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রেলেে উন্নয়লন পাঁচ োখ ৫৩ হাজাে রকাটি টাকাে মহাপরেকল্পনা 

 রিশ বছলে ২৩০ প্রকল্প বাস্তবায়ন, দশ হাজাে রকরম রনৌপলে নাব্য রেোলনাে উলযাগ 

স্টাে রেলপাট টাে ॥ ২০১৯-২০ অে টবছলেে প্রস্তারবত বালজলট বোদ্দ রবলেলছ রেে খালত। গত অে টবছলে র াগাল াগ 

রেক্টলেে গুরুত্বপূর্ ট এ খালত েংলশারিত বালজট িো হলয়রছে ১১ হাজাে ২৩১ রকাটি টাকা। তলব ২০১৯-২০ 

অে টবছলেে প্রস্তারবত বালজলট ১৬ হাজাে ২৬৩ রকাটি টাকা বোলদ্দে প্রস্তাব কো হলয়লছ। এরদলক ১০ হাজাে 

রকলোরমটাে রনৌপলেে নাব্য রেোলনাে উলযাগ রনলয়লছ েেকাে। রদন রদন রদলশে রনৌপে েংকুরচত হওয়াে মুলখ 

এই উলযাগ রনয়া হলয়লছ।  

জাতীয় েংেদ ভবলন বৃহস্পরতবাে রবলকলে বালজট অরিলবশলন অে টমন্ত্রী আ হ ম মুস্তো কামাে এ প্রস্তাব রপশ 

কলেন। নতুন অে টমন্ত্রী রহলেলব এটি তাে প্রেম বালজট। 

এটি রদলশে ৪৮তম এবং বতটমান েেকালেে তৃতীয় রময়ালদে প্রেম বালজট। ‘েমৃদ্ধ আগামীে পে ািায় বাংোলদশ 

: েময় এখন আমালদে, েময় এখন বাংোলদলশে’ রশলোনালম প্রস্তারবত বালজলটে আকাে িো হলয়লছ ৫ োখ ২৩ 

হাজাে ১৯০ রকাটি টাকা। রদলশে ৪৮ বছলেে ইরতহালে েবলচলয় বে বালজট এটি। রবলকে রতনটায় স্পীকাে 

রশেীন শােরমন রচৌধুেীে েভাপরতলত্ব অরিলবশন শুরু হয়। রকছুক্ষর্ বালজট রপলশে পে শােীরেক অসুস্থতাে কােলর্ 

অে টমন্ত্রী আ হ ম মুস্তো কামালেে অনুলোলি বালজট উপস্থাপন কলেন প্রিানমন্ত্রী রশখ হারেনা। 

র াগাল াগ খালত এবালেে বালজলট রমাট প্রস্তাব কো হলয়লছ ৬১ হাজাে ৪৫৫ রকাটি টাকা,  া গত বালজলট রছে 

৫৩ হাজাে ৮১ রকাটি টাকা। এেমলে েেক রবভালগে জন্য প্রস্তাব কো হলয়লছ ২৯ হাজাে ২৭৪ রকাটি টাকা। গত 

অে টবছলে এই রেক্টলে েংলশারিত বালজট রছে ২৩ হাজাে ৪৮৬ রকাটি টাকা। রেতু রবভালগে জন্য এবালেে 

প্রস্তারবত বালজট িো হলয়লছ আট হাজাে ৫৬৪ রকাটি টাকা  া গত বছলে েংলশারিত বালজট রছে ৬ হাজাে ৩৪৬ 

রকাটি টাকা। এছাো এবালেে বালজলট র াগাল াগ খালতে অন্যান্য খালত ৭ হাজাে ২৫৯ রকাটি টাকা বোলদ্দে 

প্রস্তাব েলয়লছ।  

বতটমান েেকাে রেেলক একটি োশ্রয়ী, রনোপদ ও পরেলবশবান্ধব র াগাল াগ মােম রহলেলব গলে রতাোে েলক্ষে 

এ খালতে উন্নয়লন েব টারিক গুরুত্ব রদলয়লছ। এ খালতে উন্নয়লন েেকাে ৫ োখ ৫৩ হাজাে ৬৬২ রকাটি টাকা ব্যলয় 

২০১৬-৪৫ োে প টন্ত ৩০ বছেব্যাপী মহাপরেকল্পনা রনয়া কলেলছ। এ মহাপরেকল্পনায় ’৪৫ োে প টন্ত বাস্তবায়লনে 

জন্য ২৩০ প্রকল্প রচরিত কো হলয়লছ। এেব প্রকল্প বাস্তবায়লনে মােলম  ািীলদে  াতায়াত আেও েহজ হলব 

পাশাপারশ পরেবহন ব্যয় হ্রাে, ব্যবো বারর্লজেে প্রোে, নতুন কম টেংস্থালনে সুল াগ সৃরি ও জনোিােলর্ে আে ট-

োমারজক অবস্থা পরেবতটলন ভূরমকা োখলব বলে মন্ত্রর্ােলয়ে িাের্া। 

োোলদলশ রেেপে েম্প্রোের্, নতুন রেেপে রনম টার্ ও েংস্কাে, রেেপেলক ডুলয়েলগলজ রূপান্তেকের্, নতুন ও বন্ধ 

রস্টশন চালু কো, নতুন নতুন রেন চালু ও রেলনে োরভ টে বাোলনা, রকাচ েংগ্রলহে কাজ চেমান আলছ। আগামী 

অে টবছলে এক হাজাে ১১০ রকরমে রবরশ ডুলয়েলগজ রেেপে রনম টার্, ৫২ রকরমে নতুন রেেেোক রনম টার্, ১০০টি 



রোলকালমাটিভ েংগ্রহ, দুটি আইরেরি রনম টার্, রোলকালমাটিভ রেমুলেটে েংগ্রহ, রতনটি রমজে রিজ রনম টার্, এক 

হাজাে ১২০  ািীবাহী রকাচ েংগ্রহ, রতনটি রেেওলয় ওয়াকটশপ আধুরনকায়ন/রনম টার্ ও রেগন্যারেং ব্যবস্থা 

আধুরনকায়লনে উলযাগ রনয়া হলয়লছ।  

এছাো ই-টিলকটিং চালুে েলে  ািীলদে রেেভ্রমর্ র মন েহজতে হলয়লছ রতমরন রমাবাইে এোপে চালুে েলে 

বতটমালন অরত েহলজই  ািীো রেলেে অবস্থান েম্পলকট েহলজ জানলত পালেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম দ্রুতগরতে রেন োইন 

রনম টালর্ে েম্ভাব্যতা  াচাই কো হলে। 

বারর্জে েহায়ক রনৌপে ও বন্দে উন্নয়ন ॥ ববলদরশক ও অভেন্তেীর্ বারর্জে েম্প্রোেলর্ে রক্ষলি েমুদ্র-নদী-

স্থেবন্দে েংরিি অবকাঠালমা ও দক্ষ পরেচােন ব্যবস্থাে গুরুত্ব রবলবচনা কলে নদ-নদীেমূলহে কোরপটাে 

রেরজংেহ বন্দেেমূলহে মালনান্নয়ন ও আধুরনকীকেলর্ে েলক্ষে েেকালেে পক্ষ রেলক ব্যাপক কম টপরেকল্পনা হালত 

রনয়া হলয়লছ। ১০ হাজাে রকলোরমটাে রনৌপলেে নাব্য রেরেলয় আনলত রেরজং কা টক্রম গ্রহর্ কো হলয়লছ। 

নদীপলেে পাশাপারশ েমুদ্রবন্দেেমূলহে প্রলয়াজনীয় অবকাঠালমা ও সুরবিারদ উন্নয়লনে েলক্ষে কা টক্রম চেমান 

আলছ। 

 


