেশনসমূহ ধচধিত কদর তা 

ররািকদল্প পূব ুরথদকই ধসধভল 

রেদস পুধলশ এবাং 

আরএনধবদক  ধনদয়াধজত 

করদত হদব।  

 

১। অষ্ঠতষ্ঠরক্ত 

র্হাপষ্ঠরচালক 

(অপা:), 

বাংলানদশ 

ররলওনয়; 
 

২। অষ্ঠতষ্ঠরক্ত 

র্হাপুষ্ঠলশ 

পষ্ঠরদশ মক, 

ররলওনয় পুষ্ঠলশ; 
  

৩। চীফ্ কর্ান্ড্যান্ট 

(পূব ম/পষ্ঠির্), 

বাংলানদশ 

ররলওনয়।  

২.৭ জনাব আবু নানসর খান, রচয়ারম্যান, পষ্ঠরনবশ বাঁচাও আনন্দালন 

সভায় জানান রর্, ররলওনয় পুষ্ঠলশ, ররলওনয় ষ্ঠনরাপত্তা বাষ্ঠহনী ও 

আনসার বাষ্ঠহনী একটু রবষ্ঠশ সনচতন হনলই টিদকট কাদলাবাজারী, 

োনদ র্াত্রী উঠা, ররল লাইনন পথচারীনদর হাোহাটি ররাি করা সম্ভব। 

ধতধন জানান রর্, ষ্ঠনরাপদ সড়ক চাই-এর রচয়ারম্যান এতদসংক্রাি 

সাষ্ঠব মক ষ্ঠবষয়গুনলা ষ্ঠননয় সধচব মদহােদয়র সাদথ বসার আগ্রহ প্রকাশ 

কদরদিন। 

 

(ক) টিদকট কাদলাবাজারীদরাদি 

কনঠার পদনক্ষপ গ্রহণ করনত 

হরব; এবং  
 

(খ) ররল সম্পনকম র্ানুনষর 

সনচতনতা বৃষ্ঠির জন্য 

ধেকার, রপাস্টার, রফ্সবুক, 

ষ্ঠভষ্ঠডও ততষ্ঠর কনর প্রচার 

করনত হনব।  

১। র্হাপষ্ঠরচালক, 

বাংলানদশ 

ররলওনয়; 

 

২। অষ্ঠতষ্ঠরক্ত 

র্হাপুষ্ঠলশ 

পষ্ঠরদশ মক, 

ররলওনয় পুষ্ঠলশ; 

৩। চীফ্ কর্ান্ড্যান্ট 
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জনাব রর্াোঃ আষ্ঠতকুর রহর্ান, ডষ্ঠিউষ্ঠবষ্ঠব ট্রাস্ট প্রনজক্ট অষ্ঠফ্স ও 

ররলওদয় ফযান ক্লাদবর সেস্য সভায় জানান রর্, পার্শ্মবতী রদশ 

ভারনতর র্ত রেদশর সাধারণ জনগনণর ষ্ঠনকে ররলওনয়র সাষ্ঠব মক 

ষ্ঠচত্র তুনল ধরার জন্য স্টীকার, রপাস্টার, রফ্সবুক, ষ্ঠভষ্ঠডও ততষ্ঠর কনর 

প্রচার করা রর্নত পানর। এিাড়া ধতধন আরও বদলন রর্, আমরা 

ভারদতর মদতা রসধলদেটিদের ধেদয় ধবধভন্ন িরদণর প্রচারণামূলক 

কার্কু্রদমর উদদ্যাগ গ্রহণ কদর জনসািারণদক সদচতন করদত পাধর। 

(পূব ম/পষ্ঠির্), 

বাংলানদশ 

ররলওনয়। 

২.৮ জনাব আবু নানসর খান, রচয়ারম্যান, পষ্ঠরনবশ বাঁচাও আনন্দালন  

জানান রর্, সাধারণ র্ানুষ অনননক ষ্ঠহজড়া ও ষ্ঠভক্ষুক রসনজ োকা 

আদায় কনর। ষ্ঠহজড়া ও ষ্ঠভক্ষুকনদর সার্াষ্ঠজক কানজ অাংশগ্রহণ 

করার মাধ্যদম ধভক্ষাবৃধত্ত দূর করা রর্দত পাদর। 

 

জনাব ষ্ঠলেন এরশাদ, যুগ্ম-র্হাসষ্ঠচব, ষ্ঠনরাপদ সড়ক চাই বনলন রর্, 

ষ্ঠহজড়ানদর আধথকু সহদর্াধগতা প্রোদনর মাধ্যদম তাদেরদক 

সদচতনতামূলক কার্কু্রদম অাংশগ্রহণ করাদনা রর্রত পানর। এ রক্ষনত্র 

বাংলানদশ ররলওনয় একটি গুরুত্বপূণ ম ভূষ্ঠর্কা পালন করনত পানর। 

এোড়া ষ্ঠতষ্ঠন আরও বদলন রর্, রট্রনন ধনযুক্ত কর্ মচারীনদর 

রর্াগসাজনস ষ্ঠহজড়া ও ষ্ঠভক্ষুকরা রট্রননর ষ্ঠভতনর উনঠ র্াত্রীনদর 

হয়রাষ্ঠন কনর োকা আদায় কনর। ররলওনয় পুষ্ঠলশ ও ররলওনয় 

ষ্ঠনরাপত্তা বাষ্ঠহনী-রক আরও সনচতনভানব কাজ করনত হনব।  
 

সভাপষ্ঠত বনলন রর্, র্াননীয় প্রধানর্ন্ত্রী ষ্ঠভক্ষুক ও ষ্ঠহজড়ানদর 

পুনব মাসননর লদক্ষয ধবধভন্ন িরদণর প্রকল্প হাদত ধনদয়দিন এবাং ষ্ঠবষ্ঠভন্ন 

রজলারক ইনতার্নে ষ্ঠভক্ষুকমুক্ত রঘাষণা করা হনয়নে। এ সংক্রান্ত 

কাজ করার জন্য সর্াজনসবা অধফসারদক অবষ্ঠহত করার জন্য 

সভাপষ্ঠত ষ্ঠননদ মশনা প্রদান কনরন। 

(ক) রস্টশন ও রট্রনন ষ্ঠহজড়ানদর 

উৎপাত বনে তানদররক 

পুন মবাসননর লনক্ষয ষ্ঠবষয়টি 

স্হানীয় প্রশাসননক অবষ্ঠহত 

করনত হনব; এবাং 
 

(খ) ষ্ঠভক্ষুক ও ষ্ঠহজড়ানদররক 

পুনবাুসদনর িারণ থাকদল 

তা প্রধতদবেন আকাদর  

দাষ্ঠখল করনত হনব এবং 

স্থানীয় সর্াজনসবা 

অষ্ঠফ্সারনক অবষ্ঠহত করনত 

হনব। 

 

১।  র্হাপষ্ঠরচালক 

(অপানরশন), 

বাংলানদশ 

ররলওনয়। 

 

১। অষ্ঠতষ্ঠরক্ত 

সষ্ঠচব (প্রশাসন), 

ররলপথ র্ন্ত্রণালয়। 

 

২.৯ জনাব ষ্ঠলেন এরশাদ, যুগ্ম-র্হাসষ্ঠচব, ষ্ঠনরাপদ সড়ক চাই সভায় 

বনলন রর্, রেন রেশদন রপৌৌঁিাদল রট্রননর র্াত্রী নার্ার পূনব মই রেশদন 

অবস্থানরত র্াত্রীরা রেদন ওঠার রচষ্টা কদর, র্ার ফদল র্াত্রীদের  

উ া-নামার সময় ধবধভন্ন িরদণর সমস্যার সেুখীন হদত হয়। ধতধন 

বদলন রর্, ষ্ঠবর্ানবন্দর রস্টশনসহ ধকছু ষ্ঠকছু গুরুত্বপূণ ম রস্টশন রনয়নে 

রর্খাদন র্াত্রী সংখ্যা রবষ্ঠশ এবং রস তুলনায় রট্রন থার্াননার সর্য়ও 

কম থাদক।  ফদল র্াত্রীরা রেদন উ দত ও নামদত পাদর না। তাই রেন 

ও র্াত্রীদের সাংখ্যা ধবদবচনা কদর রেন থামার সময় ধনিাুরণ করদত 

পারদল ধবড়ম্বনা ধকছুটা কমাদনা সম্ভব হদব। 

 

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

ধনরাপে খাদ্য কর্তপুক্ষ ও ররলওনয় ফ্যান ক্লানবর সদস্য সভায় 

বনলন, ষ্ঠবর্ানবন্দর, জয়নদবপুর, গাজীপুর রস্টশনন স্টনপজ োইর্ 

র্াত্রীদের সাংখ্যার তুলনায় কর্ রেয়া হয়। এিাড়া, ষ্ঠসল্কষ্ঠসটি, 

সুন্দরবন, ষ্ঠচত্রা ইতযাষ্ঠদ রট্রনগুনলানত র্াত্রী সাংখ্যা রবশী থাকার 

কারদণ র্াত্রী ওঠা-নার্ানত সর্স্যা রবষ্ঠশ হনে। তাই র্াত্রী সাংখ্যা 

ধবদবচনা কদর ষ্ঠসল্কষ্ঠসটি, সুন্দরবন, ষ্ঠচত্রা রেদনর জন্য  সর্য় বাড়াননা 

প্রদয়াজন।  
 

জনাব রর্াোঃ শার্ছুজ্জার্ান, অষ্ঠতষ্ঠরক্ত র্হাপষ্ঠরচালক (আরএস), 

বাংলানদশ ররলওনয় সভায় জানান রর্, কর্লাপুর, ষ্ঠবর্ানবন্দর, 

জয়নদবপুর, গাজীপুর রস্টশনন র্াত্রীনদর এক পাশ ষ্ঠদনয় ওঠা এবং 

অন্য পাশ ষ্ঠদনয় নার্ার ষ্ঠবষনয় পরীক্ষা কনর রেখা রর্দত পাদর।  

 

সভাপষ্ঠত এ ষ্ঠবষনয় পর্ মানলাচনা কনর দ্রুত ব্যবস্থা রনয়ার জন্য 

ষ্ঠননদ মশনা প্রোন কদরন। 

 (ক) রট্রনন র্াত্রী ওঠা-নার্ার  

ষ্ঠবষয়টি পর্ মানলাচনা কনর দ্রুত 

ব্যবস্হা গ্রহণ করনত হনব; 

এবাং 

 

(খ) ষ্ঠবর্ানবন্দর, জয়নদবপুর, 

গাজীপুর রস্টশনন রর্ সকল 

রট্রনন র্াত্রীনদর চাপ রবষ্ঠশ রস 

সকল রট্রননর স্টনপজ সর্য় 

বাড়াননার ষ্ঠবষয়টি পরীক্ষা 

কদর প্রদয়াজদন সময় 

বাড়াদনার উদদ্যাগ গ্রহণ 

করদত হদব।  

 

অষ্ঠতষ্ঠরষ্ঠক্ত 

র্হাপষ্ঠরচালক 

(অপানরশন), 

বাংলানদশ 

ররলওনয়। 
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ক্র.নাং. আদলাচনা ধসদ্ধান্ত বাস্তবায়দন 

২.১০ জনাব রর্াোঃ শার্ছুজ্জার্ান, অষ্ঠতষ্ঠরক্ত র্হাপষ্ঠরচালক (আরএস), 

বাংলানদশ ররলওনয় সভায় জানান রর্, রলানকার্াস্টার, গাড ম, 

এযানেননডন্টনদর জন্য ষ্ঠবশ্রার্াগারসহ প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করনত 

হনব। বতমর্ান ষ্ঠবশ্রার্ারগারগুনলা পুরাতন ভবনন থাকায় রসগুদলা 

জড়াজীণ ম অবস্থায় রনয়নে এবাং রর্সব Running room রদয়দি 

তাও পুরাতন। তাই, নতুন ভবন ততষ্ঠরর জন্য নকশা ও ষ্ঠডজাইন করা 

হনে। প্রাক্কষ্ঠলত ব্যয় ২৫ রকাটি োকার উনবম হওয়ায় ষ্ঠফ্ষ্ঠজষ্ঠবষ্ঠলটি 

স্টযাষ্ঠড করা প্রনয়াজন।  

 

সভাপষ্ঠত রস্টশননর Running room-এর ষ্ঠবোনার চাদর, বাষ্ঠলশ ও 

কাঁথাগুনলা পষ্ঠরবতমন কনর রলানকার্াস্টার, গাড ম, এযানেননডন্টনদর 

ষ্ঠবশ্রানর্র ব্যবস্থা রনয়ার জন্য ষ্ঠননদ মশনা রদন।   

বতমুাদন ধবদ্যমান রট্রননর 

running room এবং 

রলানকার্াস্টারনদর ষ্ঠবশ্রার্াগানরর 

সুনর্াগ-সুষ্ঠবধা বৃষ্ঠিসহ উন্নত 

পষ্ঠরনবশ ষ্ঠনষ্ঠিত করার 

প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করদত 

হদব। 

অধতধরক্ত 

মহাপধরচালক 

(আই/অপা:), 

বাাংলাদেশ 

ররলওদয় 

২.১১ সভাপষ্ঠত বনলন রর্, ররললাইনন পাথর কর্ থাকার কারনণ রট্রন 

চলাকানল ঝাঁষ্ঠক অনুভূত হয়। ধতধন এ ষ্ঠবষনয় প্রদয়াজনীয় পদনক্ষপ 

রনয়ার জন্য ষ্ঠননদ মশনা রদন। এোড়া, ররল লাইননর দু’পানশ রাস্তা 

ষ্ঠনর্ মাণকানল  ররনলর ষ্ঠনরাপত্তা ও পাষ্ঠন ষ্ঠনষ্কাশননর ব্যবস্হা, 

ররললাইননর ষ্ঠসগন্যাল বাষ্ঠতগুনলা ষ্ঠনয়ষ্ঠর্ত পষ্ঠরদশ মন, রেদনর এধস 

রকধবন/দচয়ার সংখ্যা বৃষ্ঠি, টিনকেষ্ঠবহীন র্াত্রী রর্ন রস্টশনন প্রনবশ 

করনত না পানর রসজন্য র যাব, পুধলশ এবং আরএনধব-এর 

সহদর্াধগতায় অষ্ঠভর্ান পষ্ঠরচালনা, প্লােফ্রর্ টিষ্ঠকনের মুল্য 

Rounding off করার উনযাগ, রজলা প্রশাসনকর কার্ মালনয় 

অনুষ্ঠিত র্াষ্ঠসক আইন-শৃঙ্খলা কষ্ঠর্টি সভায় অংশগ্রহনণর ষ্ঠবষনয় 

ষ্ঠবস্তাষ্ঠরত আনলাচনা হয়।  

(ক) রট্রন চলাকানল ঝাঁষ্ঠক 

কর্াননার জন্য উপযুক্ত 

পদনক্ষপ গ্রহণ করনত হনব; 
 

(খ) ররল লাইননর দু’পানশ রাস্তা 

ষ্ঠনর্ মাণকানল  ররনলর ষ্ঠনরাপত্তা 

ও পাষ্ঠন ষ্ঠনষ্কাশন ব্যবস্হা 

ষ্ঠবনবচনায় ষ্ঠননয় রাস্তা 

ষ্ঠনর্ মানণর জন্য স্হানীয় 

সরকার ষ্ঠবভানগর র্ােনর্ 

সংষ্ঠিষ্ট জনপ্রষ্ঠতষ্ঠনষ্ঠধনদরনক 

অনুনরাধ করদত হদব; এবাং 

 

(গ) ষ্ঠসগন্যাল বাষ্ঠতগুনলা ষ্ঠনয়ষ্ঠর্ত 

পষ্ঠরদশ মন করনত হনব। 

১। অষ্ঠতষ্ঠরক্ত 

সষ্ঠচব (প্রশাসন), 

ররলপথ র্ন্ত্রণালয়; 
 

২। অষ্ঠতষ্ঠরষ্ঠক্ত 

র্হাপষ্ঠরচালক 

(অপা:/আই/ 

আরএস), 

বাংলানদশ 

ররলওনয়; 

 

৩। ষ্ঠসএসটিই 

(নেষ্ঠলকর্),  

বাংলানদশ 

ররলওনয়। 

২.১২ জনাব রমাঃ মাহবুব কবীর, সেস্য (অধতধরক্ত সধচব), বাাংলাদেশ 

ধনরাপে খাদ্য কর্তপুক্ষ ও ররলওনয় ফ্যান ক্লানবর সদস্য সভায় বনলন 

রর্, খুলনা রস্টশননর প্লােফ্রর্-এর উচ্চতা এবং রট্রননর উচ্চতার র্নে 

অননক পাথ মকয পষ্ঠরলষ্ঠক্ষত হয়। এোড়া রাজশাহী রস্টশননও ১টি 

প্লােফ্রনর্র উচ্চতা একটু কর্, বাষ্ঠক ৪টি রস্টশননর উচ্চতার সাদথ 

রট্রননর উচ্চতার অননক পাথ মকয রনয়নে।  

 

সভাপষ্ঠত প্লােফ্রর্-এর উচ্চতা এবং রট্রননর উচ্চতার পাথ মকয পরীক্ষা 

কনর ব্যবস্থা রনয়ার জন্য ষ্ঠননদ মশনা রদন। 

 

মহাপধরচালক, বাাংলাদেশ ররলওদয় সভায় গৃহীত ষ্ঠসিািসমূহ 

র্থার্থভানব বাস্তবায়নন আিষ্ঠরকভানব দাষ্ঠয়ত্ব পালননর জন্য সংষ্ঠিষ্ট 

সকনলর প্রষ্ঠত আহবান জানান। 

খুলনা ও রাজশাহী রস্টশননর 

প্লােফ্রর্ ও রট্রননর উচ্চতার 

পাথ মকয পরীক্ষা কনর প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব।  

 

অষ্ঠতষ্ঠরষ্ঠক্ত 

র্হাপষ্ঠরচালক 

(আই), বাংলানদশ 

ররলওনয়। 

 

৩। পষ্ঠরনশনষ সভাপষ্ঠত সংষ্ঠিষ্ট সকলনক ধন্যবাদ জানান এবং ভষ্ঠবষ্যনতও ররলপথ মন্ত্রণালয়দক সব িরদণর সহদর্াধগতা প্রোন 

অব্যাহত রাখার প্রতযাশা ব্যক্ত কনরন। অতঃপর আর রকান আদলাচনা না থাকায় উপধস্থত সকলদক িন্যবাে জাধনদয় সভার সমাধি র াষণা 

করা হয়। 

 

 

(দমাঃ রমাফাদেল রহাদসন) 

সধচব 

 


