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রেল কােখানাগুললা সচল র াক 

আবু আফজাল সালল  

বাাংলালেলেে তিনটি রেল কােখানা। পা াড়িলী, সসয়েপুে আে পাব বিীপুলে অবতিি এ কােখানাগুললা। রেলওলয় সূত্রমলি, ১৮৭০ 

সালল প্রতিতিি  য় রেলওলয়ে সসয়েপুে ওয়াকবেপ। আে চট্টগ্রালমে পা াড়িলী কযালেজ ও ওয়াগন কােখানাে যাত্রা শুরু  য় ১৯৪৭ 

সালল। এছাড়া ১৯৯২ সালল চালু কো  য় পাব বিীপুলে রকন্দ্রীয় রলালকালমাটিভ (ইতিন) কােখানা। কােখানাগুললা প্রতিিাে মূল উলেশ্য 

তছল রেলওলয়ে রলালকালমাটিভ, কযালেজ ও ওয়াগলনে সুিু েক্ষণালবক্ষণ, আয়ুষ্কাল ঠিক োখাে পাোপাতে গতিেীলিা বজায় োখা। 

তকন্তু বিবমালন বাাংলালেে রেলওলয়ে কােখানাগুললালি রলাকবল সাংকট, বালজট স্বল্পিা, প্রলয়াজনীয় কাঁচামাললে অভাব, পুেলনা 

যন্ত্রপাতি এবাং আধুতনক রমতেনাতেলজে অভালব কালজে স্বাভাতবক গতি বজায় োখলি পােলছ না। যা যাত্রীলসবা প্রোন ও পণ্য 

পতেব লনে রক্ষলত্র অন্তোয়। কম অর্ ব বোে ও েক্ষ রলাকবললে অভালব রেলওলয়ে পা াড়িলী, সসয়েপুে ও পাব বিীপুলেে কােখানাে 

কম বক্ষমিা প্রায় শূলেে রকাটায় রনলমলছ। এসব কােখানায় রেন পতেচালনায় যাবিীয় যন্ত্রপাতি রমোমি কোস  তিম তেতলফলেন ও 

দুর্ বটনায় ক্ষতিগ্রস্ত রেল রকাচ, ওয়াগন ইতিন রমোমলিে মলিা গুরুত্বপূণ ব কাজ কো  য়। এছাড়া কােখানাগুললালি খুচো যন্ত্রাাংেও 

সিতে  লয় র্ালক। তকন্তু কাঁচামাললে অভাব ও রময়ালোত্তীণ ব যন্ত্রাাংলেে কােলণ সাংকটাপন্ন পতেতিতিলি েলয়লছ কােখানাগুললা। এগুললা 

চললছ ধু ুঁকলি ধু ুঁকলি।  

প্রায় রেড়ে’ বছে আলগ ইাংলেজ রবতনয়াো সসয়েপুলে প্রতিিা কলে তবোল রেলওলয় কােখানা; যা আজও বাাংলালেলেে বৃ ত্তম 

রেলওলয় কােখানা ত লসলব পতেতচি। আসাম-রবঙ্গল রেলপর্লক তর্লে িৎকালীন তিটিে সেকাে ১১০ একে জায়গাে ওপে সসয়েপুে 

রেলওলয় কােখানা প্রতিিা কলে। এেপে ১৯০৩ সালল কােখানাটি তমটােলগজ যাত্রীবা ী ও মালবা ী গাতড় এবাং তিম রলালকালমাটিভ 

রমোমি কােখানায় রূপান্ততেি  য়। পেবিীলি ১৯৫৩ সাললে তেলক কােখানায় তবতভন্ন রমতেন েপ িাপন কলে িডলগজ ও 

তমটােলগজ যাত্রীবা ী গাতড় রমোমি ও সাংতিষ্ট যন্ত্রাাংে উৎপােলনে সুতবধাস  পূণ বাঙ্গ কােখানা ত লসলব প্রতিিা লাভ কলে। সসয়েপুে 

কােখানায় আলছ ২১টি েপ (উপকােখানা)। কােখানাটি পতিম রেললে িডলগজ ও তমটােলগজ রেলপলর্ে যাত্রীবা ী বতগ (কযালেজ), 

মালবা ী বতগ (ওয়াগন) এবাং পূব বাঞ্চল ও পতিমাঞ্চললে তিম তেতলফ রেলনে সুি ুপতেচয বা এবাং আয়ুষ্কাল ঠিক োখাে পাোপাতে 

রকালচে গতিেীলিা বজায় োখলি গুরুত্বপূণ ব ভূতমকা োখলছ। এছাড়া এখালন কযালেজ, ওয়াগন ও রলালকালমাটিলভে ১  াজাে ২০০ 

েকলমে খুচো যন্ত্রাাংে সিতেে সমিা আলছ বলল সাংতিষ্ট সূলত্র জানা যায়।  

১৯৯১ সালল রেলওলয় তেকভাতে রপ্রাগ্রালমে আওিায় রেলওলয়ে রলাকবল ৫৮  াজাে রর্লক ৩৫  াজালে নাতমলয় আনা  লয়লছ। 

বিবমালন সসয়েপুে রেল কােখানায় শ্রতমক সাংকট িীি  লয় উলে। জানা রগলছ, কােখানায় কম বকিবা ও শ্রতমক-কম বচােীে মঞ্জুতেকৃি 

পে আলছ তিন  াজাে ১৭১টি। কােখানায় মঞ্জুতেকৃি প্রায় ৬০% শূেপে র্াকা সলেও নতুন রলাকবল তনলয়ালগে রকান উলযাগ রনয়া 

 লে না। অলনক রক্ষলত্র মামলা চলমান আলছ। এলি তনলয়াগ প্রতেয়া জটিলিা সৃতষ্ট  লে। এলক্ষলত্র সাংতিষ্টলেে অতধক আন্ততেক  লয় 

মামলাে ঝালমলা রমটালি  লব। অলনক সময় ব্যতিগি বা মুিীলময় তকছুললালকে স্বালর্ বে জে বা সেকাতে তসদ্ধালন্ত তকছুললালকে 

আর্াি  ানলি পালে রভলব ইোকৃি মামলাও  লয় র্ালক। এলি অলনক কম বকিবা-কম বচােীও জতড়ি র্ালক। সতিযকালেে সম্া রবে 

কলে উলযাগী  লি  লব। ৩৭০ জন মঞ্জুতেকৃি খালাতস পলে বিবমালন কম বেি আলছন ৯৮ জন। শ্রতমলকে অভালব কালজে পতেতধ কলম 

যাওয়ায় রয অল্পসাংখ্যক শ্রতমক-কম বচােী েলয়লছ, িাোও অলস সময় পাে কেলছ। কােখানায় তনলয়াতজি অতধকাাংে কম বকিবা-

কম বচােীে বয়স ৫০-এে উপলে চলল রগলছ। এে মলে কম বকিবালেে েিকো ৭০ ভাগ, আে কম বচােীলেে প্রায় েিকো ৮০ ভালগে 



বয়স ৫০-এে উপলে। এে মলে ২০১৮ সালল ১০০, ২০১৯ সালল ১৩০ এবাং ২০২১ সালল ১৫০ জন অবসলে যালব বলল রেলকােখানা 

সূলত্র পাওয়া যায়। এলি কলে কােখানায় তবযমান জনবল সাংকট আেও িীি আকাে ধােণ কেলব।  

রনই পয বাপ্ত বোেও। কােখানায় সময়মলিা প্রলয়াজনীয় কাঁচামাললে সেবো ও তমললছ না। কম বকিবাো জানান, মালামাল েলয়ে 

েেপত্র প্রতেয়ায় জটিলিা ও েীর্ বসূত্রিায় এ অবিা সিতে  লয়লছ। তনম্নমালনে মালামাল সেবোল ে ফলল কালজে মানও েক্ষা কো 

যালে না। ওই সব তনম্নমালনে মালামাল ব্যব ালে অতিতেি জনবল, শ্রমর্ণ্টা ও তবদুযৎ অপচয়  লে। ১০০ বছলেে পুেলনা ও 

রময়ালোত্তীণ ব সনািন পদ্ধতিে প্ল্যান্টস ও রমতেলন চললছ কােখানাে রমোমি কাজ। বাাংলালেে রেলওলয়ে তনয়ম অনুসালে, প্রতিটি 

রেল রকাচ চাে বছে পে পে তপতেওতডকযাল ওভােল াতলাং (তপওএইচ), ১২ বছে পে পে রজনালেল ওভােল াতলাং (তজওএইচ) কোে 

কর্া। এ কােখানায় বোে, জনবল সাংকট ও কাঁচামাললে অভালব রকাচ রমোমলি ওভােতডউ  লয় পলড়লছ। প্রাচীন কােখানায় নতুন 

রকাচ উৎপােলনে েপটিে নাম তছল কযালেজ কনস্ট্রাকেন েপ বা তসতস েপ। ১৯৮০ রর্লক ১৯৯২ সাললে মলে ২৩০টি নতুন তমটাে 

রগজ রকাচ তনম বাণ কো  য় এ কােখানায়। নতুন রকাচ তনম বালণ ব্যব াে কো  লিা স¤পূণ ব রেেীয় প্রযুতি। রেেীয় মালামাল ব্যব াে 

কোয় খেচ কম  লিা। আমোতন মূলেে অলধ বক মূলে সসয়েপুে রেল কােখানায় নতুন যাত্রীবা ী রকাচ তনম বাণ কো  লিা। তকন্তু 

১৯৯৩ সালল অজ্ঞাি কােলণ সসয়েপুে কােখানাে কযালেজ কনস্ট্রাকেন েপ বন্ধ  লয় যায়। বিবমান সেকাে গণপতেব লনে অেিম 

রসবা খাি ত লসলব রেলওলয়লক সলব বাচ্চ গুরুত্ব তেলয়লছ। আে এ কােখানাে জনবল তনলয়াগ তেলয় বন্ধ  লয় যাওয়া তসতস েপ পুনোয় 

চালু কলে কম খেলচ অিযাধুতনক নতুন কযালেজ তনম বাণ কো সম্ভব। এলি কম বসাংিান সৃতষ্টস  রেলেে অর্ বও সাশ্রয়  লব। তিতন তসতস 

েপ চালু ও কােখানায় জরুতে তভতত্তলি জনবল কো েেকাে। কােখানা চাঙ্গা োখলি  লল প্রলয়াজনীয় কাঁচামাল সেবো  এবাং পয বাপ্ত 

বালজট বোে প্রলয়াজন। বিবমান সেকাে ক্ষমিায় আসাে পে প্রকল্প তনলল ২০১২ সাল রর্লক কােখানায় আধুতনকায়লনে কাজ  য়। 

১৬৪ রকাটি টাকা ব্যলয় প্রকলল্পে অধীন কােখানাে ১৭টি েপ সাংস্কাে, ওয়াটাে পাম্প িাপন, কােখানাে রভিলেে রেলপর্ সাংস্কাে, 

তবতভন্ন েলপ প্ল্ান্টস ও রমতেন এবাং সবদুযতিক সেিাম িাপলনে কাজ শুরু  য়। গি তডলসম্বলে আধুতনকায়লনে কাজ রেষ  লয়লছ বলল 

জানা যায়। িলব কােখানা েিভাগ উৎপােনক্ষম  য়তন। িতড়র্তড় কেলি তগলয় লালমতণ এক্সলপ্রলসে রকালচে (কযালেজ) মান 

আোনুরূপ  য়তন। অর্চ তবপুল পতেমাণ অর্ ব ব্যয়  লয়লছ বলল জানা যায়। উৎপােন কেলি রগলল কাঁচামাল েেকাে এবাং িা তকনলি 

প্রলয়াজন টাকাে। এছাড়া েেকাে শ্রতমক। এটিও টাকাে ওপে তনভ বেেীল। তকন্তু কােখানাগুললায় পয বাপ্ত অর্ ব বোে রনই।  

রনই পয বাপ্ত রলাকবলও। সসয়েপুে রেলওলয় কােখানা প্রতিিাে সময় েি েি রমতেলনে েব্দ ও কলয়ক  াজাে শ্রতমক-কম বচােীে 

পেচােণায় মুখে তছল। শুরুলি ওই কােখানাটিলি মঞ্জুে কো পে তছল চাে  াজাে। সেকাে ২০০৩ সালল ওই সাংখ্যা কতমলয় ১  াজাে 

৬২১ জলন োঁড় কোয়। পা াড়িলীলি দুই  াজাে ১২৮ জলনে তবপেীলি কম বেি আলছন মাত্র ১  াজাে ৫০ জন জনবল। অর্ বাৎ সব 

কােখানাই প্রায় ৫৫ েিাাংে কম রলাকবল তনলয় চললছ। শুধু তবতনলয়াগ ও রলাকবল র্াটতিে কােলণই ইতিন, কযালেজ ও ওয়াগন 

রমোমলিে সুলযাগ র্াকললও অতিতেি অর্ ব খেচ কলে বাইলে রর্লক আমোতন ও রমোমি কেলি  লে। আমালেে কােখানাগুললা 

আজ ধ্বাংলসে মুলখ।  

এ রপ্রক্ষাপলট বাাংলালেলেে রেল রযাগালযাগ ব্যবিা আধুতনকায়লন এবাং রকাচ, ওয়াগন ও রলালকালমাটিলভে সচলিা এবাং আয়ুষ্কাল 

ঠিক োখলি সুিু পতেকল্পনাে মােলম প্রলয়াজনীয় েক্ষ রলাকবল তনলয়াগ, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সেবো  এবাং অর্ ব বোে তেলয় 

কােখানাগুললাে আধুতনকায়ন কো একান্ত প্রলয়াজন। দৃশ্যমান আধুতনকায়লনে রকান উলযাগ রনয়া  য়তন এ কােখানাগুললালি। 

একতেলক রযমন কােখানাগুললা কায বক্ষমিা  াোলে, অপেতেলক রলাকবল কমলছ লাতফলয় লাতফলয়। এেই মলে রেললে যন্ত্রপাতি আে 

রকাচ, ইতিন, ওয়াগলন আমূল পতেবিবন আসায় ওয়াকবেপ তিনটি নতুন ধাঁলচ গড়াে প্রলয়াজনীয়িা রেখা রেয়। তকন্তু এখনও পতেবিবন 

আলসতন ওয়াকবেপগুললালি। রেল মন্ত্রণালয় ও একটি রবসেকাতে সাংিাে সূত্র বললছ, দ্রুি সমলয়ে মলে কােখানাগুললা আধুতনকায়ন ও 

যর্াযর্ পেলক্ষপ না রনয়া  লল রেলল বড় তবপয বয় রেখা তেলি পালে।  

রেলওলয় সূলত্র জানা যায়, সসয়েপুে ওয়াকবেলপ বছলে ৯০০ রকাচ ও ২  াজাে ৫০০ ওয়াগন রমোমলিে সক্ষমিা র্াকললও ২০১২-১৩ 

অর্ ববছলে মাত্র ১৪৭টি রকাচ ও ১৬৮টি ওয়াগন, ২০১৩-১৪ অর্ ববছলে ১৩২টি রকাচ ও ১৪৮টি ওয়াগন, ২০১৪-১৫ অর্ ববছলে ১২৬টি 

রকাচ ও ১৫১টি ওয়াগন, ২০১৫-১৬ অর্ ববছলে ১২৬টি রকাচ ও ১৪৭টি ওয়াগন, ২০১৬-১৭ অর্ ববছলে ১২৩টি রকাচ ও ১১৯টি ওয়াগন 

রমোমি কো  য়। অর্চ ২০০৬-০৭ অর্ ববছলে ওয়াকবেপটিলি ৩২০টি রকাচ ও ২৫৪টি ওয়াগন রমোমি কো  লয়তছল। এলিই রবাঝা 

যায়- কােখানাগুললাে কায বক্ষমিা কিটা কমলছ। সসয়েপুলেে এ কােখানাটিলি ২  াজাে ৮৩৪ জন জনবললে িলল বিবমালন ১  াজাে 

১৩ জন েলয়লছ। ২০১৮ সাললে মলে অবসলে যালব আেও প্রায় সালড় ৫০০ জনবল। এছাড়া ১৫৬ কম বকিবাে পলেে তবপেীলি কাজ 

কেলছন ৬৬ জন। ৮৪২টি রমতেলনে মলে রময়ালোত্তীণ ব  লয় রগলছ ৮৭ েিাাংে রমতেন। মাত্র ১৩ েিাাংে রমতেন রময়ালেে (২০ 

বছলেে মলে) মলে েলয়লছ। বাতকগুললাে অর্ বননতিক আয়ুষ্কাল ২০ বছে রপতেলয় ২০০ বছলে তগলয় রেলকলছ! একই অবিা পাড়ািলী 



ও পাব বিীপুে রেলওলয় কােখানায়ও। ১৯৮৭ সালল যাত্রাে সময় পা াড়িলী রেলওলয় ওয়াকবেপ রয অবিায় তছল, এখনও রযন রিমন! 

আধুতনকায়লনে রকান রছাঁয়া লালগতন। এ কােখানায় ৪৪৯টি যন্ত্রপাতিে মলে ২৭১টিে বয়স ৫০ রর্লক ৮০ বছে রপতেলয় রগলছ। 

যন্ত্রপাতিে আয়ুষ্কাল ২০ বছলেে ত সাব অনুযায়ী মাত্র ১২ েিাাংলেে রময়াে েলয়লছ। এ অঞ্চলল ৯৩০টি রকাচ ও ৬  াজাে ওয়াগন 

েলয়লছ।  

রেলওলয়ে সব রেলনে ইতিন রমোমি কো  য় পাব বিীপুে রলালকালমাটিভ কােখানায়। সম্ভাবনাময় কােখানাটিে অবিা আেও নাজুক। 

কােখানাটি রেলওলয়ে সবলচলয় গুরুত্বপূণ ব ইতিন রমোমি কেলছ। এলকে পে এক ইতিন আমোতন কেললও ইতিন রমোমলিে 

একমাত্র এ কােখানাটি কােও রচালখ পলড় না। এখালন প্রতি অর্ ববছলে ২৪ রর্লক ৩০টি ইতিন রমোমি কোে কর্া র্াকললও গি 

অর্ ববছলে মাত্র ১৪টি ইতিন রমোমি কো সম্ভব  লয়লছ। পাব বিীপুে রেলওলয় রকন্দ্রীয় রলালকালমাটিভ কােখানা সূলত্র জানা যায়, ইতিন 

রমোমলিে কালজ ব্যবহৃি ৯৯ েিাাংে যন্ত্রাাংেই আমোতন কেলি  য়। রকালনা যন্ত্রাাংলেে প্রলয়াজন  লল জানালি  য় চট্টগ্রালমে প্রধান 

সেিাম তনয়ন্ত্রলকে কায বাললয়। ফলল যন্ত্রাাংে রপলিও েীর্ ব সময় লালগ। এছাড়া জনবল সাংকট আলছই। ৫৪৫ জন জনবললে িলল ২৩৭ 

জন তনলয় কাজ চললছ। ইতিন রমোমি খুবই রটকতনকযাল কাজ। এলক্ষলত্র েক্ষ শ্রতমক েেকাে। েক্ষ শ্রতমলকো অবসলে যালেন। রলাক 

তনলয়াগ না কেলল নতুনলেে েক্ষ কেলি অলেে দ্বােি  লি  লব। ফলল ব্যয় বাড়লব। কাতক্সক্ষি ফল পাওয়া যালব না। আেও জানা 

যায়, রেলেে সব ইতিন এখালন রমোমি কো  য়। কম বোে, রলাকবললে সাংকট ও প্রলয়াজনীয় যন্ত্রাাংে রপলি েীর্ বসূত্রিাে কােলণ 

উৎপােন দ্রুি রাসাস পালে। যর্াসমলয় রকান কাজই কো সম্ভব  লে না। অলনক রক্ষলত্র িতড়র্তড় কেলি তগলয় মান কলম যালে।  

িা লল রেখা যায়, জনবল সাংকট, বালজট বোলেে অপ্রতুলিা, মামলা, যন্ত্রাাংে/কাঁচামাল েলয় েীর্ বসূত্রিা, সাংতিষ্ট তকছু রলালকে 

গাতফলতি ইিযাতে কােলণ মুখ থুবলড় পলড়লছ রেল খাি। সেকাে যলর্ষ্ট আন্ততেক। প্রচুে বোে তেলে সেকাে। িলব মৃিপ্রায় রেললক 

জাগ্রি, গতিেীল কেলি সেকােলক বালজট বোলেে সলঙ্গ সলঙ্গ কলোে নজেোতে কেলি  লব। তকছু োজননতিক তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

কেলি  লব। জনশ্রুতি েলয়লছ, রেললে রভিেই কাললা রবড়াল আলছ। এগুললালক েনাি কেলি পােলল ও দৃষ্টান্তমূলক োতস্ত তেলি 

পােলল সেকালেে ম তি উলযাগ সার্ বক  লব বলল মলন কতে। আমো একটু তুলনামূলক ত লসলব আমো যতে আমালেে 

রেলকােখানাগুললালক স্বয়াংসম্পূণ ব কেলি পাতে িা লল রেখা যালব আমোতনমূলেে অলধ বক খেলচ বতগ বা অোে রসবা তনলি পােব।  

সসয়েপুে কােখানায় প্রায় ১২০০ প্রকাে খুচো যন্ত্রাাংে উৎপােলন সক্ষম। এগুললা আমোতন কেলি রগলল খেচ ও সময় অলনক বালড়। 

কালজে অভালব শ্রতমলকো অলস পলড় র্ালক। এবাং িখন মার্ায় খাোপ বুতদ্ধও আলস। রবতেেভাগ রক্ষলত্র পাব বিীপুলেে কােখানাে জে 

প্রলয়াজনীয় যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাাংে পা াড়িলী রর্লক আনলি  য়। রটন্ডাে প্রতেয়া কেলি  য়। এলি সময় ও খেচ বালড়। সামাে একটা 

তজতনলসে অভালব কায বেম বন্ধ র্ালক। এলি েীর্ বসূত্রিা  য় ও খেচ বালড়। রেললসবা তবতিি  য়। সেকালেে বেনাম  য়। এসব তবষলয় 

সেকােলক সুতচতন্তি তসদ্ধান্ত গ্র ণ কেলি  লব।  

নতুন আেও রেলকােখানা িাপন কেলি  লব। পুোিনগুললালক স্বয়াংসম্পূণ ব কেলি  লব। জনবল সাংকট তনেসলন এখনই এতগলয় 

আসলি  লব। আমো জাতন, রেল একটি আোমোয়ক ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী পতেব ন ব্যবিা। পয বটনলক আকষ বণীয় ও তবলেতে পয বটক 

আকষ বণ কোলি রেললে তবকল্প রনয়। তবলেতেো রেললকই তনোপে ও আোমোয়ক মলন কলেন। তেন তেন রেললে চাত ো বাড়লছ। 

রেললে গতি তফলেলছ। রেললাইন সম্প্রসােলণে তসদ্ধান্ত তনলয়লছ সেকাে। এ জে েেকাে  লব বতগ। েেকাে  লব রমোমলিে। এ জে 

রেলকােখানালক েতিোলী কেলি  লব। না  লল আমোতন-তনভ বে  লল খেচ বাড়লব। সময় খেচ  লব। রেললসবা তবতিি  লব। রেললে 

কাতিি তভেন পূেণ  লব না।  

রেললে অলনক সম্পে নষ্ট  লয় যালে, অনবধ েখলল েলয়লছ। এগুললা উদ্ধাে কেলি  লব। সম্পেগুললা কালজ লাগালি  লব। সম্পে 

কালজ লাগালি  লল কােখানাগুললালি প্রাণ তফতেলয় আনলি  লব। রেললে জনবল সাংকট দূে কেলি  লব। রেলকােখানা স্বয়াংসম্পূণ ব 

কেলি পােলল অলনক যন্ত্রাাংে রকনা লাগলব না, অলনক রেলযন্ত্রাাংে রমোমি সম্ভব  লব। ফলল তবলেে রর্লক অলনক তকছু আমোতন 

কো লাগলব না। এলি অর্ ব ও সমলয়ে অপচয় অলনক কম  লব। রেল িাে গতি রফোলি সক্ষম  লব।  

[রলখক : কতব, প্রাবতন্ধক ও কলাতমি] 

 


