সেতু বিভাগ
েড়ক পবিিহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

বিভাবগি উবেখবযাগ্য কায থািলীঃ
 ১৫০০ বমটাি িা িদূর্ধ্থ দদব্ থযি সেতু, সটাল েড়ক, ফ্লাইওভাি, টাবনল,
এক্সবপ্রেওবয়, কিওবয়, বলংক সিাড ইিযাবদ বনমথাবণি পবিকল্পনা গ্রহণ, িাস্তিায়ন,
মবনটবিং এিং মূল্যায়ন;
 বৃহৎ সেতু ও অন্যান্য অিকাঠাবমা পবিচালনা এিং িক্ষণাবিক্ষণ;
 বৃহৎ সেতু, সটাল েড়ক, টাবনল ইিযাবদ ব্যিহািকািী যানিাহনেমূবহি সটাল
বনধ থািণ;
 বৃহৎ সেতু এিং অন্যান্য অিকাঠাবমাি বনয়ন্ত্রণাধীন এলাকাি বনিাপত্তা বিধান।

উদ্ভািন-েংক্রান্ত িাৎেবিক প্রবিবিদন ২০১৬
নদীমাতৃক িাংলাবদবে আর্ থ-োমাবিক উন্নয়বন সুষ্ঠু ও েমবিি যািায়াি ব্যিস্থা গবড়
সিালাি বিকল্প সনই। এই বিষয়টিি গুরুত্ব অনুধািন কবিই বৃহৎ সেতু, এক্সবপ্রেওবয়,
টাবনল, ইিযাবদ বনমথাণ, িক্ষণাবিক্ষণ ও পবিচালনাি দাবয়ত্ব বদবয় ২০০৮ োবলি ৩১
মাচ থ িৎকালীন সযাগাবযাগ মন্ত্রণালবয়ি অধীবন সেতু বিভাগ নাবম আলাদা একটি বিভাগ
সৃবি কিা হয়। ঢাকাি িনানীস্থ সেতু ভিবন এি কায থালয় অিবস্থি। সেতু বিভাবগি
অনুবমাবদি িনিবলি েংখ্যা ৩০। িাংলাবদে সেতু কতৃপ
থ ক্ষ সেতু বিভাবগি অধীনস্থ
একটি েংস্থা।

সেতু বিভাগ এিং এি অধীনস্থ েংস্থা িাংলাবদে সেতু কতৃপথ বক্ষি েকল উদ্ভািনী
কমথকান্ডও মূলিঃ এেকল কায থািলীবক সকন্দ্র কবি আিবিথি হয়। সেতু বিভাগ ও
িাংলাবদে সেতু কতৃপ
থ বক্ষি ২০১৬ োবলি উবেখবযাগ্য উদ্ভািনী কায থক্রবমি একটি
বিিরণী উপস্থাপন কিা হবলা।

বভেনঃ
সদেব্যাপী বনিিবিন্ন েড়ক সযাগাবযাগ সনটওয়াকথ।
বমেনঃ
১৫০০ বমটাি ও িদূর্ধ্থ দদব্ থযি সেতু, উড়াল সেতু, এক্সবপ্রেওবয়, টাবনল ইিযাবদ বনমথাণ
ও িক্ষণাবিক্ষবণি মাধ্যবম েি থোধািবণি আর্ থ-োমাবিক অিস্থাি উন্নয়ন।
বিভাবগি সকৌেলগি উবেশ্যেমূহঃ
১. েমবিি ও বনিিবিন্ন েড়ক সযাগাবযাগ ব্যিস্থা বনবিিকিবণ েহায়িা কিা;
২. েড়ক পবিিহন ব্যিস্থা দ্রুিিিকিবণ েহায়িা কিা ও
৩. িড় িড় েহবিি যানিট হ্রােকিবণ েহায়িা কিা।
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ফাইল ট্র্যাব িং বিস্টেম

ইস্টল ট্র্বন

এযাস্টেি

স্টরাল বিস্টেম (Electronic Access Control

System)
িনোধািণবক সেিা প্রদাবনি িন্য িাংলাবদে সেতু কতৃপ
থ বক্ষি কমথকিথা-কমথচািীগণ
েি থদা েবচি র্াবকন। িবি অবনক েময় নবর্পত্র েঠিক সডবে েঠিক েমবয় সপৌৌঁছায় না।
ফবল অনাকাবিি বিলম্ব ্বট র্াবক। অবনক সক্ষবত্র ফাইল misplaced হয়। তখন
ুঁ ত বিস্টয়ও িমস্টয়র অপচয় হয়। ফাইল যাস্টত িহস্টজই খস্টুঁ জ পাওয়া যায়
ফাইলটি খজস্ট
এিিং িঠি িমস্টয় িঠি ডেস্টে ডপ ুঁস্টে এজন্য এ টি Flie Tracking System-এর
উদ্ভািন রা হস্টয়স্টে। এই বিস্টেমটি িািংলাস্টেশ ডিতু র্তপৃ স্টের ডিিা প্রোন প্রবিয়াস্ট
িহজতর স্টরস্টে এিিং নবির িবতবিবি ভালভাস্টি পয ৃস্টিেণ রা িম্ভি হস্টে।

বনউ এয়ারস্টপার্ ৃ ডরাস্টের ডিতু ভিস্টন অিবিত ডিতু বিভাি, িািংলাস্টেশ ডিতু র্তপৃ ে
এিিং এর অিীনি বিবভন্ন প্র ল্প অবফস্টির বনরাপত্তা স্টল্প এই ভিস্টনর প্রস্টিশ পস্টি
Electronic Access Control System িাপন রা হস্টয়স্টে। ডিতু ভিনি বিবভন্ন
অবফস্টি মৃরত মৃ তৃা- মৃচারীস্টের Smart ID Card প্রোন রা হস্টয়স্টে। এই
আইবে াে ৃ ব্যিহার স্টরই তারা ভিস্টন প্রস্টিশ স্টর িাস্ট ন। াস্টে ৃর পবরিস্টত ৃ
পািওয়াে ৃ ব্যিহাস্টররও সুস্টযাি রস্টয়স্টে। তাোড়া, এই ব্যিিায় biometric পদ্ধবতস্টত
finger print ব্যিহার স্টরও ডিতু ভিস্টন প্রস্টিস্টশর অপশন রস্টয়স্টে। েশৃনািীিণ
বরস্টিপশন হস্টত িরিরাহকৃত বভবজর্রস্ াে ৃ ব্যিহার স্টর বভতস্টর প্রস্টিশ রস্টত
পাস্টরন। Electronic Access Control System প্রিতৃস্টনর ফস্টল এই ভিস্টন মৃরত
এমপ্লবয়জ এিিং আিত েশৃনািীস্টের (যাস্টের মস্টে বিস্টেশী নািবর ও রস্টয়স্টেন)
বনরাপত্তা বনবিত রা িম্ভি হস্টে। বনরাপত্তার পাশাপাবশ মৃ তৃা- মৃচারীস্টের
বনি ৃাবরত িমস্টয় অবফস্টি উপবিবতর বিষয়টিও মবনর্র রা িম্ভি হস্টে।
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ব ক্-অফ বমটিিং
ইসুযকৃত পাশ অন-লাইস্টন ডিতু ভিস্টনর বরস্টিপশস্টন োবয়ত্বপ্রাপ্ত মৃচারীস্টের াস্টে
স্বয়িংবিয়ভাস্টি ডপ ুঁস্টে যায়। এই পাশ যাচাই স্টর েশৃনািীস্টের বভতস্টর প্রস্টিশ রস্টত
ডেয়া হয়। অন-লাইস্টন পাশ ইসুযর ব্যিিা হওয়ায় মৃ তৃািণ খি িহস্টজই ও দ্রুততার
িাস্টি পাশ ইসুয রস্টত পারস্টেন। এই পাশ বরস্টিপশস্টন ডপ ুঁোস্টনার জন্য ড ান িাহস্ট র
প্রস্টয়াজন হস্টে না। এই ব্যিিা প্রিতৃস্টনর ফস্টল েশৃনািীস্টের ডিতু ভিস্টন প্রস্টিস্টশর ডেস্টে
শৃঙ্খলাও বৃবদ্ধ ডপস্টয়স্টে।

িাংলাবদে সেতু কতৃপ
থ বক্ষি প্রোেন উইং-এ কমথ বদিবেি শুরুবি (েকাল ০৯:১০ বম. ০৯:২০ িা বনকটিিী েমবয়) েংবক্ষপ্ত েমবয়ি িন্য েংবিি েকল কমথকিথা এিং keystaff-সদি বনবয় ‘বকক-অফ বমটিং’এি প্রিিথন কিা হবয়বছ। এই েভায় বদবনি
মৃসূচীর prioritization-এি মাধ্যবম কাবিি গবি বৃবি কিা েম্ভি হবি। েংবিি
েকবল এই েভায় উপবস্থি র্াকায় েমিয়ও বৃবি পাবি এিং অগ্রাবধকাি িাবলকাভুক্ত
কায থেমূহ েহবি ও সুষ্ঠুভাবি েম্পন্ন কিা েম্ভি হবি।

অনলাইন প্রবিে পাে
সেতু বিভাগ, িাংলাবদে সেতু কতৃপথ ক্ষ এিং এি অধীনস্থ বিবভন্ন প্রকল্প অবফবে
দেথনার্ীবদি প্রবিে বনয়ন্ত্রণ এিং বনিাপত্তাি স্বাবর্ থ online entry pass ইসুযর ব্যিিা
রা হস্টয়স্টে। এই ব্যিিায় অনুস্টমাবেত মৃ তৃািণ োপ্তবর িা ব্যবিিত প্রস্টয়াজস্টন
ডিতু ভিস্টন আিমস্টনচ্ছু ব্যবিস্টের নাস্টম অনলাইন পাশ ইসুয স্টর িাস্ট ন।
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পূি থিিী েমবয়ি উদ্ভািনী কায থক্রম

িস্টচতনতামূল ডপাোর

িঙ্গিন্ধু সেতুি অবটাবমটিক সটাল কাবলকেন বেবেম

বলফস্টর্র পবরিস্টত ৃ বিঁবড়র ব্যিহারস্ট উৎিাবহত রস্টত “Burn Calories, Not
Electricity” ডলািানিহ এ টি ডপাোর মুদ্রণ রা হস্টয়স্টে। বলফস্টর্র পবরিস্টত ৃ বিঁবড়র
ব্যিহার ডযমন বিদ্যযৎ িাশ্রয় স্টর ডতমবন াবয় পবরশ্রম শরীরস্ট সুি রাখস্টত িাহায্য
স্টর। বিদ্যযৎ িাশ্রয়ী হওয়ায় এই অভযাি পস্টরােভাস্টি পবরস্টিশ িান্ধিও িস্টর্।

যমুনা নদীি উপি বনবমথি িাংলাবদবেি েি থবৃহৎ িঙ্গিন্ধু সেতুি সটাল আদায় কায থক্রম
েম্পূণ থ স্বয়ংবক্রয়। IRD INC. নামক একটি প্রবিষ্ঠাবনি মাধ্যবম ২০০৫ োবল এই
automatic toll collection system স্থাপন কিা হয়। িঙ্গিন্ধু সেতুবি প্রবিবনয়ি
যানিাহবনি পবিমাণ বৃবি পাবি। বিদ্যমান সটাল আদায় পিবিি মাধ্যবম ভবিষ্যৎ
চাবহদা সমটাবনা কিোধ্য হবি। এ বিষয়টি বিবিচনায় বনবয় িঙ্গিন্ধু সেতুবি আধুবনক
প্রযুবক্তগি সুবিধােহ Automatic vehicle classification িা AVC পিবি চালু
কিা হবয়বছ। ফবল স্বয়ংবক্রয় পিবিবিই যানিাহবনি সেণীবিন্যাে ও সটাল বনধ থািণ
কিা েম্ভি হবি। এছাড়া, সটাল আদাবয় অবনক কম েময় প্রবয়ািন হওয়ায় িনোধািণ
উপকৃি হবি। িঙ্গিন্ধু সেতু বদবয় চলাচলকািী যানিাহনেমূবহি ওিন বনয়ন্ত্রবণ
আধুবনক প্রযুবক্তি সুবিধােহ সেতুি উভয় প্রাবন্ত ওিন সেেন স্থাপন কিা হবয়বছ।

Screen-shot of Automatic Toll Collection System
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িঙ্গিন্ধু িহুমুখী ডিতুর ডর্াল আোয় ব্যিিার দূর পবরিীেণ

৬ষ্ঠ িািংলাস্টেশ-চীন মমেী (মুিারপুর) ডিতুর বেবজর্াল ডর্াল
বিস্টেম

িঙ্গিন্ধু সেতুি সটাল কাবলকেন বেবেম ঢাকাস্থ িাংলাবদে সেতু কতৃপথ বক্ষি প্রধান
কায থালয় হবি পবিিীক্ষণ কিাি িন্য একটি Remote Monitoring System
িবয়বছ। সটাল েংক্রান্ত যািিীয় িথ্য ও বিবপাট থ েংিক্ষণ এিং িঙ্গিন্ধু সেতু বদবয়
যানিাহন চলাচল েিােবি পয থবিক্ষবণি িন্য অপটিকযাল ফাইিাি সনটওয়াবকথি
মাধ্যবম একটি বিবমাট মবনটবিং বেবেম গবড় সিালা হবয়বছ। এি মাধ্যবম ঢাকাস্থ
প্রধান কায থালয় হবি িঙ্গিন্ধু সেতুি সটাল কাবলকেন এিং সটাল এলাকাি যানিাহন
পবিবস্থবি পবিিীক্ষণ কিা েম্ভি হবি। সটাল েংক্রান্ত এিং ওিন সেেবনি যািিীয়
িথ্য স্থানীয়ভাবি local server-এ েংিক্ষণ ছাড়াও অবিবিক্ত back up বহবেবি সেতু
ভিনস্থ central server-এ েংিক্ষণ কিা হবি। ফবল সকানওভাবি local storage
ক্ষবিগ্রস্ত হবলও িাংলাবদে সেতু কতৃপথ বক্ষি সোবিবি িা েংিবক্ষি র্াকবি এিং
data recover কিা েম্ভি হবি।

৬ষ্ঠ িাংলাবদে-চীন দমত্রী (মুক্তািপুি) সেতুি সটাল আদায় পিবি িাংলাবদবেি
সপ্রক্ষাপবট একটি অনন্য ব্যিস্থা। একটি Real-time Digital Toll Collection
System-এি মাধ্যবম এই সেতুি সটাল আদায় কায থক্রম পবিচাবলি হয়। যানিাহন
সেতু পািাপাবিি িন্য সটাল প্লািায় উপবস্থি হবল প্রর্বম যানিাহবনি সিবিবেেন
নম্বিটি বেবেবম এবি সদয়া হয়। এই বেবেমটি েিােবি বিআিটিএ-এি database-এি
োবর্ েংযুক্ত র্াকায় যানিাহনটিি প্রকৃি সেণীেহ বিস্তাবিি িথ্য বেবেবম প্রদবেথি
হয়। বেবেবম প্রদবেথি সেণী এিং িথ্য অনুযায়ী যানিাহনটিি সটাবলি হাি বনধ থাবিি
হয় এিং সে অনুযায়ী সটাল আদায় কিা হয়। সটাল পবিবোবধি হবল বেবেম
স্বয়ংবক্রয়ভাবিই েম্মুবখি প্রবিিন্ধকটি েবিবয় যানিাহটিবক সেতু পািাপাবিি িন্য
সযবি সদয়। েম্পূণ থ প্রবক্রয়াটি েম্পন্ন হবি মাত্র ১২ সেবকন্ড েময় প্রবয়ািন হয়।
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াস্টল শন

পবিবোবধি সটাবলি পবিমাণেহ সটাল আদায় েংক্রান্ত েকল িথ্য বেবেবম েংিবক্ষি
হয়। সটাবলি অর্ থ বনবদ থি ব্যাংবক িমা কিা হয়। সটাল আদাবয়ি সমাট পবিমাণ, সকান
সেণীি যানিাহন হবি বক পবিমাণ সটাল আদায় হবয়বছ ইিযাবদ িথ্য িাৎক্ষবণকভাবি
বেবেবম প্রদবেথি হয়। সটাল আদায় প্রবক্রয়া, সটাবলি অর্ থ িমা েংক্রান্ত েকল িথ্য,
সটাল প্লািা এলাকাি বভবডও বচত্র িনানীস্থ িাংলাবদে সেতু কতৃপ
থ বক্ষি েদি দপ্তি হবি
VPN-এি মাধ্যবম েিােবি মবনটি কিা হয়।

অবভবযাগ প্রবিকাি ব্যিস্থা
সেিা প্রিযােী িনোধািণ যাবি েহবিই িাবদি অবভবযাগ িা মিামি েংবিি
কতৃপথ ক্ষবক িানাবি পাবি এিন্য সেতু বিভাগ এিং এি অধীনস্থ েংস্থা িাংলাবদে সেতু
কতৃপথ বক্ষি ওবয়িোইবট একটি অনলাইন Grievance Redress System (GRS)
েংবযািন কিা হবয়বছ। িনোধািণ অনলাইবন খুি েহবিই এি মাধ্যবম িাবদি
অবভবযাগ/ মিামি/ পিামেথ িানাবি পািবছ।

ইবিাপূবি থ ইিািাদাবিি মাধ্যবম ম্যানুয়াল পিবিবি সটাল আদায়কাবল যানিাহবনি
প্রকৃি সেণী, সটাবলি প্রকৃি পবিমাণ ইিযাবদ বনবয় ইিািাদাবিি োবর্ সেতু
ব্যিহািকািীি প্রায়েই বিিবকথি সৃবি হবিা। এবি সযমন সটাল আদায় কায থক্রবম বিঘ্ন
্টবিা সিমবন সেিা গ্রহীিাবদিও েমবয়ি অপচয় হবিা। িাছাড়া, ম্যানুয়াল পিবিবি
সটাল আদাবয়ও অবপক্ষাকৃি সিেী েময় প্রবয়ািন হবিা। িিথমান বেবেম ব্যিহাবিি
ফবল সযমন toll transaction-এ েময় কম লাগবছ, সিমবন সটাল আদায় কায থক্রমও
সুষ্ঠুভাবি এিং স্বিিাি োবর্ েম্পন্ন হবি। ফবল সেিাদািা এিং সেিা গ্রহীিা উভবয়ই
উপকৃি হবি। িাছাড়া, েিােবি বিআিটিএ-এি ডাটাবিইবিি িথ্য ব্যিহাি কিায়
যানিাহবনি প্রকৃি সেণী বনবয় বিিবকথিও সকান অিকাে র্াকবছ না।
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ব্যিহািকািী এই বেবেবম লগ-ইন কবি সিবিবেেবনি মাধ্যবম িাি অবভবযাগ িা
পিামেথ িানাবি পািবিন। সিবিবেেবনি েময় ই-সমইল এযাবেে িা সমািাইল সফান
নম্বি বদবয় র্াকবল স্বয়ংবক্রয়ভাবি িাি ই-সমইল এযাবেে এিং সমািাইল সফাবন
েফলভাবি অবভবযাগ/পিামেথ দাবখল েংক্রান্ত একটি সমবেি সপৌৌঁবছ যাবি। সিমবন
পিিিীবি িাি দাবখলকৃি অবভবযাগ কতৃপথ বক্ষি বনকট বনষ্পবত্তি সকান পয থাবয়
িবয়বছন িাও সদখবি পািবিন। কতৃপথ ক্ষ কতৃক
থ অবভবযাগটি বনষ্পবত্ত হওয়াি পি বিবন
আবিকটি সমবেি পাবিন।

ইউিড্ সপপাি বিোইবলং িক্স
অবনক েময় আমিা কাগবিি সকিলমাত্র একটি পৃষ্ঠাই ব্যিহাি কবি র্াবক। ফবল অন্য
পৃষ্ঠাটি অব্যিহৃি সর্বক যায়। কাগবিি েবি থাচ্চ ব্যিহাি বনবিিকবল্প সেতু বিভাবগ
‘ইউজড সপপাি বিোইবলং িক্স’ প্রিিথন কিা হবয়বছ। সকিলমাত্র একটি পৃষ্ঠা ব্যিহাি
কিা হবয়বছ এমন কাগিগুবলা এই িবক্স িমা িাখা হয়। খেড়া বপ্রবেং এিং অন্যান্য
কাবি এই িবক্সি কাগি ব্যিহাি কিা হয়। ব্যিহাবিি সুবিধাবর্ থ সেতু ভিবনি প্রবিটি
সফ্লাবি central LAN printer এি কাবছ এই ‘ইউজড সপপাি বিোইবলং িক্স’ গুবলা
স্থাপন কিা হবয়বছ। এবি কবি সযমন কাগবিি েবি থাচ্চ ব্যিহাি বনবিি কিা েম্ভি
হবি সিমবন কাগবিি ব্যিহািও হ্রাে সপবয়বছ।

সেয়াি সফাল্ডাি
বিবভন্ন ধিবণি ডকুবমবেি soft copy েহবি আদান-প্রদাবনি লবক্ষয সেতু বিভাবগি
LAN server-এ একটি share folder সৃিন কিা হবয়বছ। এই সফাল্ডাবি বিবভন্ন
উইং এি নাবম পৃর্ক সফাল্ডাি িবয়বছ। প্রবয়ািনীয় েকল ডকুবমে এিং খেড়া এেি
সফাল্ডাবি প্রবয়ািনানুোবি েংিক্ষণ কিা হয়। কমথকিথা-কমথচািীগণ েহবিই িাবদি
প্রবয়ািনীয় ডকুবমে এই সফাল্ডাবিি মাধ্যবম সেয়াি কিবি পাবিন। বনয়বমি েভাি
সনাটিে, কায থপত্র, কায থবিিিণী, প্রবিবিদন এই সফাল্ডাবিি মাধ্যবম সেয়াি কিা হয়।
এবি কাগি ও বপ্রবেং এি কাবলিও োেয় হবি।

ই-বিবপ
সটন্ডাি প্রবক্রয়াি নানা ধিবণি প্ররবিিন্ধকিা দূি কিাি িন্য সেতু বিভাবগি অধীনস্থ
েংস্থা িাংলাবদে সেতু কতৃপথ ক্ষ-এ ই-সটন্ডাি পিবি চালু কিা হবয়বছ। এি ফবল
সটন্ডািািগণ বনবি থবঘ্ন এিং েহবি সটন্ডাি প্রবক্রয়ায় অংেগ্রহণ কিবি পািবছন।

বডবিটাল আকথাইভ
বডবিটাল আকথাইবভং এি মাধ্যবম িথ্যাবদ েংিক্ষবণি উবদ্যাগ গ্রহণ কিা হবয়বছ। এি
অংে বহবেবি িঙ্গিন্ধু সেতুি বনমথাণ সকৌেল এিং বিবভন্ন ডকুবমে ও িথ্যাবদি েঙ্কলন
বনবয় একটি বডবিটাল আকথাইভ স্থাপন কিা হবয়বছ। পদ্মা সেতু বনমথাবণ েংক্রান্ত অনুরূপ
বডবিটাল আকথাইভ স্থাপবনি কায থক্রম চলমান আবছ।
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ই-ফাইল ব্যিিাপনা

HRM Software

রূপকল্প ২০২১ অনুোবি বডবিটাল িাংলাবদে বিবনমথাবণি লবক্ষয প্রধানমন্ত্রীি
কায থালবয়ি Access to Information (A2I) Programme কতৃক
থ িাস্তিায়নাধীন
ই-ফাইবলং কায থক্রবম সেতু বিভাগ েবক্রয়ভাবি েংযুক্ত িবয়বছ। সেতু বিভাবগি বিবভন্ন
পয থাবয়ি কমথকিথাগণ এ বিষবয় প্রধানমন্ত্রীি কায থালবয় প্রবেক্ষণ গ্রহণ কবিবছন। সেতু
বিভাগ এিং িাংলাবদে সেতু কতৃপথ বক্ষি েকল পয থাবয়ি কমথকিথা-কমথচািীবক ইফাইবলং বিষবয় অভযন্তিীণ প্রবেক্ষণ প্রদান কিা হবয়বছ। সেতু বিভাবগ ই-ফাইবলং
কায থক্রম পবিচালনাি িন্য একটি ফ্রে সডে স্থাপন কিা হবয়বছ। সেতু বিভাবগি
অবধকাংে নবর্ ই-ফাইল ব্যিস্থাি মাধ্যবম বনষ্পবত্ত কিা হবি।

সেতু বিভাগ ও িাংলাবদে সেতু কতৃপথ বক্ষি কমথকিথা-কমথচািীগবণি িথ্য েংিক্ষবণি
িন্য একটি Human Resource Management Software িবয়বছ। এবি েকল
কমথকিথা-কমথচািীি িথ্য পয থায়ক্রবম এই বেবেবম েংিক্ষণ কিা হবি। এবি খুি
েহবিই কমথকিথা-কমথচািীগবণি িথ্য পৃর্কভাবি এিং বিবপাট থ আকাবি পাওয়া যায়।

অবফে অবটাবমেন
অবফে অবটাবমেবনি অংে এিং কাগবিি ব্যিহাি হ্রাবেি উবদ্যাগ বহবেবি সেতু
বিভাগ এিং িাংলাবদে সেতু কতৃপথ ক্ষ কতৃক
থ Client Server-based Integrated
System এি Accounting System, Provident Fund Management
System, Payroll System, Store Management System, Vehicle
Management System এিং Asset Management System মবডউল ব্যিহাি

কিা হবি। বডবিটাল পিবিবি িথ্য েংিক্ষণ কিায় সযমন কাগবিি ব্যিহাি হ্রাে
ৌঁ পাওয়া েম্ভি হবি।
সপবয়বছ, সিমবন েহবিই প্রবয়ািনীয় িথ্য দ্রুি খুবি

আইবডয়া িক্স
সেতু বিভাগ এিং িাংলাবদে সেতু কতৃপথ বক্ষি কমথকিথা-কমথচািীগণ যাবি বনববথধায়
িাবদি ইবনাবভটিভ আইবডয়া কতৃপথ বক্ষি োবর্ সেয়াি কিবি পাবিন এিন্য সেতু
ভিবনি বিবভন্ন সফ্লাবি ‘আইবডয়া িক্স’ স্থাপন কিা হবয়বছ। কমথকিথা-কমথচািীগণ
িাবদি সয সকান আইবডয়া বলবখ এই িবক্স সফলবি পাবিন। কতৃপথ ক্ষ বনবদ থি েময়
পিপি এেি আইবডয়া িক্স সর্বক েংগ্রহপূি থক যাচাই-িাছাই কবি ‘ইবনাবভেন
কবমটি’ি েভায় উপস্থাপন কবি র্াবক।
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