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সূ  জানায়, iেতামে  231িট iি ন েকনার জ  চুি  কেরেছ েরলoেয়। তেব eসব iি ন েরেলর বহের যু  হেত কমপে  দুবছর 
লাগেব। তাi a ব র্তীকালীন সমেয় সংকট েমটােত ভারেতর পিরতয্  o পুেরােনা iি ন ভাড়া আনার uে াগ িনেয়েছ েরলoেয়। e 
জ  eকিট িতিনিধদল গত স ােহ ভারেত েগেছ। 

েরলoেয়র ত মেত, বত র্মােন েরলoেয়র িমটারেগজ iি ন রেয়েছ 28৯িট। eর মে  51িটর আ াল 31 বছেরর কম। 56িটর 
আ াল 32 েথেক 41 বছেরর মে । 42 েথেক 51 বছর বয়সী iি ন রেয়েছ 42িট আর 52 বছেরর েবিশ বয়েসর iি ন 75িট। 
আর সারা েদেশ চলাচলরত ডেগজ iি ন রেয়েছ ৯5িট। eর মে  4৯িটর আ াল 31 বছেরর কম। 42 েথেক 51 বছর বয়সী 
iি ন রেয়েছ 35িট আর 52 বছেরর েবিশ বয়েসর iি ন 42িট। 

eিদেক 28৯িট িমটারেগজ iি েনর মে  25িটর হালকা o 21িটর মাঝাির oভারেহািলং দরকার। আর 72িটর ভারী oভারেহািলং 
দরকার। তেব িনধ র্ািরত সময় েপিরেয় েগেলo জনবল o aথ র্ সংকট eবং েয়াজনীয় য াংেশর aভােব e 96িট িমটারেগজ iি ন 
oভারেহািলং করা যাে  না। আর ৯8িট ডেগজ iি েনর মে  িতনিটর হালকা, সাতিটর মাঝাির o 52িটর ভাির oভারেহািলং 
দরকার। তেব িনধ র্ািরত সময় েপিরেয় যাoয়ার পরo eগুেলা oভারেহািলং করা যাে  না। 

a িদেক, েরেলর বহের যু  হoয়া নতুন েকাচ িদেয় স¤ িত ঢাকা-রাজশাহী o ঢাকা-প গড় রুেট চালু করা হেয়েছ িবরিতহীন 
নতুন দুিট ে ন। ঈদুল আযহার আেগi ঢাকা-রংপুর রুেট আরo eকিট নতুন ে ন চালুর েঘাষণা িদেয়েছন েরলম ী নূরুল iসলাম 
সুজন। জাতীয় সংসেদ িতিন বেলেছন, কেয়ক মােসর মে  ঢাকা- েবনােপাল রুেট দুিট নতুন ে ন চালু করা হেব। eকi সে  ঢাকা-
িসেলট, িসেলট-চ াম, ঢাকা-চ াম রুেট আরo িতনিট নতুন ে ন চালুর পিরক না রেয়েছ েরলoেয় কতৃর্পে র। eছাড়া নতুন 
েকাচ েরলবহের যু  হেল ঢাকা-িসেলট o িসেলট-চ াম, ঢাকা-চ াম রুেটর পুেরােনা o জরাজীণ র্ েকাচ পাে  আধুিনকায়ন করা 
হেব। 

eর বাiের চলিত বছের জামালপুরবাসীর জ  আরo চারিট নতুন ে ন চালুর uে াগ েনoয়া হেয়েছ। নতুন ে নগুেলা ব ব  েসতু 
পূব র্ েরলে শন, তারাকাি , সিরষাবািড়, জামালপুর o ময়মনিসংহ হেয় ঢাকা আসেব। আবার ঢাকা েথেক ময়মনিসংহ, জামালপুর, 
সিরষাবািড়, তারাকাি  হেয় ব ব  েসতু পূব র্ েরলে শেন যােব। eছাড়া ঢাকার আেশপােশর েজলার সে  সব্  দূরেতব্র েবশ 
কেয়কিট নতুন ে ন চালু করা হেব। েরলoেয়র aিতির  মহাপিরচালক ( েরািলং ক) শামছু ামান গণমা মেক জানান, কেয়ক 
মােসর মে  a ত 26িট নতুন ে ন চালুর িনেদ র্শনা রেয়েছ েরলম ীর। তাi সাধারণ মানুেষর চািহদা েমটােত ভারত েথেক 31িট 
iি ন ভাড়ায় আনা হে । eসব iি ন দব্ারা নতুন ে ন চালােনা হেব। িতিন বেলন, ত সমেয়র মে  eসব iি ন পাoয়া যােব। 
iি ন িত িতিদন 41 হাজার টাকা ভাড়া হেত পাের জািনেয় িতিন বেলেছন, পৃিথবীর aেনক েদেশ iি ন ভাড়া েদয়ার দৃ া  
রেয়েছ। দু’েদেশর সরকার পয র্ােয় e িবষেয় আেলাচনা হেয়েছ। iি নগুেলা িবনা ভাড়ায় পাoয়ারo স াবনা রেয়েছ। 3132 সােলর 
মে  নতুন েকনা iি ন েদেশ চেল eেল ভারতীয় iি নগুেলা েফরত েদoয়া হেব। 

 


