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সভাপিত মাহা দ মাহ র রহমান 
 পিরচালক ( পিরবহন)

সভার তািরখ ১১ িডেস র ২০১৮
সভার সময় বলা ৩.০০ ঘ কা

ান ম নং-১১১
উপি িত পিরিশ -ক
সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকল কমকতােক াগত জািনেয় সভা  কেরন। সভার েত িতিন বাংলােদশ রলওেয়র বা ল, পি মা ল ও রলভবন
হেত া  উ াবনী ধারণা েলা যাচাই-বাছাই করতঃ তািলকা ত করার লে  সবাইেক উ ু  আেলাচনার জ  আহবান জানান।

 এ ি েত উপ-পিরচালক (অপােরশন/িসডাি উিসএস) বেলন, বা ল হেত ৪ , পি মা ল হেত ৪  এবং রলভবন, ঢাকা হেত ২   উ াবনী ধারণা
পাওয়া গেছ। িতিন তা সভায় মা েয় উপ াপন কেরন যা িন প:

বা ল হেত া  উ াবনী ধারণাস হঃ

ম 
নং

াব/িশেরানাম উ াবক

১। আংটা  াচা তির কের সােথ ব া লািগেয় কােচর সংেযাজেনর মা েম কােচর অভ রীণ 
ময়লা আবজনা পির ার কের সখােন ফলার ব া করা। 

ইেনােভশন ম-৩ 
িসএমই/ ব, মকািনক াল/ হডেকায়াটার, 
িডএমই/ক ােরজ। 

২। ক) চল  েন ইনচাজ ও ক া র গাডগেণর সর াম রাখার ব  বহেনর জ  লােগজ িল 
বহার সে । 

খ) অিতির  কােচর স ািনত যা ী সাধারেনর িনিবে  েন উঠা ও নামার জ  শাল 
টাইেপর ি িড়র ব া সে । 

ইেনােভশন ম-৪ 
িসওিপএস/ ব, অিতির  িসওিপএস/ ব, 
িড ও/চ াম। 

৩। আইেনর সংেশাধন ও রলওেয় াবর স ি  ন ার। ইেনােভশন ম-৯ 
িসিস/আরএনিব, িস/আরএনিব/চ াম, 
িস/আরএনিব/ হডেকায়াটার। 

৪। ক) রাগীেদর রিজে শন ও ও ধ সরবরাহ কি উটারাইজড করার ব া হণ করা। 
খ) সকল রাগী এবং কমচারীেদর আইিড মইনেটেন  িসে ম চা  করা। 
গ) িচিকৎসা িবভােগর জনবল পিরসং ােন অনলাইন িসে ম চা  করা। 

ইেনােভশন ম-৭ 
িসএমও, িডএমও, এ এস। 

পি মা ল হেত া  উ াবনী ধারণাস হঃ

ম 
নং

াব/িশেরানাম উ াবক

১



১। রলওেয়র ণ াপনাস েহর ওয়াচ টাওয়ার িনমাণ। ইেনােভশন ম-৯ 
িসিস/আরএনিব, িস/আরএনিব, 
এিস/আরএনিব। 

২। াটফেমর দঘ  ডেগজ ১৮/৩৬, িমটারেগজ ২০/৪০ কাচ ধারণ মতা স করণ এবং 
াটফম উ তা ডেগজ ক ােরজ লেভলকরণ। 

ইেনােভশন ম-৪ 
িসওিপএস/পি ম, অিতির  
িসওিপএস/পি ম, ড  িসওিপএস। 

৩। িনি  পাথেরর আঘাত হেত ন  এিস কােচর যা ীসাধারণেক র াকরেনর িনিমে  
জানালায় ায়ী নট সং করণ। 

ইেনােভশন ম-৪ 

৪। যা ীবাহী কাচস েহ বােয়া টয়েলট াপন। ইেনােভশন ম-৩ 
িসএমই/পি চম, অিতির  িসএমই, িডএমই। 

রলভবন, ঢাকা হেত া  উ াবনী ধারণাস হ :

ম 
নং

াব/িশেরানাম উ াবক

১। কােচর িভতর যা ী উঠার পর কা  কােচ উেঠেছ তা িনি ত হেত পাের না। তাই কােচর িভতর কাচ ন র 
িলেখ রাখেল যা ীেদর িবধা হেব।  

উপ-পিরচালক (যাি ক), বাংলােদশ 
রলওেয়, রলভবন, ঢাকা। 

 
২। রলে শেন যা ীেদর িবিভ  িবধািদ রেয়েছ যমনঃ মালামাল পিরবহেনর জ  িল, িতব ী যা ীেদর জ  

ইল চয়ার, র◌্যা , শেন ওয়াই-ফাই, পাে ল িল ইত ািদ। া  িবধা অবিহতকরন এবং দােনর জ  
মাবাইল এ াপ  চা  করা যেত পাের। 

 

উপ-পিরচালক 
(অপােরশন/িসডাি উিসএস)

৩। বতমােন একজন যা ীেক েকেটর া তা, ভাড়া ও েনর সময় চী ইত ািদ জানার জ  রলে শেন আসেত 
হয়। এ  যিদ মাবাইল এ াপ  এর মা েম ঘের বেস ত  দয়া যায় তেব যা ীর সময় ও অেথর অপচয় াস করা 
যায়।  

উপ-পিরচালক 
(অপােরশন/িসডাি উিসএস)

িব ািরত আেলাচনার পর কিম র সকল সদ গণ া  উ াবনী ধারণা েলােক যাচাই-বাছাই বক সবস িত েম িনে া  ধারণা েলােক উ াবনী
ধারণা িহেসেব িনবাচন কেরন :  

১। কােচর িভতর কাচ ন র িলেখ রাখা। 

২। রলে শেন যা ীেদর িবিভ  িবধািদ অবিহতকরন এবং দােনর জ  মাবাইল এ াপ  চা  করা। 

৩। একজন যা ীেক েকেটর া তা, ভাড়া ও েনর সময় চী ইত ািদ জানােনার জ  মাবাইল এ াপ  চা  করা। 

আেলাচ িচেত অ  কান িবষয় অ  না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

          

২



 

মাহা দ মাহ র রহমান 
পিরচালক ( পিরবহন)

ারক ন র: ৫৪.০১.২৬০০.০১০.১৮.০০৫.১৮.৩ তািরখ: 
১৭ িডেস র ২০১৮

৩ পৗষ ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, রলপথ ম ণালয় (সদয় অবগিতর জ )
২) অিতির  সিচব (আইিস  ও অিডট), অিতির  সিচব অ িবভাগ, রলপথ ম ণালয় (সদয় অবগিতর জ )
৩) একা  সিচব, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ রলওেয় (সদয় অবগিতর জ )
৪) ঊ তন পিরক না কমকতা-১, ঊ তন পিরক না কমকতা-১ এর দ র, বাংলােদশ রলওেয়
৫) উপপিরচালক, ািফক-কমািশয়াল, বাংলােদশ রলওেয়
৬) উপপিরচালক, েকৗশল শাখা, বাংলােদশ রলওেয়
৭) উপপিরচালক, মকািনক াল শাখা, বাংলােদশ রলওেয়
৮) উপপিরচালক ( টিলকম), িসএস ই( টিলকম)-এর দ র, বাংলােদশ রলওেয়

 

িবনা পারভীন 
উপপিরচালক (অপােরশন/ িসডাি উিসএস)

৩


