
 5-7-19 

দুর্ ঘটনা রোধে রেধেে টননক রকবে 'গনি ননয়ন্ত্রণ' 

গুরুত্বপূণ ঘ রুধটে অধনক পধয়ন্টধক 'রেে স্পট' রর্াষণা 

রিৌনিকুে ইসোম বাবে, চট্টগ্রাম 

 

ঢাকা-চট্টগ্রাম রেেরুধটে সীিাকুধেে ভাটিয়ােী ও কুনমোে মাঝামানঝ স্থাধন ৪৬ নম্বে রসতুে কাধে এধেই রেধনে গনি র্ণ্টায় ৫ 

নকধোনমটাধে নানমধয় আনধি হয়। দুর্ ঘটনা এাাধি রসতুটিধি কাধরে ররস নিধয় োখা হধয়ধে - রসকান্দাে রহাসাইন 

গনি বাাাধেই ননয়ন্ত্রণ হানেধয় দুর্ ঘটনায় পাধে রেন। অধনক স্থাধন রেেোইন ও রসতুে দুেবস্থাে কােধণ ননে ঘানেি গনিধি রেন 

চাোধনা যাধে না। িধে রকবে গনি ননয়ন্ত্রণ কধেই রেধনে দুর্ ঘটনা রোধেে রচষ্টা কেধে রেেওধয়। রকাধনা রকাধনা স্থাধন রেধনে গনি 

র্ণ্টায় ৫ নকধোনমটাে পয ঘন্ত নানমধয় আনা হধয়ধে। িােপেও দুর্ ঘটনা রোে কো যাধে না। স্বাভানবক গনি ব্যাহি হওয়ায় অনিনেক্ত 

সময় রেধগ যাধে রেন চোচধে। ননে ঘানেি সমধয় গন্তধব্য রপৌৌঁেধি পােধেন না যাত্রীো। 

 

দুর্ ঘটনা এাাধি গুরুত্বপূণ ঘ নবনভন্ন রেেরুধটে রবশ কধয়কটা নিজধক 'রেে স্টপ' রর্াষণা কধেধে রেেওধয়। এ েেধনে নিজ পাে হওয়াে 

আধগ রেধনে গনি এধকবাধে ননধচ নানমধয় আনা হয়। অধনক রেেোইধনে রবশনকছু অংশধকও অনেনখিভাধব 'রেে স্পট' নহধসধব 

নচনিি কো হধয়ধে। 

 

সংনিষ্টো বেধেন, রেধেে নিজগুধোে অবস্থা ভাধো নয়। অধনক নিধজে রময়াি বহু আধগই রশষ হধয় রগধে। এসব নিজ নিধয় 

ঝৌঁনকপূণ ঘভাধব রেন চোচে কেধে। আবাে েযাধকেও (ধেেোইন) অবস্থা নাজুক। রজাাািানে নিধয় এসব নিজ ও েযাধক রেন চোচে 

অব্যাহি োখা হধয়ধে। গনি ননয়ন্ত্রণ কধে পনেনস্থনি সামাে রিওয়াে রচষ্টা কো হধেও এভাধব রবনশনিন চেধব না। দুর্ ঘটনা রেধক েক্ষা 

রপধি হধে ঝৌঁনকপূণ ঘ নিজগুধো রভধে পুনঃননম ঘাণ কেধি হধব। েযাধক পয ঘাপ্ত পােে ও নিপাে বনসধয় রেন চোচধে ঝৌঁনক কমাধি হধব। 

 

সব ঘধশষ গি ২৫ জুন গনি ননয়ন্ত্রধণে আধিশ জানেে নববেণ কধে রেেওধয়। এধি রিখা যায়, নবনভন্ন সময় পূব ঘাঞ্চে রেেওধয়ে চট্টগ্রাম 

ও ঢাকা নবভাধগে আটটি রসকশধনে ১৮টি পধয়ধন্ট গনি কনমধয় আনা হয়। পুেধনা নাবধা নিজ ও দুব ঘে েযাধক (ধেেোইন) চেধি 

নগধয় যাধি দুর্ ঘটনায় পাধি না হয়, রস জন্যই মূেি গনি ননয়ন্ত্রণ কধে রিওয়া হধয়ধে। রসকশনগুধো হধো- চট্টগ্রাম নবভাধগে 

আওিােীন চট্টগ্রাম-আখাউাা রসকশন; ঢাকা নবভাধগে আওিােীন ঢাকা-আখাউাা রসকশন, আখাউাা-নসধেট রসকশন, ঢাকা-

নাোয়ণগঞ্জ রসকশন, ভভেব বাজাে-ময়মননসংহ রসকশন, টঙ্গী-ময়মননসংহ রসকশন, জামােপুে-বঙ্গবন্ধু রসতু পূব ঘ রসকশন ও 

জামাোপুে-রিওয়ানগঞ্জ বাজাে রসকশন। 

 

দুর্ ঘটনা রোধে রেধনে গনি ননয়ন্ত্রধণ জানে কো আধিশ পয ঘাধোচনা কধে রিখা যায়, রেধেে আখাউাা-নসধেট রসকশধনে কুোউাা 

বেমচাধে আন্তঃনগে রেন উপবন দুর্ ঘটনায় পাাে পে এখাধন রেধনে গনি র্ণ্টায় ৫ নকধোনমটাধে নানমধয় আনা হয়। ২৩ জুন দুর্ ঘটনা 
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র্ধট এবং পেনিন ২৪ জুন রেধক এখাধন গনি কনমধয় আনা হয়। এধি এই পধয়ন্টটি পাে হধি অনিনেক্ত ৫ নমননট সময় োধগ। 

অনভধযাগ উধরধে- ননে ঘানেি গনিে রচধয় অনিনেক্ত গনিধি রেন চাোধনাে কােধণ রেেোইন রেধক উধে পধা বনগগুধো। একই 

রসকশধনে ভাধটো বাজাে-মাইজগাঁও রুধটে ৩৪৭ নম্বে নিধজে কােধণ পধয়ন্টটি পাে হধি র্ণ্টায় ১০ নকধোনমটাে সময় রেঁধে রিওয়া 

হয়। ১৩ জুন রেধক এই ননধি ঘশনা কায ঘকে কো হধয়ধে। এধি পধয়ন্টটি পাে হধি অনিনেক্ত ৫ নমননট সময় রেধগ যায়। এই 

রসকশধনে আেও দুটি পধয়ধন্ট গনি কনমধয় আনায় পুধো রসকশনটি পাে হধি একটি রেধনে অনিনেক্ত সময় োধগ ১৪ নমননট। 

 

একইভাধব চট্টগ্রাম-আখাউাা রসকশধনে ভাটিয়ােী-কুনমোে মাঝখাধন অবনস্থি ৪৬ নম্বে নিধজে কােধণ গি ২৪ মাচ ঘ রেধক রেধনে 

আপ-োউন নেধপে গনি র্ণ্টায় ৫ নমননধট নানমধয় আনায় এখাধনও অনিনেক্ত ৫ নমননট সময় োগধে। গনি কনমধয় আনা হধয়ধে 

এখানকাে আেও দুটি পধয়ধন্ট। িধে রসকশনটি পাে হধি রেধনে আপ-োউন নেধপ ৭ নমননট কধে ১৪ নমননট অনিনেক্ত সময় োগধব। 

জামােপুে-রিওয়ানগঞ্জ বাজাে রসকশধনে রমাহনগঞ্জ-রিওয়ানবাজাে রুধটে ৪৩৫ নম্বে নিজ পাে হধি হধে র্ণ্টায় ১০ নকধোনমটাে 

গনিধি। িধে ঝৌঁনকপূণ ঘ নিজটি ও িৎসংেগ্ন এোকাটি পাে হধি োগধে অনিনেক্ত ৫ নমননট। 

 

রেেওধয় পূব ঘাঞ্চধেে রসতু প্রধকৌশেী রমা. আবোে রহাধসন বধেন, 'ঢাোওভাধব রেধেে নিজগুধোধক ঝৌঁনকপূণ ঘ বো যাধব না। নকছু রসতু 

দুব ঘে হধয় পধাধে। ননয়নমিভাধব এগুধো রমোমিও কো হধে। সব নিধজে রমোমি কাজ যনি একসধঙ্গ শুরু কো হয়, িাহধে রেন 

চোচে বন্ধ হধয় যাধব। িধে তুেনামূেক নাজুক নিজগুধো রমোমি কো হধে। পুেধনা হধেও রেধেে রবনশেভাগ নিজই এখনও রবশ 

শক্ত-রপাক্ত। শুধু নিধজে কােধণ রেধনে গনি কমাধনা হয় না। েযাধকে সমস্যাসহ নানা কােধণ এটা কো হয়।' এক প্রধিে জবাধব রসতু 

প্রধকৌশেী আবোে বধেন, 'কুোউাাে বেমচাধে রয দুর্ ঘটনা র্ধটধে, রসটা শুধু রসতুে কােধণ হয়নন। অন্য কােধণ এ দুর্ ঘটনা র্ধটধে।' 

 

রেেওধয়ে ২০১৫-১৬ সাধেে এক িথ্য অনুযায়ী, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-নসধেট ও চট্টগ্রাম-নসধেট রুধট রোট-বা ২৩৩টি রসতুে অবস্থা 

নাজুক। এে মধে ৮৫টি বা রসতু ঝৌঁনকপূণ ঘ। এসব রুধট ১৪৮টি রোট রোট রসতু েধয়ধে, রযগুধোে অবস্থাও ভাধো নয়। িধব বা 

আকৃনিে নিজ ননধয় দুনিন্তা রবনশ। 

 

শুধু ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-নসধেট ও চট্টগ্রাম-নসধেট রুধটই নয়; ঝৌঁনকপূণ ঘ নিজ েধয়ধে অন্যান্য রেে রুধটও। ২০১৫ সাধেে ১৯ জুন 

চট্টগ্রাম-রিাহাজােী রুধটে রবায়ােখােী অংধশ একটি ঝৌঁনকপূণ ঘ রেে রসতু েধস রিেবাহী রেধনে নিনটি ওয়াগন খাধে পধা যায়। ২০০৫ 

সাধে রসতুটি ঝৌঁনকপূণ ঘ রর্াষণা কো হধেও সংস্কাে কো না হওয়ায় রশষ পয ঘন্ত মাশুে নিধি হয়। নাম প্রকাশ না কোে অনুধোে 

জাননধয় রেেওধয়ে রসতু নবভাধগে এক কম ঘকিঘা জাননধয়ধেন, রেধেে রযসব নিধজে অবস্থা ভাধো নয়, রসগুধো ননয়নমি সংস্কাে কধে 

রেন চাোধনাে উপধযাগী োখা হধে। িধব রযগুধোে অবস্থা রবনশ খাোপ, রসগুধো পাোপাধে রেধনে গনিসীমা রেঁধে রিওয়া হধয়ধে। 

রেে স্টপ হধে রেন োনমধয় পধে র্ণ্টায় ৫ রেধক ১০ নকধোনমটাে এবং অন্য নিজগুধোধি অবস্থাধভধি রেধনে গনি ২০ রেধক ৩০ 

নকধোনমটাধে নানমধয় আনা হয়। 

 


