
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ 

ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড 
ঢাকা াস র◌্যািপড ানিজট ডেভলপেম  েজ

(লাইন-১) (ই/এস)

১৩.০১.২০২০ তািরখ অ ি ত ইেনােভশন েমর সভার কাযিববরণী:

সভাপিত মাঃ রািকব উি ন 
 ক  ব াপক (িসগনাল এ  টিলকিমউিনেকশন)

সভার তািরখ ১৩.০১.২০২০
সভার সময় ১১.০০ ঘ কা

ান ক  ব াপক (এসএ ), িডএমআর িডিপ (লাইন-১) (ই/এস) এর অিফস কে  ( বাসী ক াণ ভবন, 
লেভল-১১)

উপি িত সং ি -ক

সভার েত সভাপিত সকলেক াগত জানান। অতঃপর আেলাচ িচ অ যায়ী সভার কাজ  হয়। সভায় উপি িতর
তািলকা সং িসং ি --কক - ত সং  করা হেলা।

িমক 
নং আেলাচ িচ আেলাচনা িস া বা বায়ন

১. িবগত সভার 
কাযিববরণী 
অ েমাদন

িবগত সভার কাযিববরণী সভায় পাঠ কের নােনা 
হেল উপি ত সদ গেণর প  হেত কান 
সংেশাধনী াব না থাকায় িবগত সভার 
কাযিববরণী অ েমাদেনর িবষেয় সভায় উপি ত 
সদ গণ একমত পাষণ কেরন।

িবগত সভার কাযিববরণী 
সবস িত েম অ েমাদন করা 
হয়।

২. বািষক উ াবনী 
কমপিরক নার 
বা বায়ন 
পযােলাচনা;

২০১৯-২০২০ সােলর উ াবনী কমপিরক না ণয়ন 
কের যথাসমেয় সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগ 

রণ করা হেয়েছ এবং িডএম িসএল-এর ত  
বাতায়েন কাশ করা হেয়েছ। কমপিরক নার ৫  

চেকর ল মা া অিজত হেয়েছ। অবিশ  চেকর 
ল মা া অজেন সেচ  থাকার উপর ােরাপ 
করা হয়।

অবিশ  চেকর ল মা া 
অজেন সেচ  থাকেত হেব।

ইেনােভশন 
টীম, 
িডএম িসএল

১



৩. উ াবনী উে াগ 
পাইল ং সং া

সভাপিত জানান য, গত ২৩-০৯-২০১৯ ি . 
তািরেখ অ ি ত সভায় যাচাই বাছাইেয়র জ  
উপ ািপত ০৮  উ াবনী আইিডয়া হেত জনাব 
শাি  মিন চাকমা, উপ ক  পিরচালক ( িম 
অিধ হণ ও নবাসন), িডএমআর িডিপ লাইন-৬ 
ক ক দািখল ত “ ড  িতেরাধকে  ঢাকা াস 
ানিজট কা ািন িলিমেটড (িডএম িসএল) এর 

আওতায় বা বায়নাধীন বাংলােদেশর থম উড়াল 
মে ােরেলর ট এ ালাইনেম  ও সংি  অ া  
াপনায় এিডস মশার বংশ ি  রাধ” শীষক 

উ াবনী উে াগ  পাইল ং এর িস া  হীত 
হেয়িছল। ইেতামে  উ  উ াবনী আইিডয়া  
আইিডয়া াংেক আপেলাড করা হেয়েছ। উ াবনী 
উে াগ  পাইল ং করার জ  সংি  কমকতােক 
প  রণ করা হেয়েছ। সংি  কমকতা উে াগ  
পাইল ং করার পিরক না ড়া  কেরেছ বেল 
সভায় অবিহত করা হয়। এ িবষেয় জনাব শাি  মিন 
চাকমার সােথ িনিবড় যাগােযাগ রাখার িবষেয় 
সভায়  আেরাপ করা হয়।

‘ ড  িতেরাধকে  ঢাকা াস 
ানিজট কা ািন িলিমেটড 

(িডএম িসএল) এর আওতায় 
বা বায়নাধীন বাংলােদেশর 

থমউড়াল মে ােরেলর ট 
এ ালাইনেম  ও সংি  অ া  

াপনায় এিডস মশার বংশ ি  
রাধ’ শীষক উ াবনী আইিডয়া  

পাইল ং করার িবষেয় জনাব 
শাি  মিন চাকমা, উপ ক  
পিরচালক ( িম অিধ হণ ও 

নবাসন), িডএমআর িডিপ 
লাইন-৬, ক সািবক সহেযািগতা 
করার িবষেয় িস া  হণ করা 
হয়।

ইেনােভশন 
টীম, 
িডএম িসএল

৪. স মতা ি কে  
িশ ণ 

আেয়াজন

ঢাকা াস ানিজট কা ািন িলিমেটড-এর বািষক 
উ াবনী কমপিরক না ২০১৯-২০২০ অ যায়ী 
উ াবেন স মতা ি  করার জ  একিদেনর 
কমশালা/ সিমনার ও ই িদেনর িশ ণ 
আেয়াজেনর ল মা া িনধারণ করা আেছ। উ  

িশ ণ আেয়াজেনর িবষেয় সভায় আেলাচনা করা 
হয়। িব ািরত আেলাচনা শেষ জা য়াির মােসই 
একিদেনর কমশালা/ সিমনার আেয়াজন করা যেত 
পাের মেম সভায় উপি ত সদ গণ মত কাশ 
কেরন।

উ াবেন স মতা ি র লে  
জা য়াির ২০২০ মােস 
সিমনার/কমশালার আেয়াজন 

করেত হেব।

ইেনােভশন 
অিফসার ও 
ইেনােভশন 
টীম 
িডএম িসএল

৫. বািষক উ াবনী 
কমপিরক নার 
বা বায়ন 
অ গিতর অধ-
বািষক 
‑ ায়ন

২০১৯-২০২০ সােলর উ াবনী কমপিরক না 
বা বায়ন অ গিতর অধ-বািষক - ায়ন িবষেয় 
আেলাচনা করা হয় এবং উ াবনী কমপিরক না 
বা বায়ন অ গিতর অধ-বািষক - ায়ন 

িতেবদন ত করা হয়। িতেবদনখানা 
যথাসমেয় করা েয়াজন। কমপিরক নার ৫  

চেকর ল মা া অিজত হেয়েছ। অবিশ  চেকর 
ল মা া অজেন সেচ  থাকার উপর আেরাপ 
করা হয়।

অধ-বািষক - ায়ন 
িতেবদন সড়ক পিরবহন ও 

মহাসড়ক িবভােগ রণ এবং 
িডএম িসএল -এর ত  
বাতায়েন কাশ করার ব া 

হণ করেত হেব এবং অবিশ  
ল মা া অজেন সেচ  থাকেত 
হেব।

ইেনােভশন 
টীম, 
িডএম িসএল

২



৬. উ াবকগণেক 
ী িত বা 
েণাদনা দান

উ াবনী কমপিরক না ২০১৯-২০২০ এর কায ম 
৯.১: উ াবকগণেক শংসা চক উপ-আ ািনক 
প /সনদপ / / র ার দান িবষেয় আেলাচনা 
হয়। আেলাচনাে  উ াবনী কমপিরক না 
২০১৮-২০১৯ এর আওতায় ফামেগইট থেক শাহবাগ 
পয  এমআর  লাইন-৬ এর িনমাণ কাজ 
চলাকালীন যানজট াস করেণ “ ািফক 
ডাইভারশন” িবষেয় উ াবনী আইিডয়া  
সফলভােব বা বািয়ত হওয়ায় উ  উ াবনী 
আইিডয়ার উ াবক ও ার দলেক উপ-আ ািনক 
প /সনদপ  দােনর িবষেয় একমত পাষণ করা 
হয়।

উ াবনী কমপিরক না 
২০১৮-২০১৯ এর আওতায় 
ফামেগইট থেক শাহবাগ পয  
এমআর  লাইন-৬ এর িনমাণ 
কাজ চলাকালীন যানজট াস 
করেণ “ ািফক ডাইভারশন” 
উ াবনী আইিডয়া  সফলভােব 
বা বািয়ত হওয়ায় উ  উ াবনী 
আইিডয়ার উ াবক জনাব মা: 
সারওয়ার উ ীন খান, ক  

ব াপক-২, িডএমআর িডিপ 
লাইন-৬ ও ার দলেক উপ-
আ ািনকপ / সনদপ  

দােনর ব া হণ করেত হেব।

ইেনােভশন 
অিফসার

৭. ড েমে শন 
কাশনা

উ াবনী কমপিরক না ২০১৯-২০২০ এর কায ম 
১৪.১ এর আওতায় ড েমে শন তির ও কাশনার 
(পাইলট ও স সািরত) বা বাধকতা রেয়েছ। এ 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা শেষ এক   কিম  
গঠেনর িবষেয় সভায় একমত পাষণ করা হয়।

ড েমে শন তির ও কাশনার 
িনিম  জনাব শাহিরয়ার কিবর, 
সহকারী েকৗশলী 
(ইেলকি ক াল), 
িডএমআর িডিপ লাইন-৬, 
জনাব মা: উ ল হাসাইন, 
সহকারী েকৗশলী 
( মকািনক াল), 
িডএমআর িডিপ লাইন-৬, এবং 
জনাব মা: আির র রহমান, 
সহকারী েকৗশলী (িসিভল), 
িডএমআর িডিপ লাইন-৬ এর 
সম েয় ড েমে শন তরী ও 

কাশনার জ  কিম  গঠেনর 
অিফস আেদশ জাির করেত হেব।

ইেনােভশন 
অিফসার

সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ রািকব উি ন 
ক  ব াপক (িসগনাল এ

টিলকিমউিনেকশন)

ারক ন র: ৩৫.০৫.০০০০.১১৩.৫০.০০১.১৯.৫ তািরখ: 
১৯ জা য়াির ২০২০

৫ মাঘ ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ব াপনা পিরচালক, ঢাকা াস ানিজট কা ানী িলিমেটড
২) ক  পিরচালক (এমআর  লাইন-৬), ঢাকা াস ানিজট কা ানী িলিমেটড

৩



৩) ক  পিরচালক, (এমআর  লাইন-১) ঢাকা াস ানিজট কা ানী িলিমেটড
৪) ক  ব াপক-২ (িসিপ-০৩ এবং িসিপ-০৪), ক  ব াপক-২ (িসিপ-০৩ এবং িসিপ-০৪) এর দ র, ঢাকা াস
ানিজট কা ানী িলিমেটড

৫) উপ- ক  ব াপক (িসিভল) (িসিপ-০৫), উপ- ক  ব াপক (িসিভল) (িসিপ-০৫) এর দ র, ঢাকা াস ানিজট
কা ানী িলিমেটড
৬) জনাব মাঃ আির র রহমান, সহকারী েকৗশলী (িসিভল), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬)
৭) জনাব মাঃ েয়ল িশকদার, সহকারী েকৗশলী ( মকািনক াল), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬)
৮) জনাব মাঃ উ ল হাসাইন , সহকারী েকৗশলী ( মকািনক াল), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬)
৯) জনাব শাহিরয়ার কিবর, সহকারী েকৗশলী (ইেলকি ক াল), িডএমআর িডিপ (লাইন-৬)

 

মাঃ রািকব উি ন 
ক  ব াপক (িসগনাল এ

টিলকিমউিনেকশন)

৪


