
রেলর ৪০০ সত ুঝুঁিকপণূ
দীঘিদন সং ার হয় না দেশ রলপথ ২ হাজার ৯২৯ িকেলািমটার

কাশ : ২৬ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশর ২ হাজার ৯২৯ িকেলািমটার রলপেথ ছাট-বড় কালভাট ি জ রেয়েছ ৩ হাজার ১৪৩িট। এরমেধ
াধীনতাপূবকােল ১৯৩৫ সােলর মেধ  তির ৯০ শতাংশ। অথাত্  রলকতৃপে র বছরিভি ক জিরেপ

দখা যায় ায় চারশ ি জ-কালভাট এখন চলাচেলর অ পেযাগী বা ঝঁুিকপূণ। িক  সং ার না হওয়ায়
রলচলাচেল মাগত ঝঁুিক বাড়েছ। াধীনতাপূবকােল ৭০ সাল পয  দেশ রলপথ িনিমত হয় ২ হাজার

৮৫৮ দশিমক ২৩ িকেলািমটার। এবং াধীনতার পর িনমাণ করা হয়, ৯৭ দশিমক িতন িকেলািমটার।

এসব রলপেথ িনিমত ৩ হাজার ১৪৩ ছাট-বড় সতুর মেধ  বতমােন ৪০২িট সত ুঝঁুিকপূণ হেয় পেড়েছ।
বছেরর পর বছর সতু েলার সং ার না করার কারেণ এরকম পিরি িত তির হেয়েছ।

বতমােন দেশর ২ হাজার ৮৭৭ িকেলািমটার রলপেথ ৩২৬ বড় সতু (৬০ ফটু বা তার বিশ) এবং ছাট
সতু  রেয়েছ  ২  হাজার ৮১৭।  তেব  এ  সব  সতরু অিধকাংেশরই  িনমাণকাল  ি িটশ আমেল হওয়ায়
সতু েলার বয়স বতমােন ৮০-১০০ বছর। বিশরভাগ সত ুিনমাণ করা হয় ১৯৩০ থেক ১৯৩৫ সােলর

মেধ ।

রল কতৃপ  নচালকেদর এ সব ঝঁুিকপূণ  সতু েলােত াভািবেকর চেয় অেনক কম গিতেত ন
চালােনার িনেদশ িদেয় থােকন।  াভািবক িনয়েম সতুর ওপর িদেয় ঘ ায় ৪৫ থেক ৭০ িকেলািমটার
গিতেত ন পিরচালনার কথা থাকেলও ধমুা  ঝঁুিকপূণ হওয়ায় ন চালকগণ ঘ ায় ১০ থেক ১৫
িকেলািমটার গিতেত এ সব সতু পার কেরন। রেলর এ সব ঝঁুিকপূণ সতুর সং ার বা কােনা কােনা
সতু পুনিনমােণর লে  ক  হােত িনেলও বছেরর পর বছর ধের ফাইলবি  হেয় পেড় থােক। সতু

  ামল সরকার
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িনমােণর িবষেয় রল কতৃপ  এতিদন উদাসীনতাই দিখেয়েছন।

নূ ল ইসলাম জন রলপথ ম ণালেয়র দািয়  নওয়ার পর  পিরক না িনেয়েছন। নতনু নতনু
রলপথ িনমাণছাড়াও পথ ও কালভাট ি েজর সং ার পিরক নাও রেয়েছ বেল ম ী জানান। িতিন বেলন,

দীঘিদেনর কাজ রাতারািত সং ার স ব নয়। তেব তই পূণা  জিরপ কের যখােন যমন সং ার বা
িনমাণ  েয়াজন তা করা হেব। ধানম ীর িনেদেশ রলপথেক ঢেল সাজােনার কাজও  কেরেছন
িতিন।

একজন কমকতা নাম কাশ না কের বেলন, রলপেথর কাজ চলেছ এডহকিভি েত। যখন যখােন যিট
সম া হয় তখন সিট মরামত করা হয়। কােনা সািবক জিরপ বা িনয়িমত তদারিক নই। ৪০ হাজার
জনবল েয়াজন এমন তথ  িদেয় ওই  কমকতা বেলন,  এখন জনবল আেছ ২৫ হাজার ৮৮৩  জন।
এরমেধ  অিফসার ৪২০ জন। 

আওয়ামী লীগ সরকার মতায় আসার পর রলওেয়র ওপর িবেশষ নজর দওয়া হয়। যাতায়ােত যা ীরা
রলপথেকই িনরাপদ মেন কেরন। ইিতমেধ  ইি ন- কাচ বিৃ , ডেগজ লাইন তির, ব  হেয় যাওয়া
রলপথ পুনরায় চালু  ইত ািদ উেদ াগ বা বায়েনর কাজ চলেছ।  িকছু বা বায়নও হেয়েছ।  সে  সে
রলপথ র ণােব ণ নজরদাির বা তদারিকর িদেক তমন দিৃ  আেছ বেল মেন হয় না। ফেল মােঝ মেধ

ি জ ভেঙ, িকংবা ীপার না থাকায় লাইনচু ত হেয় রল ঘটনা হে । খাদ রাজধানীর বকুিচের তির
রলপেথর অিধকাংশ জায়গা ল  করেল দখা যায়, িকছু িকছু জায়গায় নাট ব ওু নই। বকােতরা হেয়

আেছ রেলর পাত।
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