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সেতু বিভাগ, েড়ক পবিিহন ও সেতু মন্ত্রণালয় 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ িছরিি বাৎসরিক উদ্ভাবনী কম থপবিকল্পনায় উবিবিত উদ্ভািনেহ অন্যান্য উদ্ভািরনি নাম ও কার্ থক্ররমি অগ্রগবতি তথ্য। 

ক্রম মন্ত্রণালয় 

ও 

দপ্তরিি

নাম 

উদ্ভািরনি নাম উদ্ভািরনি েংবিপ্ত বিিিণ উদ্ভািন গ্রহরণি সর্ৌবিকতা উদ্ভািরকি 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্র

সমি 

অগ্রগবত 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়রনি

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ? 

িাস্তিায়রনি জন্য 

পাইলট কম থসূবি 

গ্রহণ কিা হরয়রছ 

বকনা? হরয় 

র্াকরল তাবিি 

োিা সদরেি 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়নরর্াগ্য 

বকনা? 

স াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, 

পদবি, স ান ও 

ইরমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 সেতু 

বিভাগ, 

েড়ক 

পবিিহন 

ও সেতু 

মন্ত্রণালয় 

৬ষ্ঠ বাাংলাদেশ-

চীন মৈত্রী 

(মুক্তারপুর) 

সেতুর রিরিটাল 

টটাল কাললকশন 

রসলেম 

৬ষ্ঠ বাাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) 

সেতুর স াল আোয় পদ্ধতি বাাংলাদেদশর 

সেক্ষাপদ  একটি অনন্য ব্যবস্থা। একটি 

Real-time Digital Toll 

Collection System-এর ৈাধ্যদৈ 

এই সেতুর স াল আোয় কার্ যক্রৈ 

পতরচাতলি হয়। র্ানবাহন সেতু 

পারাপাদরর জন্য স াল প্লাজায় উপতস্থি 

হদল েথদৈ র্ানবাহদনর সরতজদেশন 

নম্বরটি তেদেদৈ এতি সেয়া হয়। এই 

তেদেৈটি েরােতর তবআরটিএ-এর 

database-এর োদথ োংযুক্ত থাকায় 

র্ানবাহনটির েকৃি সেণীেহ তবস্তাতরি 

িথ্য তেদেদৈ েেতশ যি হয়। তেদেদৈ 

েেতশ যি সেণী এবাং িথ্য অনুর্ায়ী 

র্ানবাহনটিরদ াদলর হার তনর্ যাতরি হয় 

এবাং সে অনুর্ায়ী স াল আোয় করা হয়। 

স াল পতরদশাতর্ি হদল তেদেৈ 

স্বয়াংতক্রয়ভাদবই েম্মুদের েতিবন্ধকটি 

েতরদয় র্ানবাহটিদক সেতু পারাপাদরর 

জন্য সর্দি সেয়। েম্পূণ য েতক্রয়াটি েম্পন্ন 

হদি ৈাত্র ১২ সেদকন্ড েৈয় েদয়াজন হয়। 

পতরদশাতর্ি স াদলর পতরৈাণেহ স াল 

আোয় োংক্রান্ত েকল িথ্য তেদেদৈ 

োংরতক্ষি হয়। স াদলর অথ য তনতে যষ্ট 

ব্যাাংদক জৈা করা হয়। স াল আোদয়র 

সৈা  পতরৈাণ, সকান সেণীর র্ানবাহন 

হদি তক পতরৈাণ স াল আোয় হদয়দে 

ইদিাপূদব য ইজারাোদরর ৈাধ্যদৈ 

ম্যানুয়াল পদ্ধতিদি স াল 

আোয়কাদল র্ানবাহদনর েকৃি 

সেণী, স াদলর েকৃি পতরৈাণ 

ইিযাতে তনদয় ইজারাোদরর োদথ 

সেতু ব্যবহারকারীর োয়শই 

তবিদকযর সৃতষ্ট হদিা। এদি সর্ৈন 

স াল আোয় কার্ যক্রদৈ তবঘ্ন ঘ দিা 

সিৈতন সেবা গ্রহীিাদেরও েৈদয়র 

অপচয় হদিা। িাোড়া, ম্যানুয়াল 

পদ্ধতিদি স াল আোদয়ও 

অদপক্ষাকৃি সবশী েৈয় েদয়াজন 

হদিা। বিযৈান তেদেৈ ব্যবহাদরর 

ফদল সর্ৈন toll transaction-এ 

েৈয় কৈ লাগদে, সিৈতন স াল 

আোয় কার্ যক্রৈও সুষ্ঠভুাদব এবাং 

স্বচ্ছিার োদথ েম্পন্ন হদচ্ছ। ফদল 

সেবাোিা এবাং সেবা গ্রহীিা উভদয়ই 

উপকৃি হদচ্ছ। িাোড়া, েরােতর 

তবআরটিএ-এর ডা াদবইদজর িথ্য 

ব্যবহার করায় র্ানবাহদনর েকৃি 

সেণী তনদয় তবিদকযরও সকান 

অবকাশ থাকদে না।   

সেতু বিভাগ 

ও িাংলারদে 

সেতু কর্তথপি 

১০০% ১.67 সকাটি 

টাকা 

উদ্ভািনটি েম্পূণ থরূরপ 

িাস্তিাবয়ত হরয়রছ 

এিং 15 মাি থ ২০১৬ 

তাবিি হসত বঙ্গবন্ধু 

টসতুলেও এই 

রসলেম ব্যবহাি 

কলি টটাল আদায় 

কিা হলে। অর্ থাৎ 

রসলেমটি 

replicate কিা 

হটয়লে। মূল 

উদ্ভাবনটি  হলয়রেল 

২০১৫-১৬ 

অর্ থবেলি। 

িাস্তিায়নরর্াগ্য হাবিবুি িহমান, 

যুগ্মেবিি 

(প্রোেন),  

৫৫০৪০৩০৮  

hrahmands

@ yahoo.com  
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ক্রম মন্ত্রণালয় 

ও 

দপ্তরিি

নাম 

উদ্ভািরনি নাম উদ্ভািরনি েংবিপ্ত বিিিণ উদ্ভািন গ্রহরণি সর্ৌবিকতা উদ্ভািরকি 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্র

সমি 

অগ্রগবত 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়রনি

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ? 

িাস্তিায়রনি জন্য 

পাইলট কম থসূবি 

গ্রহণ কিা হরয়রছ 

বকনা? হরয় 

র্াকরল তাবিি 

োিা সদরেি 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়নরর্াগ্য 

বকনা? 

স াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, 

পদবি, স ান ও 

ইরমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ইিযাতে িথ্য িাৎক্ষতণকভাদব তেদেদৈ 

েেতশ যি হয়। স াল আোয় েতক্রয়া, 

স াদলর অথ য জৈা োংক্রান্ত েকল িথ্য, 

স াল প্লাজা এলাকার তভতডও তচত্র বনানীস্থ 

বাাংলাদেশ সেতু কর্তযপদক্ষর েের েপ্তর 

হদি VPN-এর ৈাধ্যদৈ েরােতর ৈতন র 

করা হয়। 

 াইল ট্র্যাবকং 

বেরেম 

জনোর্ারণদক সেবা েোদনর জন্য 

বাাংলাদেশ সেতু কর্তযপদক্ষর কৈ যকিযা-

কৈ যচারীগণ েব যো েদচষ্ট থাদকন। িদব 

অদনক েৈয় নতথপত্র েঠিক সডদে েঠিক 

েৈদয় সপ ৌঁোয় না। ফদল অনাকাতিি 

তবলম্ব ঘদ  থাদক। অদনক সক্ষদত্র ফাইল 

misplaced হয়। েখন ফাইলটি 

খ ুঁিলে রিলয়ও সমলয়ি অপচয় হয়। 

ফাইল যালে সহলিই খ ুঁলি পাওয়া যায় 

এবং সঠিক সমলয় সঠিক টিলে টপ ুঁলে 

এিন্য একটি Flie Tracking 

System-এি উদ্ভাবন কিা হলয়লে।  

 

বাংলালদশ টসতু কর্তথপলেি টসবা 

প্রদান প্ররিয়ালক সহিেি কিা এবং 

নরর্ি িরেরবরি ভালভালব পয থলবেণ 

কিা সম্ভব হলে। 

সেতু বিভাগ 

ও িাংলারদে 

সেতু কর্তথপি 

১০০% ৮৮,৫০০/- 

টাকা 

িাস্তিাবয়ত এিং 

িলমান 

িাস্তিায়নরর্াগ্য 

ইরলকট্র্বনক 

এযারেে কররাল 

বেরেম 

বাংলালদশ টসতু কর্তথপে এবং এি 

অিীনস্থ রবরভন্ন প্রকল্প অরফলসি 

রনিাপত্তাকলল্প এই ভবলনি প্রলবশ পলর্ 

Electronic Access Control 

System স্থাপন কিা হলয়লে। টসতু 

ভবনস্থ রবরভন্ন অরফলস কম থিে 

কম থকেথা-কম থচািীলদি Smart ID 

Card প্রদান কিা হলয়লে। এই আইরি 

কাি থ ব্যবহাি কলিই োিা ভবলন প্রলবশ 

কলি র্ালকন। কালি থি পরিবলেথ 

পাসওয়াি থ ব্যবহালিিও সুলযাি িলয়লে। 

োোড়া,  এই ব্যবস্থায় biometric 

টসতু ভবনস্থ কম থকেথা-কম থচািীলদি 

রনিাপত্তা রবিান এবং  রনি থারিে 

সমলয় অরফলস উপরস্থরেি রবষয়টি 

মরনটি কিা। 

সেতু বিভাগ 

ও িাংলারদে 

সেতু কর্তথপি 

১০০% ৩,৬৮,০০০/- 

টাকা 

িাস্তিাবয়ত এিং 

িলমান 

িাস্তিায়নরর্াগ্য 
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ক্রম মন্ত্রণালয় 

ও 

দপ্তরিি

নাম 

উদ্ভািরনি নাম উদ্ভািরনি েংবিপ্ত বিিিণ উদ্ভািন গ্রহরণি সর্ৌবিকতা উদ্ভািরকি 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্র

সমি 

অগ্রগবত 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়রনি

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ? 

িাস্তিায়রনি জন্য 

পাইলট কম থসূবি 

গ্রহণ কিা হরয়রছ 

বকনা? হরয় 

র্াকরল তাবিি 

োিা সদরেি 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়নরর্াগ্য 

বকনা? 

স াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, 

পদবি, স ান ও 

ইরমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

পদ্ধরেলে finger print ব্যবহাি 

কলিও টসতু ভবলন প্রলবলশি অপশন 

িলয়লে। দশ থনার্ীিণ রিলসপশন হলে 

সিবিাহকৃে রভরিটিস্  কাি থ ব্যবহাি 

কলি রভেলি প্রলবশ কিলে পালিন। 

Electronic Access Control 

System প্রবেথলনি ফলল এই ভবলন 

কম থিে এমপ্লরয়ি এবং আিে 

দশ থনার্ীলদি  (যালদি মলে রবলদশী 

নািরিকও িলয়লেন) রনিাপত্তা রনরিে 

কিা সম্ভব হলে।  

 

বকক্-অ  বমটিং বাাংলাদেশ সেতু কর্তযপদক্ষর েশােন 

উইাং-এ কৈ য তেবদের ুরুতদি (েকাল 

০৯:১০-০৯:২০ তৈ. বা তনক বিী 

েৈদয়) োংতক্ষপ্ত েৈদয়র জন্য োংতিষ্ট 

েকল কৈ যকিযা এবাং key-staff-সের 

তনদয় ‘তকক -অফ তৈটিাং’এর েবিযন করা 

হদয়দে। এই েভায় তেদনর কম থসূচীি 

prioritization-এর ৈাধ্যদৈ কাদজর 

গতি বৃতদ্ধ করা েম্ভব হদচ্ছ। 

োংতিষ্ট েকদল এই েভায় উপতস্থি 

থাকায় েৈন্বয়ও বৃতদ্ধ পাদচ্ছ এবাং 

অগ্রাতর্কার িাতলকাভুক্ত কার্ যেমূহ 

েহদজ ও সুষ্ঠুভাদব েম্পন্ন করা েম্ভব 

হদচ্ছ। 

 

সেতু বিভাগ 

ও িাংলারদে 

সেতু কর্তথপি 

১০০% - িাস্তিাবয়ত এিং 

িলমান 

িাস্তিায়নরর্াগ্য 

অনলাইন প্ররিে 

পাে 

সেতু তবভাগ, বাাংলাদেশ সেতু কর্তযপক্ষ 

এবাং এর অর্ীনস্থ তবতভন্ন েকল্প অতফদে 

েশ যনাথীদের েদবশ তনয়ন্ত্রণ এবাং 

তনরাপত্তার স্বাদথ য online entry pass 

ইসুু িব্যবস্থা কিা হলয়লে। এই ব্যবস্থায় 

অনুলমারদে কম থকেথািণ দাপ্তরিক বা 

ব্যরিিে প্রলয়ািলন টসতু ভবলন 

আিমলনচ্ছু ব্যরিলদি নালম অনলাইন 

পাশ ইসুু কলি র্ালকন। ইসুুকৃে পাশ 

অন-লাইলন টসতু ভবলনি রিলসপশলন 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত কম থচািীলদি কালে 

স্বয়ংরিয়ভালব টপ ুঁলে যায়। এই পাশ 

অন-লাইলন পাশ ইসুুি ব্যবস্থা 

হওয়ায় কম থকেথািণ খব সহলিইও 

দ্রুে োি সালর্ পাশ ইসুু কিলে 

পািলেন। এই পাশ রিলসপশলন 

টপ ুঁোলনাি িন্য টকান বাহলকি 

প্রলয়ািন হলেনা। এই ব্যবস্থা 

প্রবেথলনি ফলল দশ থনার্ীলদি টসতু 

ভবলন প্রলবলশি টেলে শৃঙ্খলাও বৃরদ্ধ 

টপলয়লে।  

 

সেতু বিভাগ 

ও িাংলারদে 

সেতু কর্তথপি 

১০০% ৮৮,৫০০/- 

টাকা 

িাস্তিাবয়ত এিং 

িলমান 

িাস্তিায়নরর্াগ্য 



C:\Users\a2i\Desktop\Information of Inn\সেতু বিভাগ\২০১৬-১৭ সেতু বিভাগ.docx-4 

ক্রম মন্ত্রণালয় 

ও 

দপ্তরিি

নাম 

উদ্ভািরনি নাম উদ্ভািরনি েংবিপ্ত বিিিণ উদ্ভািন গ্রহরণি সর্ৌবিকতা উদ্ভািরকি 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্র

সমি 

অগ্রগবত 

(%) 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়রনি

জন্য কত 

অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ? 

িাস্তিায়রনি জন্য 

পাইলট কম থসূবি 

গ্রহণ কিা হরয়রছ 

বকনা? হরয় 

র্াকরল তাবিি 

োিা সদরেি 

উদ্ভািনটি 

িাস্তিায়নরর্াগ্য 

বকনা? 

স াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, 

পদবি, স ান ও 

ইরমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

যাচাই কলি দশ থনার্ীলদি রভেলি প্রলবশ 

কিলে টদয়া হয়। 

েরিতনতামূলক 

সপাোি 

রলফলটি পরিবলেথ রিঁরড়ি ব্যবহািলক 

উৎসারহে কিলে “Burn Calories, 

Not Electricity” টলািানসহ একটি 

টপাোি মুদ্রণ কিা হলয়লে।  

 

রলফলটি পরিবলেথ রিঁরড়ি ব্যবহাি 

টযমন রবদ্যুৎ সাশ্রয় কলিলে 

মরনকারয়ক পরিশ্রম শিীিলক সুস্থ 

িাখলে সাহায্য কলি। রবদ্যুৎ সাশ্রয়ী 

হওয়ায় এই অভুাস পলিােভালব 

পরিলবশ বান্ধবও বলট। 

সেতু বিভাগ 

ও িাংলারদে 

সেতু কর্তথপি 

১০০% ৩,৫০০/- 

টাকা 

িাস্তিাবয়ত এিং 

িলমান 

িাস্তিায়নরর্াগ্য 

বঙ্গবন্ধু টসতু 

এলাকাি 

পুনব থাসন 

প্রকলল্পি ভূরম 

ব্যবস্থাপনা 

সহিীকিণ 

বাংলালদশ টসতু কর্তথপলেি রনয়ন্ত্রণািীন 

বঙ্গবন্ধু টসতু এলাকাি পুনব থাসন প্রকলল্পি 

প্লট হস্তান্তলিি প্ররিয়াটি রকছুটা িটিল 

এবং সময় সালপে। এই প্ররিয়াটি 

সহিীকিণ কিা হলল টসবা গ্রহীোিণ 

উপকৃে হটবন। 

বঙ্গবন্ধু বহুমুখী টসতু প্রকলল্প  

১,৩৩৩টি প্লট েরেগ্রস্থ পরিবািলক 

৯৯ বেলিি িন্য লীি টদয়া হয়। প্লট 

গ্রহলণি পি ১০(েশ) বৎের 

অতিবাতহি হদল প্ল টি 

বন্ধক/োন/োবদল  তকাংবা অন্য 

সকানভাদব কাউদক োতয়ত্ব েোন 

অথবা তবতল বদদাবস্ত করদি 

পারদবন। প্লট হস্তান্তি প্ররিয়া 

সহিেি ও গ্ররহোবান্ধব এবং 

দীর্ থসূরেো করমলয় আনাি িন্য 

উদ্ভাবনী উলযাি গ্রহণ কিা হলয়লে। 

সেতু বিভাগ 

ও িাংলারদে 

সেতু কর্তথপি 

১০০% -  

হযাঁ 

0২ অরটািি 

২০১৬ 

 

 

িাস্তিায়নরর্াগ্য 

১। হাবিবুি িহমান, 

যুগ্মেবিি (প্র:)  

৫৫০৪০৩০৮ 

hrahmands 
@yahoo.com 

 

২। েিী  সমাহাম্মদ 

সিজাউল 

কবিম, েহকািী 

পবিিালক(এ:) 

৫৫০৪০৩45 

ar e z a j u @ 

gmail.com 

 

 

 

 

 

 


