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রেল দুর্নীতিে ১০ উৎস তিতিি দুদকেে 

তর্নজস্ব প্রতিকেদে    

 

 

রেলওকেে জলাশে-পুকুে ইজাো, যন্ত্রপাতি রের্নাোটা, তর্নলাম, টিতেট োকলাোজাতে, জতম দখলসহ অকর্নে দুর্নীতিে িথ্য-উপাত্ত উকে 

একসকে দুর্নীতি দমর্ন েতমশকর্নে (দুদে) পয যকেক্ষণ প্রতিকেদকর্ন। রেলওকেে তেছু অসাধু েম যেি যা-েম যিােী েতহোগি দালাল ও 

তসতিকেকটে সকে আঁিাি েকে েেকেে পে েেে রেলওকেে পূে য ও পতিম তেভাকগ এই দুর্নীতি েকে যাকে। দুদকেে অনুসন্ধাকর্ন 

রেলওকেে দুর্নীতিে ১০টি উৎস তিতিি েকে এসে দুর্নীতি-অতর্নেম তর্নেন্ত্রকণ ১৫টি সুপাতেশ েো হকেকে। গিোল মেলোে ‘োাংলাকদশ 

রেলওকেে দুর্নীতি সাংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠাতর্নে টিকমে পয যকেক্ষণ’ প্রতিকেদর্নটি রেলমন্ত্রী রমা. নূরুল ইসলাম সুজকর্নে োকে হস্তান্তে েকের্ন 

দুদে েতমশর্নাে ড. রমা. রমাজাকেল হে খার্ন। 

প্রতিকেদর্নটি হস্তান্তকেে পে দুদে েতমশর্নাে রমাজাকেল হে খার্ন েকলর্ন, তেতভন্ন রসক্টকেে দুর্নীতিে উৎস তিতিি েকে িা েকন্ধ পৃথে 

২৫টি প্রাতিষ্ঠাতর্নে টিম গের্ন েকে দুদে।  েতমশর্ন ১২টি প্রতিকেদর্ন এেই মকে সাংতিষ্ট মন্ত্রণালকে হস্তান্তে েকেকে। রেলওকেে 

প্রতিকেদকর্ন দুর্নীতিে ১০টি উৎস তিতিি েকে ওই সে দুর্নীতি েকন্ধ রেশ তেছু সুপাতেশও েো হকেকে। এ প্রতিকেদর্ন রোকর্না তেকশষজ্ঞ 

মিামিসাংেতলি প্রতিকেদর্ন র্নে। এটি েতমশকর্নে েম যেি যাকদে সমন্বকে গঠিি এেটি টিকমে প্রতিকেদর্ন। টিম তেতভন্ন উৎস রথকে প্রাপ্ত 

িথ্যাতদ তেকিষণ েকে এ প্রতিকেদর্ন তিতে েকেকে। 

১০ দুর্নীতিে উৎস 

১. োাংলাকদশ রেলওকে (পূে যাঞ্চল) িট্টগ্রাম এোং (পতিমাঞ্চল) োজশাহীে অধীকর্ন তেপুল পতেমাণ সম্পতত্ত তলকজে র্নাকম হস্তান্তে 

প্রতক্রোে ব্যাপে অতর্নেম ও দুর্নীতিে িথ্য রপকেকে দুদে। জাতলোতি েকে অকর্নে জলাশে ও পুকুে তলজ তদকলও োজস্ব আদাে হে র্না 

ঠিেমকিা। অসাধু েম যেি যাকদে সকে রযাগসাজশ েকে রেলওকেে জতমকি স্থাপর্না তর্নম যাণ েেকি তদকে হাতিকে রর্নওো হকে রোটি 

রোটি টাো। িদােতে আে মতর্নটতোংকেে অভাকে রেলওকেে শি শি এেে ভূতম রেদখল হকে আকে। 

যাো এসে উদ্ধাে েেকে রসই রেলওকেে েম যেি যা-েম যিােীকদে দখকলই আকে রেলওকেে শি শি এেে জতম। 

২. রেকলে রের্নাোটাে িলকে লাগামহীর্ন দুর্নীতি। ওোগর্ন, রোি, রলাকোকমাটিভ, তডকজল ইকলেতিে মাতিপল ইউতর্নট (তডএমইউ) 

ক্রে এোং সাংগ্রকহ ব্যাপে দুর্নীতি ও অতর্নেম িলকে। 



৩. রেলওকেে তেতভন্ন রসেশকর্নে রেশকর্নে তসগন্যাতলাং ব্যেস্থা পুর্নে যাসর্ন ও আধুতর্নেীেেণ োকজও হকে অতর্নেম ও দুর্নীতি। 

৪. রেলওকেে ডােল লাইর্ন, তসেল লাইর্ন ডুোল রগজ িযাে তর্নম যাণোকজ তেোমহীর্নভাকে হকে দুর্নীতি। 

৫. রেলওকেে জতম অতধগ্রহণ সাংক্রান্ত োকজ তসতিকেট েকে সেোতে টাো আত্মসাৎ েো হকে। 

৬. রেলওকেে তেতজ ও এমতজ যাত্রীোহী েযাকেজ পুর্নে যাসর্ন তর্নলাকম যন্ত্রাাংশ তেতক্রে রক্ষকত্র েড় ধেকর্নে অতর্নেম েকে হাতিকে রর্নওো 

হকে রোটি রোটি টাো 

৭. ওোে যশপগুকলা োয যেেী র্না েকে আমদাতর্নে মােকম তেতভন্নভাকে অতর্নেম ও দুর্নীতিে আখড়াে পতেণি েো হকেকে। তিপাে 

োেখার্না অোয যেে রেকখ সেোকেে েড় ধেকর্নে আতথ যে ক্ষতিসাধর্ন েেকে এেটি িক্র। 

৮. রেলওকেে টিতেট তেতক্রে রক্ষকত্র োকলাোজাতেে সকে জতড়ি রেলওকেে অসাধু েম যেি যা ও েম যিােী তসতিকেট। দালালকদে মােকম 

রিকর্নে রেতশে ভাগ টিতেট রের্নাে মােকম কৃতত্রম সাংেট তিতে েকে, োকলাোজাকে অতধে মূকে টিতেট তেতক্র েকে হাতিকে রর্নওো 

হকে লাখ লাখ টাো। 

৯. যাত্রীোহী রির্ন ইজাো রদওোে মােকমও িলকে হতেলুট। োতিি রসো পাকে র্না জর্নগণ। 

১০. রেলওকেে খাোকেে মার্ন খুেই তর্নম্নমাকর্নে, যা জর্নস্বাকস্থযে জন্য ক্ষতিেে। িদােতে ও মতর্নটতোংকেে অভাকে খাোকেে দামও তর্নকে 

রেতশ।  

দুর্নীতি প্রতিকোকধ ১৫ সুপাতেশ 

১. আইতেএ, বুকেট, তেএমতসে সহকযাতগিাে রেলওকেে তেতভন্ন পকদ রলাে তর্নকোকগে ব্যেস্থা েো। তর্নকোগ প্রতক্রোে প্রতিটি ধাকপ 

তডতজটাল ব্যেস্থাপর্নাে মােকম স্বেিা ও জোেতদতহ তর্নতিি েো রযকি পাকে এোং েম সমকেে মকে তর্নকোগ প্রতক্রো সম্পন্ন েো। ২. 

রেলওকেে তেতভন্ন প্রোে রের্নাোটাে প্রতিকযাতগিামূলে প্রোশ্য এোং ই-রটিাতোংকেে মােকম রযাগ্য প্রতিষ্ঠার্ন তোংো ব্যতিকে োয যাকদশ 

রদওো এোং প্রেল্প োস্তোের্ন প্রতক্রো সম্পন্ন েো। দেপত্র প্রতক্রোে তপতপআে অনুযােী পোমশ যে তর্নকোকগ তেকশষজ্ঞ প্রতিষ্ঠার্নকে 

সম্পৃি েো। ৩. রেলওকেে েম যেি যা-েম যিােীকদে োসভের্ন এোং অতিস স্থাপর্নাে সম্পতত্তগুকলা তডতজটাল ডাটা এতিে মােকম িাতলো 

প্রস্তুি েোসহ অবেধভাকে দখল েো সম্পতত্ত রেলওকেে তর্নজস্ব িত্ত্বােধাকর্ন আর্না। প্রকোজকর্ন অতভজ্ঞ ও দক্ষ আইর্নজীেী প্যাকর্নল গের্ন 

েকে আইর্নগি ব্যেস্থা গ্রহণ েো। রেলওকেে উচ্চপয যাকেে েতমটি গের্ন েকে তর্নেতমি মতর্নটতোংকেে ব্যেস্থা েো। ৪. সম্পতত্ত 

ব্যেস্থাপর্নাে উৎেষ য সাধকর্ন এেটি ডাটা রেইস তিতে েো। ওই ডাটা রেইকস অবেধ দখলদােকদে দখকল েকেকে এমর্ন সম্পতত্তে 

িাতলো তিতে েকে রস িথ্য অনুযােী দখলদােকদে উকেদ েেকি ম্যাতজকেকটে রর্নতৃকে সাাঁড়াতশ অতভযার্ন পতেিালর্না েো। পেেিী 

সমকে উদ্ধাে েো সম্পতত্ত তর্নজস্ব ব্যেস্থাপর্নাে একর্ন িা েক্ষাে জন্য প্রকোজকর্ন এেটি রসল গের্ন েো। ৫. রেলওকেে ওোে যশপ ও 

তিপাে োেখার্নাগুকলা সিল ও োয যেেী েো। ৬. রোি আমদাতর্ন তর্নরুৎসাহ েকে তর্নজস্ব োেখার্নাে রোি তর্নম যাণ েোে সক্ষমিা তিতে 

েো। ৭. এেকিটিো ঠিোদাতে তর্নেন্ত্রকণ তপতপএ ও তপতপআে অনুসেণ েো। ৮. তেকশষজ্ঞ প্রতিষ্ঠাকর্নে মােকম র্নতুর্ন লাইর্ন তর্নম যাণ এোং 

সাংস্কােোজ িদােতেে ব্যেস্থা েো। ৯. অতডট োয যক্রম রজােদাে েো এোং অতডট আপতত্ত দ্রুি তর্নষ্পতত্তে ব্যেস্থা েো। ১০. তপতপআে 

অনুযােী স্বেিাে সকে উচ্চক্ষমিাসম্পন্ন েতমটিে মােকম রেলওকেে পুেকর্না মালামাল তেতক্রে ব্যেস্থা েো। ১১. টিতেট োকলাোজাতে 

েন্ধ েেকি টিতেট তেতক্রকি তডতজটাল পদ্ধতিে ব্যেহাে ও তর্নেতমি মতর্নটতোংকেে উকযাগ রর্নওো। ১২. রেলওকেকি পকদান্নতি ও 

েদতলে রক্ষকত্র সিিা, দক্ষিা ও তর্নষ্ঠাকে মার্নদণ্ড তহকসকে তেকেির্না েো ১৩. আধুতর্নোেকর্নে মােকম যাত্রীকসো োড়াকর্না, তেকশষ েকে 

তর্নতদ যষ্ট সমেসূতি অনুযােী রেল িলািল তর্নতিি েো। পাশাপাতশ যাত্রীে তর্নোপত্তা ও মালামাল পতেেহকর্ন তর্নোপত্তাে ব্যেস্থা েো। ১৪. 

রেকল সেেোহ েো খাোে স্বাস্থযসেি েোে রক্ষকত্র রেলওকেে পতেিালকেে (গাড য) রর্নতৃকে এেটি িদােতে ব্যেস্থা গড়া। ১৫. 

রেলওকেে োজ স্বোংতক্রে (অকটাকমশর্ন) পদ্ধতিে আওিাে আর্না। 

  

 


