েসতু িবভা
সড়ক পিরবহন ও েসতু ম�ণাল

িবভােগর উে�খেযা� কাযর্ালীঃ
• ১৫০০ িমটার বা তদূ� ৈদেঘ র্য েসত, েটাল সড়ক, �াইওভার, টােনল, 
এ�ে�সওেয়, কজওেয়, িলংক েরাড ইতয্াি িনমর্ােণ পিরক�না �হণ, বা�বায়ন,
মিনটিরং এবং মূ�ায়;
• বৃহ েসত ও অ�া� অবকাঠােমা পিরচালনা এবং র�ণােব�ণ;
• বৃহ েসত, েটাল সড়ক,  টােনল ইতয্াি �বহারকারী যানবাহনসমূেহ েটাল
িনধর্ার;
• বৃহ েসত এবং অ�া� অবকাঠােমার িনয়�ণাধীন এলাকার িনরাপ�া িবধান।

উ�াবন-সং�া� বাৎসিরক �িতেবদন ২০১৫
নদীমাতৃক বাংলােদেশ আ থ-সামািজক উ�য়েন সু�ু  ও সমি�ত যাতায়াত �ব�া গেড়
েতালার িবক� েনই। এই িবষয়িটর গুর ু� অনুধাবন ক েরই বৃহৎ েসতু, এ�ে�
টােনল, ইতয্ািদ িনমর্াণ, র�ণােব�ণ ও পিরচালনার দািয়� িদে২০০৮ সােলর ৩১
মাচর তৎকালীন েযাগােযাগ ম�ণালেয়র অধীেন েসত িবভাগ নােম আলাদা একি িবভাগ
সৃি করা হয়। ঢাকার বনানী� েসত ভবেন এর কাযর্াল অবি�ত। েসত িবভােগর
অনুেমািদ জনবেলর সং�া ৩০।  বাংলােদশ েসত কতৃর্ েসত িবভােগর অধীন�
একি সং�া।

েসতু িবভাগ এবং এর অধীন সং�া বাংলােদশ  েসতু  কতৃর্পে�র সকল উ�াব
কমর্কা�ও মূলতঃ এসকল কাযর্াবলী েক ে ক� কের আবিতর্ত হয়। েসতু িবভ
উে�খেযা� উ�াবনী কাযর্�েমর একিট িচ� উপ�াপন করা হেলা

িভশনঃ

অেটােমিট েটাল কােলকশন িসে�ম

েদশ�াপী িনরবি�� সড়ক েযাগােযাগ েনটওয়াকর।

যমুনা নদীর উপর িনিমর্ত বাংলােদেশর সবর্বব�ব� েসতুর েটাল আদায় কাযর্�
স�ণর্ �য়ংি�য়। IRD INC. নামক একিট �িত�ােনর মা�েম ২০০৫ সােল  এই
automatic toll collection system �াপন করা হয়। ব�ব� েসতুে �িতিনয়ত
যানবাহেনর পিরমাণ বৃি পাে�। িব�মান েটাল আদায় প�িতর মা�েম ভিব�ৎ
চািহদা েমটােনা ক�সা� হেব। এ িবষয়ি িবেবচনায় িনেয় ব�ব� েসতেত আধুিন
�যুি�গ সুিবধসহ Automatic vehicle classification বা  AVC প�িত চালু
করা  হেয়েছ। ফেল �য়ংি�য়  প�িতেতই যানবাহেনর ে�ণীিব�াস ও েটাল িনধর্ারণ
করা স�ব হে�। এছাড়া, েটাল আদােয় অেনক কম সময় �েয়াজন হওয়ায় জনসাধারণ 
উপকৃত হে� ব�ব� েসত িদেয় চলাচলকারী যানবাহনসমূেহ ওজন িনয়�েণ
আধুিন �যুির সুিবধাস েসতু উভয় �াে� ওজন ে�শন �াপন করা হেয়েছ।

িমশনঃ
১৫০০ িমটার ও তদ�র ৈদেঘ র্য েসত, উড়াল েসত, এ�ে�সওেয়, টােনল ইতয্াি িনমর্া
ও র�ণােব�েণর মা�েম সবর্সাধারেণ আথর-সামািজক অব�ার উ�য়ন।
িবভােগর েকৗশলগত উে��সমহঃ
১. সমি�ত ও িনরবি�� সড়ক েযাগােযাগ �ব�া িনি�তকরেণ সহায়তা করা;
২. সড়ক পিরবহন �ব�া �ততরকরেণ সহায়তা করা ও
৩. বড় বড় শহেরর যানজট �াসকরেণ সহায়তা করা।  
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Remote Monitoring of Bangabandhu Bridge Toll Collection
System
ব�ব� েসতুর েটাল কােলকশন িসে�ম ঢাকা� বাংলােদশ েসতু কতৃর্পে�র �
কাযর্ালয় হেত পিরবী� করার জ� একিট Remote Monitoring System
রেয়েছ। েটাল  সং�া� যাবতীয়  ত� ও িরেপাট র্ সংর�ণ এবং ব�ব� েসতু িদে
যানবাহন চলাচল  সরাসির পযর্েব�েণর জ� অপিটকয্াল ফাইবার েনটওয়ােক
মা�েম  একিট িরেমাট মিনটিরং িসে�ম গেড় েতালা হেয়েছ। এর মা�েম ঢাকা�
�ধান কাযর্ালয় হেত ব�ব� েসতু র েটাল কােলকশনবং েটাল  এলাকার যানবাহন
পিরি�িত পিরবী�ণ  করা  স�ব  হে�। েটাল  সং�া� এবং ওজন ে�শেনর যাবতীয় 
ত� �ানীয়ভােব local server-এ সংর�ণ ছাড়াও অিতির� back up িহেসেব েসতু
ভবন�  central server-এ সংর�ণ করা হে�। ফেল েকানওভােব local storage
�িত�� হেলও বাংলােদশ  েসতু  কতৃর্পে�র ে�ােরেজ তা সংরি�ত থা এবং
data recover করা স�ব হেব।

Screen-shot of Automatic Toll Collection System
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সু�ুভােব এবং ��তার সােথ স�� হে�। ফেল েসবাদাতা এবং েসবা �হীতা উভেয়ই
উপকৃত হে�। তাছাড়া, সরাসির িবআরি-এর ডাটােবইেজর ত� �বহার করায় 
যানবাহেনর �কৃত ে�ণী িনেয় িবতেকর্রও েকান অবশ থাকেছ না।  

Real-time online Toll Collection System of 6th BangladeshChina Friendship (Mukterpur) Bridge
৬� বাংলােদশ-চীন ৈম�ী (মু�ারপুর) েসতুর েটাল আদায় প� িত বাংলােদে
ে��াপেট একিট অন� �ব�া। একি Real-time Digital Toll Collection
System-এর মা�েম  এই েসতর েটাল আদায়  কাযর্�ম পিরচািলত হয়। যানবাহন
েসতু  পারাপােরর জ� েটাল �জায়  উপি�ত হেল িসে�েম  �থেম যানবাহেনর
েরিজে�শন ন�রিট িসে�েম এি� েদয়া হয়। এই িসে�মিট সরাসির িবআর-এর
database-এর সােথ  সংযু� থাকায় যানবাহনিটর �কৃত ে�ণীসহ িব�াির ত ত
িসে�েম  �দিশর্ত হয়। িসে�েম �দিশর্ত ে�ণী এবং ত অনুযায়ী যানবাহনি
েটােলর হার িনধর্ািরত হয় এবং েস অনুযায়ী েটাল আদায় করা হয়। েটাল পিরেশািধ
হেল িসে�ম �য়ংি�য়ভােবই স�ুেখর �িতব�কিট সিরেয় যানবাহিটেক েস
পারাপােরর জ� েযেত েদয়। স�ণর্ �ি�য়ািট স�� হেত মা ১৫ েসেক�  সময় 
�েয়াজন হয়। পিরেশািধত েটােলর পিরমাণসহ েটাল আদায়  সং�া� সকল  ত�
িসে�েম সংরি�ত হয়। েটােলর অথর্ িনিদর্� �াংেক জমা করা হয়। েটাল আদােয়
েমাট পিরমাণ, েকান ে�ণীর যানবাহন হেত িক পিরমাণ েটাল আদায় হেয়েছ ইতয্ািদ
ত� তাৎ�িণকভােব িসে�েম �দিশর্ত হয়। েটাল আদায় �ি�য়া, েটােল অথর্ জমা
সং�া� সকল  ত�,  েটাল �াজা  এলাকার িভিডও িচ� বনানী� বাংলােদশ  েসতু
কতৃর্পে�র সদর দ�র হেVPN-এর মা�েম সরাসির মিনটর করা হয়।

অিভেযাগ �িতকার �ব�া
েসবা  �তয্াশী জনসাধারণ যােত সহেজই তােদর অিভেযাগ বা মতামত সংি��
কতৃর্প�েক জানােত পাের এজ� েসতু িবভাগ এবং এর অধীন� সং�া বাংলােদশ ে
কতৃর্পে�র ওেয়বসাইেট এ অনলাইন Grievance Redress System (GRS)
সংেযাজন করা  হেয়েছ। জনসাধারণ অনলাইেন খুব সহেজই এর মা�েম তােদর
অিভেযাগ/ মতামত/ পরামশর্ জানােত পারেছ

ইেতাপূেবর্ ইজারাদােরর মা�ে ম �ানুয়াল প�িত েত েটাল আদায়কােল যানবাহে
�কৃত ে�ণী, েটােলর �কৃত পিরমাণ ইতিদ িনেয়  ইজারাদােরর সােথ  েসতু
�বহারকারীর �ায়শই িবতেকর্র সৃি� হেতা। এেত েযমন েটাল আদায় কাযর্�েম ি
ঘটেতা েতমিন েসবা �হীতােদরও সমেয়র অপচয় হেতা। তাছাড়া, �ানুয়াল প�িতেত
েটাল আদােয়ও অেপ�াকৃত েবশী সময় �েয়াজন হেতা। বতর্মান িসে�ম �বহাের
ফেল েযমন toll transaction-এ সময় কম লাগেছ, েতমিন েটাল আদায় কাযর্�মও
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েশয়ার েফা�ার
িবিভ� ধরেণর ডকুেমে�র soft copy সহেজ আদান-�দােনর লে�য েসতু িবভােগ
LAN server-এ একিট share folder সৃজন করা হেয়েছ। এই েফা�াের িবিভ�
উইং এর নােম পৃথক েফা�ার রেয়েছ।�েয়াজনীয় সকল ডকুেম� এবং খসড় এসব 
েফা�াের �েয়াজনানুসাের সংর�ণ করা হয়। কমর্কত-কমর্চারীগণ সহেজই তােদর
�েয়াজনীয়  ডকুেম� এই েফা�ােরর মা�েম েশয়ার করেত পােরন। িনয়িমত সভার
েনািটশ, কযর্প�, কাযর্িববরণী, �িতেবদন এই েফা�ােরর মা�েম েশয়ার করা হ
এেত কাগজ ও ি�ি�ং এর কািলরও সা�য় হে�।
�বহারকারী এই িসে�েম লগ-ইন কের েরিজে�শেনর মা�েম  তার অিভেযাগ বা 
পরামশর্ জানােত পারেবন। েরিজে�শেনর সময় -েমইল এয্াে�স বা েমাবাইল েফান
ন�র িদেয় থাকেল �য়ংি�য়ভােব  তার ই-েমইল  এয্াে�স এবং েমাবাইল েফােন
সফলভােব অিভেযাগ/পরামশর্ দািখল সং�া� একিট েমে েপৗঁেছ যােব। েতমিন
পরবত�েত তার দািখলকৃত অিভেযাগ কতৃর্পে�র িনকট িন�ি�র েকান পযর্
রেয়েছন তাও েদখেত পারেবন। কতৃর্প� কতৃর্ক অিভেযাগিট িন�ি� হওয়ার পর 
আেরকিট েমেসজ পােবন
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ইউজড েপপার িরসাইি�ং ব�

ই-ফাইিলং

অেনক সময় আমরা কাগেজর েকবলমা� একিট পৃ�াই �বহার কের থািক। ফেল অ
পৃ�ািট অ�বহৃত েথেক যায়। কাগেজর সেবর্া� �বহার িনি�তকে� েসতু িব
‘ইউজ্ড েপপার িরসাইি�ং ব�’ �বতর্ন করা হেয়েছ। েকবলমা� একিট পৃ�া �বহ
করা হেয়েছ এমন কাগজগুেলা এই ে� জমা রাখা হয়। খসড়া ি�ি�ং এবং অ�া�
কােজ এই বে�র কাগজ �বহার করা হয়। �বহােরর সুিবধাে থর্ েসতু ভবেনর �ি
ে�াের central LAN printer এর কােছ এই ‘ইউজ্ড েপপার িরসাইি�ং ব�’ গুেলা
�াপন করা  হেয়েছ। এেত কের েযমন কাগেজর সেবর্া� �বহার িনিত করা  স�ব 
হে� েতমিন কাগেজর �বহারও �াস েপেয়েছ।

রূপক� ২০২১ অনুসাের িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমর্ােণর লে�য্ �ধানম�
কাযর্ালেয়র Access to Information (A2I) Programme কতৃর্ক বা�বায়নাধী
ই-ফাইিলং কাযর্�েম েসতু িবভাগ সংযু � হেয়েছ। েসতু িবভােগর িবিভ� পযর্া
কমর্কতর্াগণ এ িবষেয় �ধানম�ীর কাযর্ালেয় �িশ�ণ �হণ কেরেছন। েসতু িবভাগ 
বাংলােদশ  েসতু  কতৃর্পে�র সকল পযর্ােয়র কমর-কমর্চারীেক -ফাইিলং িবষেয় 
অভয্�রীণ �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। েতু িবভােগ -ফাইিলং কাযর্�ম পিরচালনার
জ� একিট �� েড� �াপন করা হেয়েছ। েসতু িবভােগর িকছু নি-ফাইিলং
�ব�ার মা�েম িন�ি� করা হে�।

ই-িজিপ
েট�ার �ি�য়ার নানা ধরেণর �র্িতব�কতা দূর করার জ� েসতু িবভােগর অধী
সং�া বাংলােদশ  েসতু  কতৃর-এ ই-েট�ার প�িত চালু  করা হেয়েছ। এর ফেল
েট�ারারগণ িনিবর্ে� এবং সহেজ েট�া �ি�য়ায় অংশ�হণ করেত পারেছন।
িডিজটাল আকর্াই
িডিজটাল আকর্াইিভং এর মা�েম ত�ািদ সংর�েণর উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। এর
অংশ িহেসেব ব�ব� েসতুর িনমর্াণ েকৗশল এবং িবিভ� ডকুেম� ও ত�ািস�লন
িনেয় একিট িডিজটাল আকর্াইভ �াপন করা হেয়েছ। প�েসতু িনমর্ােণ সং�াঅনুরূ
িডিজটাল আকর্াইভ �াপেনর কাযর্�ম চলমান আে
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HRM Software
েসতু িবভাগ ও বাংলােদশ েসতু কতৃর্পে�র কমর-কমর্চারীগেণর ত� সংর�েণর
জ� একিট Human Resource Management Software রেয়েছ। এেত সকল 
কমর্কতর-কমর্চারীর ত� পযর্ায়�ে এই িসে�েম  সংর�ণ  করা  হে�। এেত খুব
সহেজই কমর্কতর-কমর্চারীগেণর ত� পৃথকভােএবং িরেপাট র্ আকাের পাওয়া যােব
অিফস অেটােমশন
অিফস অেটােমশেনর অংশ  এবং কাগেজর �বহার �ােসর উে�াগ িহেসেব  েসতু
িবভাগ  এবং বাংলােদশ  েসতু  কতৃর্প� কত Client Server-based Integrated
System এর Accounting System, Provident Fund Management

েফসবু েপইজ
েসতু িবভাগ এবং এর অধীন� সং�া বাংলােদশ েসতু কতৃর্প�২িটপৃথক েফসবু
েপইজ রেয়েছ। এই েপইজগুেলা ইেনােভিটভ আইিডয়া েশেরর ে�ে� অন-লাইন
�য্াটফম িহেসেব কাজ করেব বেল আশা করা হে�।

System, Payroll System, Store Management System, Vehicle
Management System এবং Asset Management System মিডউল �বহার

করা  হে�। িডিজটাল  প�িতেত ত� সংর�ণ  করায়  েযমন কাগেজর �বহার �াস
েপেয়েছ, েতমিন সহেজই �েয়াজনীয় ত� �ত খ ুঁেজ পাওয়া স�ব হে�।

আইিডয়া ব�
েসতু িবভাগ এবং বাংলােদশ েসতু কতৃর্পে�র কমর-কমর্চারীগণ যােত িনি�র্ধা
তােদর ইেনােভিটভ আইিডয়া কতৃর্পে�র সা েথ েশয়ার করেত পােরন এজ� ে
ভবেনর িবিভ� ে�াের ‘আইিডয়া ব�’ �াপন করা  হেয়েছ। কমর্কতর-কমর্চারীগণ
তােদর েয  েকান আইিডয়া িলেখ এই বে�  েফলেত পােরন। কতৃর্প� িনিদর্� স
পরপর এসব আইিডয়া ব� েথেক সং�হপূবর্ক যাচ-বাছাই করেব।
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