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ক েক বেলন, 3111 সােল ঢাকা েথেক েযেত পাঁচ ঘ ার কম সময় লাগত। eখন িবরিতহীন ‘েসানার বাংলা’ 
ে েনo পাঁচ ঘ ার েবিশ লাগেছ। ময়মনিসংেহর েগৗরীপুর েথেক েন েকানার েমাহনগ  পয র্  েরলপেথ ে ন চেল 
61 িকেলািমটােরর কম গিতেত। 3124 সােল oi েরলপথ সং ার করা হেয়িছল 291 েকািট টাকায়। বলা 
হেয়িছল, ক  েশেষ েরলপেথ 76 িকেলািমটার গিতেবেগ ে ন চলেব। বা েব তা হয়িন। 

ে ন ায়i আটেক থােক ট ীেত : িসেলট েথেক ঢাকার কমলাপুের েঢাকার আেগ পারাবত ে ন রােত ায়i 
আটেক থােক ট ীেত। তারপর গিত eত কেম েয ট ী েথেক কমলাপুর আসেত েপৗেন eক ঘ াo েলেগ 
যায়। গিত না বাড়ার কারণ জানেত চাiেল বাংলােদশ েরলoেয়র মহাপিরচালক কাজী রিফকুল আলম গতকাল 
ম লবার দুপুের কােলর ক েক বেলন, ঢাকা-চ াম েরলপথ িমটার েগজ। eিট ডুয়াল েগজ ডাবল লাiন হেল 
গিত ঘ ায় 231 িকেলািমটার হেব। eিট ছাড়াo েবিশর ভাগ েরলপথ িমটার েগজ। েরলপেথ িবরিতহীন ছাড়া a  
সব ে েনর িবরিত ান েবিশ। রাজৈনিতক কারেণo িবরিত ান বাড়ােত হে । ফেল কে  ে েনর গিত 
বাড়ােনার কথা বলা হেলo তা বাড়ােনা যাে  না। েরলoেয়র মহাপিরচালক আেরা বেলন, aেনক েরলে শন ব , 
ে শন মা ারo েনi। eসব ে শেনর আেগ-পের ে েনর গিত 27 িকেলািমটােরর েবিশ বাড়ােনা যায় না। 
দুঘ র্টনার ঝুিঁক থােক। e ছাড়া িসংo েবিশ। ঢাকায় ঢুকেত েগেল ট ী েথেক ে েনর গিত কমােত হয়। তাঁর 
দািব, েরলপথ u য়েনর সব ক  েশষ হেল গিত আসেব। 

িমটার েগজ শুধু নয়, ড েগজ েরলপেথo ে েনর গিত কমেছ। iে ােনিশয়া েথেক ড েগজ েরলপেথর েকাচ 
আমদািনর পর েরলoেয় কতৃর্প  বেলিছল, eগুেলা ঘ ায় 251 িকেলািমটার গিতেত চলেব। তেব স মতা েনi 
বেল পি মা েল ড েগজ েরলপেথ ে েনর গিত ঘ ায় 211 িকেলািমটার েথেক 96 িকেলািমটাের নািমেয় আনা 
হেয়েছ। েরলoেয় কতৃর্প  বলেছ, u ত েরলেকাচ eেল 251 িকিম গিতেবেগ ে ন পিরচালনা করা স ব 
হেব।নিথপ  ে েট জানা েগেছ, ঢাকা-চ াম 436 িকেলািমটার েরলপেথর 35৯ িকেলািমটার ডাবল করা হেয়েছ। 
েরলপেথর 229 িকেলািমটার আেগi ‘ডাবল’ িছল। 3122 সােল ট ী-ƣভরববাজার 75 িকেলািমটার eবং পের 
লাকসাম-িচনিক আ ানা 82 িকেলািমটার ডাবল লাiন করা হয়। তােত য় হয় ায় চার হাজার েকািট টাকা। 
eখন আখাuড়া েথেক লাকসাম 83 িকেলািমটার ডুয়াল েগজ ডাবল লাiন িনম র্ােণর কাজ চলেছ। পুেরা েরলপথ 
ডাবল o ডুয়াল েগজ হেল ঢাকা েথেক চ ােম েপৗঁছােত েসায়া িতন ঘ া লাগেব বেল িত িত রেয়েছ েরেলর। 
ক  eলাকায় কােজর সব্ােথ র্ ঢাকা-চ াম েরলপেথ ে েনর গিত আেরা কিমেয় যাতায়াত সময় 56 িমিনট 

বাড়ােনার সুপািরশ করা হেয়েছ ক  কায র্ালয় েথেক। 

‘ কে র কােজর সব্ােথ র্i গিত কমােত হে ’ : আগামী বছেরর নেভমব্ের ei কে র কাজ েশষ করার িত িত 
আেছ। তেব ক  পিরচালক িড eন মজুমদার বেলন, িবিভ  কাজ বাড়ায় কে র কাজ েশষ হেত সময় লাগেব। 
িতিন জানান, কে র কােজর সব্ােথ র্i ক  eলাকায় ে েনর গিত কমােতi হে । জানা েগেছ, কে  য় ধরা 
হেয়িছল ছয় হাজার 615 েকািট 65 লাখ 61 হাজার টাকা। তেব 27৯ শতাংশ মািট ভরাট করায় কে র য় 
211 েকািট টাকা েবেড় যােব। e পয র্  73 শতাংশ কাজ হেয়েছ। 

েরলoেয়র ক িবষয়ক সব র্েশষ (গত েম মােসর) a গিত িতেবদন েথেক জানা যায়, বত র্মােন eক লাখ 36 
হাজার 292 েকািট টাকার 59িট ক  রেয়েছ েরেলর। aেধ র্ক কে i য় েবিশ ধরা হেয়েছ বা বাড়ােনা 
হেয়েছ। েকােনা েকােনািটর য় বাড়ােনার ি য়া চলেছ। েদখা যাে , িবপুল িবিনেয়াগ হেলo সময়মেতা ক  
বা বায়ন না হoয়ায় কাি ত সমেয় সুফল িমলেছ না। e িবষেয় বুেয়েটর a াপক ড. সামছুল হক বেলন, ‘শুধু 
িবিনেয়াগ করেলi হেব না। যথাযথ সমেয় ক  বা বায়েনর জ  েরলoেয়েক দ তা aজর্ন করেত হেব। 
বাড়ােত হেব তদারিকo। সুফল িনি ত না করেল ক  িনেয় কাজ হেব না।’  



জানা যায়, 311৯ সাল েথেক 21 বছের সড়ক o েরল aবকাঠােমা u য়েন িবিনেয়াগ করা হয় ায় ৯৯ হাজার 
েকািট টাকা। তার মে  েরেলর u য়ন ক  o পিরচালনায় য় হেয়েছ সােড় 64 হাজার েকািট টাকা। চলিত 
aথ র্বছের েরল খােত বরা  আেছ 22 হাজার 437 েকািট টাকা। আগামী aথ র্বছের তা ায় পাঁচ হাজার েকািট 
টাকা বািড়েয় করা হে  27 হাজার 468 েকািট ৯1 লাখ টাকা। 3127 েথেক 3156 সােলর মে  েরল খােতর 
u য়েন সরকার পাঁচ লাখ 64 হাজার 773 েকািট টাকা খরচ করেব 341িট কে । আগামী aথ র্বছের eক হাজার 
221 িকেলািমটার ডুয়াল েগজ ডাবল েরল য্াক, 63 িকেলািমটার নতুন েরল য্াক িনম র্াণ; 211 iি ন, 231িট 
যা ীবাহী েকাচ য় eবং িসগ ািলং ব ার আধুিনকায়ন করার পিরক না রেয়েছ েরেলর। 

oয়া র্ iেকানিমক েফারােমর র য্াংিকংেয় 3122-23 সােল বাংলােদেশর েরল aবকাঠােমার u য়েনর িদক েথেক 
aব ান িছল 253িট েদেশর মে  84তম। পাঁচ বছেরর মাথায় 3128-29 aথ র্বছের 251িট েদেশর মে  
বাংলােদশ েরলoেয়র aব ান 71তম। aথ র্াৎ aবকাঠােমার u য়ন হেয়েছ। েরলoেয়র ত ানুসাের, দুi হাজার 
৯3৯ িকেলািমটার েরলপেথর 85.88 শতাংশi মানহীন। 389িট iি েনর মে  2৯6িটরi আ  েশষ হেয়েছ। 
যা ীবাহী eক হাজার 767িট েকােচর মে  ৯11 বিগর আ  েশষ হেয়েছ। বাংলােদশ েরলoেয়র সােবক 
মহাপিরচালক তাফা ল েহােসন বেলন, নতুন বিগ o iি ন আনেত হেব। e ছাড়া ঢাকা-ট ী, ঢাকা-জয়েদবপুর 
েরলপেথ লাiন বাড়ােত হেব। 

ভারত েথেক iি ন আনার েচ া : েরলপথ ম ণালেয়র সিচব েমা. েমাফাে ল েহােসন গতকাল িবেকেল কােলর 
ক েক বেলন, ‘েরেলর জ  আড়াi শ বিগ েকনা হেব। eর মে  ড েগেজ চালােনার 61িট বিগ eেসেছ। তার 
মে  দুিট ে ন ঢাকা েথেক রাজশাহী o প গড় রুেট চালু করা হেয়েছ। আেরকিট আগামী মােসর মে  ঢাকা-
দশ র্না রুেট চালু করা হেব। িমটার েগেজ চালােত আনা হেব আেরা 311 বিগ। নতুন iি ন আসেব 81িট। 
eগুেলা আসেত eকটু সময় লাগেব। গতকাল (েসামবার) ভারেত আমােদর িতিনিধদল েগেছ, যােত ভারত েথেক 
31িট iি ন েকােনা শেত র্ আনা যায়।’ দািয়তব্ েনoয়ার পর েথেকi েরলপথম ী েমা. নুরুল iসলাম সুজন aব  
বেল আসেছন, েযসব eলাকায় েরলপথ েনi, েসখােন েরলপথ স সারণ, সব েরলপথেক ড েগেজ রূপা িরত 
করা হেব। সব লাiেন ডুয়াল েগজ রাখার জ  ব া েনoয়া হেয়েছ 

 


