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* ি - গা ীর ই া রণ নয় 
* যা ী সবােক অ ািধকার িদেয় উ য়ন ক  িনেত হেব 
* সময়মেতা শষ করেত হেব 

রেলর ায় সব েট িকেটর জ  যা ীেদর হাহাকার লেগই থােক। তার মােন রেলর সবা নওয়ার পযা  লাক আেছ। তা হেল আয় 
বাড়ারও েযাগ আেছ। িক  গত এক দশেক রল খােত িব ল অথ খরচ করা হেলও এই সাধারণ  মেন তা করা হয়িন। ফেল খরচ যত 
হেয়েছ, তার িসিক ভাগও আয় হয়িন। তাহেল এত টাকা কাথায় খরচ হেলা? খরেচর ধরন পযােলাচনা কের রেলর েলা বলেছ, সবা 
ও যা ী বাড়ােনার মেতা ক েলা আেগ নওয়া হয়িন।  দওয়া হেয়েছ কম ণ কে । ি - গা ীর ই া রণ ও ন িতর 
ভােবর কারেণ এমন  হেয়েছ। উ রেণর উপায় কী? রেলর জ  ৩০ বছর ময়ািদ য উ য়ন মহাপিরক না আেছ, তােক যা ীর 

চািহদার সে  িমিলেয় বা বায়ন করেত হেব। তােত খরচ আরও বাড়েব। এই খরচ লেত হেব আয় বািড়েয়। আয় বাড়ােনার চািবকা  
চািহদামেতা সবা দওয়া। আ নগর েন যা ার ১০ িদন আেগ অি ম িকট িবি   হয়। কমলা র শেন িগেয় দখা গেছ, থম 
িদনই বিশর ভাগ িকট িবি  হেয় যাে । ন পিরচালনায়  কমকতােদর কে  ের দখা গেছ, ত েদর েঠােফােন েণ েণ 

িকেটর আবদার আসেছ। 
গত সাত বছের রেলর ভাড়া ি েণর বিশ বেড়েছ। ত  িকেটর চািহদা অেনক। বাংলােদশ যা ী ক াণ সিমিতর মহাসিচব 
মাজাে ল হক চৗ রী থম আেলােক বেলন, শেন িকট িনেয় হাহাকার দখা যায়। অথাৎ রলযা ার চািহদা আেছ, িক  রল 

ক প  তা ধরেত পারেছ না। রল পিরচালনার উ পযােয়র একািধক  বলেছ, আয় বাড়ােত হেল মালামাল পিরবহন বাড়ােত হেব। 
ন ন ন ন পেথ ন চা  করেত হেব। দরকার ইি ন ও কাচ। এ েলার বদেল ড  ন কনা অ ািধকার পেয়েছ। শন ও স  
িনমাণ, লাইন মরামেত িদেনর পর িদন টাকা ঢালা হেয়েছ। অতীেতর িবষেয় কথা না বািড়েয় ভিব েত ন িত ঠকােনার িত িত 
িদে ন রলপথম ী ল ইসলাম। থম আেলােক িতিন বেলন, রেল িক ই িছল না। ধানম ী শখ হািসনা এেস রলেক  
িদেয়েছন, িবিনেয়াগ বািড়েয়েছন। এর েরা ফল পেত হয়েতা প চ বছর লাগেব। সবার আেগ সময় মানা, পির তা, ছােদ যা ী না 
ওঠােনা বা িকট িবি েত লা আনার মেতা িবনা িবিনেয়ােগর সবা েলা বাড়ােত হেব। 
আয়- েয়র িহসাব: গত ১০ বছের উ য়ন ক  আর রল পিরচালনা িমিলেয় খরচ হেয়েছ সােড় ৫৩ হাজার কা  টাকা। িক  আয় 
হেয়েছ এর ছয় ভােগর এক ভাগ, সােড় ৮ হাজার কা  টাকার মেতা। ২০৪৫ সাল পয  রল উ য়েনর মহাপিরক নার মা েম ায় সােড় 
৫ লাখ কা  টাকা খরচ করার কথা আেছ। সই অ পােত আয় বাড়ােত না পারেল লাকসােনর পা া ভারী হেব, ঋেণর বাঝা বাড়েব 
রেল। এখােনই দরকার যথাযথ পিরক না। যথাযথ উ য়ন ক  িনেয় সময়মেতা কাজ শষ করেত হেব। অপচয়- ন িতর কােলা 

িবড়ালেক বােগ আনেত হেব। উ য়ন কে র খরচ আেস সরকােরর উ য়ন বরা  থেক, যার বিশর ভাগই িবেদিশ ঋণ। আর বতন-
ভাতা, ালািনসহ িনয়িমত পিরচালনার খরচ মেট রাজ  বােজট থেক। আয় হয় মালামাল পিরবহন, িকট িবি  আর জিমর ইজারা 
থেক। বািষক লাভ- লাকসােনর িহসােব অব  উ য়ন য় িবেবচ  নয়। স িহসাবটা হয় আেয়র অ পােত পিরচালনা েয়র িনিরেখ। 

পিরচালনা য় বািষক আেয়র যত শতাংশ দ ড়ায়, সটােক বেল অপাের ং রিশও। এটা ১০০ শতাংেশর যত িনেচ থােক, লাভ তত 
বিশ। ১০০ শতাংশ ছাড়ােল লাকসােনর । ২০১৬-১৭ অথবছের বাংলােদশ রলওেয়র অপাের ং রিশও িছল ২১৭ শতাংশ। অ ভােব 

বলেল পিরচালনার খরচ িছল আেয়র ি েণর বিশ। টাকার অে  লাকসান দড় হাজার কা র বিশ। বাংলােদেশ কবল ১৯৬৯-৭০ 
সােলই েয়র চেয় আয় বিশ িছল রেল। অপাের ং রিশও িছল ৮৩ শতাংশ। ভারতসহ িবে র যসব দেশ রল জনি য়, সসব দেশ 
তা কমেবিশ লাভজনক। রল খােতর মহাপিরক না বলেছ, বাংলােদশ পািক ােনর চেয়ও বিশ অ পােত লাকসান গােন। 
সবা বাড়েছ না: রলওেয়র িহসােব, াধীনতার পর থেক রলপথ, ইি ন, কাচ, মালবাহী ওয়াগন—সবই েম কেমেছ। গত এক দশেক 

এ েলা কমেবিশ তির বা কনা হেয়েছ। িক  যাগ-িবেয়াগ কের ওই সমেয়র লনায় মাট স দ তমন বােড়িন, বরং কেমেছ। 
যমন ৩৩০ িকেলািমটার রলপথ তির হেয়েছ, িক  আদেত বেড়েছ মা  ৭১ িকেলািমটার। রলপেথর কাথাও কাথাও একািধক লাইন 

রেয়েছ। সব লাইেনর যাগফল িমিলেয় রললাইেনর িহসাব। রললাইন িক  ১৫৬ িকেলািমটার কেম গেছ। 



একইভােব ৪৬  ইি ন কনা হেয়েছ, িক  কাযত কেমেছ ২১৪ । আমদািন করা হেয়েছ ২৭০  কাচ, ায় ৫৫০  মালবাহী ওয়াগন ও 
ক ভ ান। িক  ওয়াগন অেধেক নেম সােড় ৮ হাজার হেয়েছ। কাচ কেমেছ ১৬ । গত েন ৭০  িমটারেগজ িডেজল ইি ন কনার 

এক  কে র ময়াদ শষ হেয়েছ। িক  এখেনা এক  ইি নও আেসিন। কে র সময় বাড়ােনা হেয়েছ। ২০  িমটারেগজ ইি ন আর 
১৫০  যা ীবাহী কাচ কনার আেরক ক  ই বছেরও এেগায়িন। এখেনা েরা দি ণা লসহ ২০  জলা রল যাগােযাগ থেক 
বি ত। য ৪৪ জলায় রল যাগােযাগ আেছ, তার মে  চ াম, িদনাজ র, ময়মনিসংহ, মৗলভীবাজার, লালমিনরহাট, জামাল র ও 

িম ায় রলপথ অেনক বিশ। শনও বিশ। গত ১০ বছের ঢাকা-চ াম পেথ রললাইন, স  আর শন িনমাণ ও মরামেতর কােজ 
ায় ৭ হাজার কা  টাকা খরচ হেয়েছ। িক  কাজ শষ হয়িন, রেলর গিত বরং কেমেছ। যমন বণ এ ে স ন ২০০০ সােল ঢাকা 
থেক চ ােম যত প চ ঘ ায়। িনধািরত সময় ১০ িমিনট বেড়েছ। আরও বাড়েত পাের। 
রলওেয়র িহসােব ২০১৩ সােল ১৮০ কা  টাকায় ময়মনিসংেহর গৗরী র থেক ন েকানার মাহনগ  পয  রললাইন সং ার করা 

হেয়িছল। বলা হেয়িছল, এেত এই পেথ ঘ ায় ৬৫ িকেলািমটার গিতেত ন চলেব। িক  কখেনাই তা হয়িন। একই দশা লাকসাম থেক 
চ দ র পয  নবািসত রলপেথ। উ র ও উ র-পি মা েল নযা া আরও ধীর। 
বাংলােদেশ এখন িতন ধরেনর রললাইন আেছ। িমটারেগজ ও ডেগজ এবং েটাই চলার উপেযাগী িম  গজ। বা েল ায় েরাটাই 
িমটারেগজ, পি মা েল ডেগজ বিশ। সম য় করা ক ন হয়। পােশর দশ ভারতও এখন একক ব ায় গেছ। 
৩০ বছেরর মহাপিরক না: গত বছেরর জা য়াির মােস ৩০ বছর ময়ািদ মহাপিরক না অ েমািদত হেয়েছ। ২০১৭ থেক ২০৪৫ সাল 
পয  সময়েক ছয়  ভােগ ভাগ কের মাট ২৩০  ক  পিরকি ত হেয়েছ। া িলত য় সােড় ৫ লাখ কা  টাকা। 
এর আেগ সরকােরর অথৈনিতক স ক িবভাগ (ইআরিড) ২০ বছর ময়ািদ মহাপিরক না িনেয়িছল। ক  বা বায়েন িঢেলিমর কারেণ 
সটা বাদ গেছ। এশীয় উ য়ন াংেকর আিথক সহায়তায় কানাডার পরামশক িত ান িসিপিসএস া কম িলিমেটড ন ন 

মহাপিরক না  তির কেরেছ। এই মহাপিরক না বলেছ, কভােব কাজ এেগােল বছের ৫ শতাংশ হাের যা ী পিরবহন বাড়েব। মালামাল 
পিরবহনও বাড়েব। ২০২০ সােলর মে  অেনক ন ন ইি ন ও কাচ কনার এবং মরামত করার াব আেছ। সব ক  পব শষ হেল 
ভালা বােদ রলবি ত বািক ১৯  জলায় ন চলেব। দরকার সবা খী ক েলােক অ ািধকার িদেয় সময়মেতা কাজ শষ করা। 
রল খােত চলমান ৪৮  ক  মহাপিরক নার থম পেব (২০১৭-২০) অ  করা হেয়েছ। আরও ৩৫ র মেতা ক  ঢাকার কথা। 
রলওেয়র পদ  এক   বেলেছ, সব ক  কাজই াথিমক পযােয় আেছ। ২০২০ সােলর মে  শষ হওয়ার স াবনা কম। 

যা ীেসবা বনাম পছে র ক : গত ১০ বছের গাপালগ সহ িক  এলাকায় রললাইন িনিমত হেয়েছ। আবার ঢাকা-ট ী পেথ িত ১৫ 
িমিনট অ র ন চেল। এই পেথ আরও  রললাইন িনমােণর ক  নওয়া হেয়িছল ২০১২ সােল। কাদার িনেয়াগ িদেতই ছয় বছর 
পিরেয় গেছ। ঢাকা-নারায়ণগ  পেথ যা ীর উপেচ পড়া িভড়। এই পেথ আেরক  রললাইন িনমােণর জ  ই বছর ময়ািদ ক  
নওয়া হয় ২০১৪ সােল। কাজ এিগেয়েছ মা  ৫২ শতাংশ। এিদেক এই পেথ চালােনার জ  রল ক প  ২০১৩ সােল চীন থেক ায় 

৭০০ কা  টাকার ২০  ড  ন িকেনিছল। ন  পরী া লকভােব চা  করেল কািরগির জ লতা দখা দয়। পের ন েলা কম 
িভেড়র পেথ দওয়া হয়। রলওেয়র একািধক তদ  বলেছ, ড  ন বাংলােদেশর উপেযাগী নয়। বেস আর দ িড়েয় শ িতেনক যা ী ধের 
ড েত। এর বিশ যা ী উঠেল ড  অেকেজা হেয় যায়। দেশ এর সারাইেয়র ব া নই। এখন ১১  ড ই ন  পেড় আেছ। 

ন ন কের ৩০  ডেগজ ড  কনার জ  সায়া ২ হাজার কা  টাকার ক  নওয়া হেয়েছ। তেব কমকতারা বলেছন, ন ন রলম ী 
ড  কনােক িন ৎসািহত কেরেছন। পিরেবশ ব চাও আে ালন (পবা) রেলর উ য়ন িনেয়ও কাজ কের। পবার চয়ার ান আ  নােসর 

খােনর মেত, রেলর কমকতারা কে র অ ািধকার ক করেত পােরন না। ন িত আর রাজৈনিতক িবেবচনাও থােক। রেলর 
ওয়াকশপ েলােত িবিনেয়াগ করেল আমদািন-িনভরতা কমত। িক  সটা  পাে  না। আমদািন কে  ন িতর েযাগ থােক। 
আ  নােসর থম আেলােক বেলন, এই মৗিলক জায়গা েলা ক করা না গেল রেলর লাকসানও কমেব না, সবাও বাড়েব না। 
 


