
  / ২৭ ম, ২০১৯ 

পি মা ল রলওেয়: ৩৪ ন ইজারায় লাভ ১৫ কা , ১০৮  চািলেয় িত 
৩০০ কা  টাকা 

রিফ ল ইসলাম, রাজশাহী     

পি মা ল রলওেয়, রাজশাহীর আওতায় পিরচািলত হয় ১৪২  ন। এর মে  ৩৪  ন পিরচািলত হয় ইজারা িভি েত 

বসরকািরভােব। রলওেয়র িহসাব অ যায়ী, সব িমিলেয় বছের তােদর লাকসােনর পিরমাণ ায় ৩০০ কা  টাকা। এ লাকসান 
লত িনেজেদর পিরচািলত েনই হে । অ িদেক ইজারার িভি েত বসরকািরভােব পিরচািলত ন থেক লাভ করেছ রলওেয়। 

তােদর িহসােব, ইজারা দওয়া ন থেক বছের লাভ হে  অ ত ১৫ কা  টাকা। 

জানা যায়, রলওেয় পিরচািলত েন লাকসােনর অ তম কারণ ন িত। র ণােব ণ ও সং ােরর নােম টপােটর কারেণও 
লাকসান নেত হে  রলেক। পি মা ল রলওেয়  মেত, রল িবভােগর  অ েলর মে  পি মা ল, রাজশাহীর আওতায় 
মাট ১৪২  ন চলাচল কের। এর মে  আ  নগর ন রেয়েছ ৪৮ , মইল ন ৪৬ , িবরিতহীন , আ জািতক ম ী এ ে স 

চার  ও লাকাল ন রেয়েছ ৪২ । এই ১৪২  েনর মে  রলওেয়র আওতায় পিরচািলত হে  ১০৮ । আর ইজারার িভি েত 
বসরকািরভােব পিরচািলত হে  ৩৪ । য েলা ইজারা দওয়া হেয়েছ স েলার বিশর ভাগই লাকাল ও মইল ন। এ েলা 

সাধারণত ল ড়-ঝ ড় মাকা ন। মইল ও লাকাল েনর যা ীরা িকট কাটেত চায় না বেল এ েলা িলজ দওয়া হেয়েছ। 

পি মা ল রলওেয়র ধান বািণিজ ক কমকতার দ র  মেত, এই িবভােগর আওতায় ১৪২  ন থেক বছের আয় হয় ায় 
৬০০ কা  টাকা। লাকসােনর পিরমাণ এর ায় অেধক। গত বছেরর লাই থেক চলিত বছেরর এি ল পয  এই িবভােগর 

ন েলা থেক আয় হেয়েছ ৪৮০ টাকার িক  বিশ। িক  লাকসান হেয়েছ ায় ২৪০ কা  টাকা। চলিত ম ও ন মােস আেরা 
ায় ১০০ কা  টাকা আয় হেব, যা থেক গেড় অ ত ৫০ কা  টাকা লাকসানও হেব। 

রল িবভাগ বলেছ, সব িমিলেয় বছের ায় ৬০০ কা  টাকা আয় হেল এর অেধক লাকসান হয় বেল ধের নওয়া হয়। এমন ই 
হেয় আসেছ বছেরর পর বছর ধের। তেব সা িতককােল লাকসােনর পিরমাণ িক টা কেম এেসেছ। 

পি মা ল রলওেয়র ধান বািণিজ ক কমকতার দ র ে  জানা গেছ, ইজারা দওয়া ৩৪  ন থেক মােস রল িবভােগর লাভ 
হয় এক কা  ২২ লাখ ৫১ হাজার ৯১৪ টাকা। সই িহসােব বছের ১৪ কা  ৭০ লাখ ২২ হাজার ৯৬৮ টাকা লাভ হে  
পি মা েলর এই ন েলা থেক। এসব ন চার বছর ময়ােদ ইজারা দওয়া হয়। ইজারাদার িত ১০ িদন অ র টাকা দয়। 

আর অ  ১০৮  েন বছের আয় হে  ায় ৫০০-৫৫০ কা  টাকা। িক  ১০৮  েন এই আয় করেত িগেয়ই লাকসান নেত 
হে  ২৫০ থেক ৩০০ কা  টাকার মেতা। 

পি মা ল রলওেয়, রাজশাহীর অিতির  ধান বািণিজ ক কমকতা শিহ ল ইসলাম কােলর ক েক বেলন, ‘িলজ দওয়া ৩৪  
ন থেক বছের ায় অেধক লাভ হে । িক  িলজ ছাড়া রলওেয়র িনয় ণাধীন ১০৮  ন থেক বছের ায় অেধক বা তার িক  

টাকা বিশ লাকসান হে । তেব ক কত টাকা পিরমাণ লাকসান হে  স  এককভােব িহসাব রাখা হে  না। লাকসােনর 
পিরমাণ রল িবভাগ একে  কের থােক।’ 

রলওেয়র একািধক কমকতা-কমচারী নাম কাশ না করার শেত কােলর ক েক বেলেছন, িবিভ  খােত সীমাহীন ন িত, 
র ণােব ণ ও সং ােরর নােম টপােটর কারেণই িতবছর পি মা ল রলওেয়েক িব ল পিরমাণ টাকা লাকসান নেত হে । 

িকট ছাড়া েন ওঠা যা ীেদর কাছ থেক আদায় করা অেথর বিশর ভাগই হে  ভাগ-বােটায়ারা। 



স ােহর অ ত ই িদন রাজশাহী থেক ঢাকায় যাতায়াত কেরন মিন ল ইসলাম নােমর একজন িশ া কমকতা। িতিন কােলর 
ক েক বেলন, ‘আিম তা দিখ আ নগর কােনা েনই এখন আর িসট তমন ফ কা থােক না। রাজশাহী-ঢাকার ন েলায় িসট 
পাওয়া শিকল। তাহেল লাকসান হয় িকভােব? আসেল লাকসান হয় টপােটর কারেণ। রলওেয়েত য পিরমাণ টপাট হয়, তা 
কউ দখার নই। এ কারেণ লাকসােনর পিরমাণ কমার স াবনাও তমন নই।’    

বীণ সাংবািদক ও শাসেনর জ  নাগিরেকর ( জন) রাজশাহী জলা সভাপিত আহেমদ শিফউি ন বেলন, ‘ লাকসান হেত পাের। 
গণপিরবহেন জনগেণর ক াণােথ লাকসান হেতই পাের। িক  লাকসােনর লনায় সবা এেকবাের নগ ।’ িতিন বেলন, ‘ রেলর 
উ য়েনর নােম বছেরর পর বছর ধের য ন িত হে , স  ক িহসাব রােখ। আবার িকট িনেয় য অিনয়ম রেয়েছ স ও বই 
ঃখজনক।’ 

 


