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লাউড়ায় ন ঘটনার পর ধানম ীর িনেদশনা ও সইসে  জরাজীণ রললাইন ও সতু িনেয় যগুা ের
বশ কেয়কিট িতেবদন কােশর ি েত ঝঁুিকপূণ রলপথ ও সতু সং ােরর কাজ  হওয়ার সংবাদ

ইিতবাচক।

উেদ াগিট যন লাক দখােনা না হয়, এমনটাই ত াশা থাকেব আমােদর। সাধারণত কােনা ঘটনার
পর ‘তৎপর’ হওয়ার য সং িৃত িবরাজ করেছ আমােদর মেধ , তা থেক বিরেয় আসা জ ির।

অিভেযাগ রেয়েছ, রলপথ ও সতু মরামত-সং াের নামমা  বরা  থাকায় এ কােজ নািক উৎসাহ কম
উ তনেদর;  তারা  বরং  উ ব েয়র ক  হেণর ব াপােরই  বিশ উৎসাহী।  বলাবা ল -  এর কারণ
একটাই; কে  ‘নয়ছয়’ কের িবপুল পিরমাণ টাকা পেকট  করার েযাগ রেয়েছ।

উে খ , গত ায় সােড় ৯ বছের রলওেয় অ ত ৪২িট উ য়ন ক  বা বায়ন কেরেছ। বলার অেপ া
রােখ  না,  িটপূণ  রললাইন ও সতুর কারেণ  াণহািন  ও স েদর য় িতর পাশাপািশ যা ীেসবা
িনি ত করেত না পারায় উ য়ন কে র কােনা ফল পাওয়া যাে  না।

রলওেয়র িকছু িকছু সতু পািক ান ও বাংলােদশ আমেল তির হেলও অিধকাংশই ি িটশ আমেলর এবং
এ েলার বয়স ৮০ থেক ১০০ বছর পার হেয় গেছ। সাধারণভােব একিট সতুর ময়াদ (লাইফ টাইম)

  স াদকীয়
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সেবা  ৫০ থেক ৬০ বছর বেল ধরা হয়।

সই িহসােব ি িটশ আমেল তির কােনা রলেসতুরই ময়াদ নই। ময়ােদা ীণ এসব সতুর েল স ণূ
নতনু সতু তিরর িনয়ম থাকেলও এ কােজ গিড়মিস করা হে ,  যা  জন াথ িবেরাধী। দেশ চিলত
যাগােযাগ ব ব া েলার মেধ  সবেচেয় স াবনাময় িছল রলওেয় খাত।

এ স াবনা িবন  করেত করেত এেকবাের শেূ র কাঠায় িনেয় আসা  হেয়েছ।  এর ফেল রলওেয়র
অি ই  এখন মিকর স খুীন। জনবল সংকেটর কারেণ  একটার পর একটা রলে শন ব  হওয়ার
পাশাপািশ েয়াজনীয় সং ার না করায় সারা দেশর রলপথ ঝঁুিকপূণ হেয় উেঠেছ।

দেশর ২৮ হাজার ৭৮ িকেলািমটার রলপথ ৩ হাজার ৬২৯িট ছাট-বড় সতুর ওপর িদেয় গেছ। এর
মেধ  অ ত ৩ হাজার ২৪০িট সতু ময়ােদা ীণ ও ঝঁুিকপূণ।

ঝঁুিকপূণ এসব সতরু ওপর িদেয় নানা কায়দায় ন চলাচল করেলও তার গিতেবগ থােক ঘ ায় মা  ৫
থেক ৭ িকেলািমটার। ঘ ায় ৩শ’ থেক ৪শ’ িকেলািমটার গিতেবগ িনেয় িবে র নানান জায়গায় যখন
ন চলেছ;  তখন আমােদর এখােন ঘ ার গিতেবগেক ৬০ িকেলািমটােরর ওপের তলুেত না  পারাটা

ভাগ জনক।

জরাজীণ  রললাইন ও সতরু েয়াজনীয়  সং ার ছাড়াও িবরাজমান  চিুর- নীিত  রাধসহ রল খােত
িবরাজমান সম া েলার িরত সমাধান কের অচল ায় রলেক সচল করার পদে প নয়া হেব, এটাই

ত াশা।
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