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বাাংলাদেদশে র াগাদ াগব্যবস্থাে রেলপদেে গুরুত্ব অপনেেীম। রেলপে নিোপে ও োশ্রেী। েড়কপদেে তুলিাে অদিক রবনশ 

মালামাল ও  াত্রী পনেব দি েক্ষম। এখিকাে উন্নত রেশগুদলা তাদেে রেদশ অব্যা তভাদব এক অতযন্ত েমনিত ও আধুনিক রেল 

পনেব িব্যবস্থা গদড় তুদলদে। এমিনক উন্নেিশীল রেশ ন দেদব ভােত ও চীি অব্যা তভাদব রেলপদেে েম্প্রোেণ ও আধুনিকােি 

কদেই  াদে। শুধু নিদেে রেশ িে, চীদিে বততমাি োষ্ট্রপনত রতা তাঁে ‘রবল্ট অযান্ড রোড’ উদযাদগে অাংশ ন দেদব রেলপদে এনশো, 

ইউদোপ ও আনিকাে রেশগুদলাদক োংযুক্ত কোে এক ম াপনেকল্পিা গ্র ণ কদেদেি। বহু নবনলেি ডলাদেে এ কম ত দে আমাদেে 

রেশও েম্পৃক্ত  দেদে। অেচ বততমাি েেকাদেে েনেো েদেও এ রক্ষদত্র অগ্রগনত রমাদেও আশাব্যঞ্জক িে। প্রােই ঘেদে দুঘ তেিা। বন্ধ 

 দে োেধািী ঢাকাে েদে রেল র াগাদ াগ। েব তদশষ মাোত্মক দুঘ তেিাটি ঘদে গত ২৩ জুি ঢাকা-নেদলে রুদে। অনত পুেদিা ও 

িড়বদড় রেল রেতু রভদে রেদলে বনগ উদল্ট  াে। বহু মানুষ  তা ত  ে এদত। 

এ প্রেদে উদেখ কো প্রদোেি র  োনতে নপতা বেবন্ধুে শােিামদল (১৯৭২-৭৫) রেলদক  দেষ্ট গুরুত্ব রেওো  দেনেল। তখি রেল 

মন্ত্রণালে নেল। রেদলে েন্য পৃেক বাদেে নেল। নকন্তু োমনেক স্বৈোচাদেে আমদল (১৯৭৫-৯০) রেদলে েব তিাশ  ে। মন্ত্রণালে নবলুপ্ত 

কদে (নবশ্বব্যাাংক ও আন্তেতানতক মুদ্রা ত নবদলে  কুপোমদশ ত) এদক র াগাদ াগ মন্ত্রণালদেে একটি নবভাদগ পনেণত কো  ে। বোদ্দ 

মাোত্মকভাদব হ্রাে কো  ে। অদিক লাইি রলাকোদিে অজু াদত বন্ধ কদে রেওো  ে। খাদলো নেোে তোকনেত রবোমনেক 

আমদলও (১৯৯১-৯৬) এ অবস্থা চলদত োদক। একমাত্র রশখ  ানেিাে প্রেম আমদল (১৯৯৬-২০০১) নকছু পেদক্ষপ রিওো  ে। বন্ধ 

নকছু লাইি রেে চালু কো  ে। ওই প তন্তই। ২০০১-এ খাদলো নেো পুিোে ক্ষমতাে এদল রেদলে অবস্থা আবাে খাোপ  দত োদক, 

 া তোবধােক েেকাদেে আমদলও (২০০৬-০৮) চলদত োদক ২০০৮ োদলে নিব তাচদি রশখ  ানেিাে েেকাে ক্ষমতাে আো প তন্ত। 

রেল মন্ত্রণালে প্রনতষ্ঠাে  তাঁে েেকাে এবাে রেদলে উন্নেদি রবশ নকছু পেদক্ষপ গ্র ণ কদে। রেদল অব্যা তভাদব বোদ্দ বৃনি কো 

 দে। ৈল্প ও েীঘ তদমোনে অদিক প্রকদল্পে কাে চলদে। প্রাে লাদখা রকাটি োকাে প্রকদল্পে কাে চলমাি আদে। নকন্তু রেদল আে গনত 

আেদে িা। 

অনভদ াগ আদে একটি প্রকল্পও  োেমদে বাস্তবােি িা  ওোে। বােবাে প্রকদল্পে রমোে বৃনি কো  ে। রবদড়  াে প্রকদল্পে ব্যে। 

দুিীনতে ব্যাপােটি রতা ওদপি নেদেে। েিবল নিদোগ রেদক শুরু কদে টিনকে নবনে প তন্ত দুিীনতদত নিমনেত। িড়বদড় ও পােে ীি 

লাইি, পুেদিা রমোদোত্তীণ ত ইনঞ্জি, রকাচ-ওোগি, কালভাে ত ও রেতু, েমিে ীিতা ও অব্যবস্থাপিাে  িািানবধ কােদণ রেলপে আে 



মাোত্মক ঝুঁনকপূণ ত  দে উদেদে। রলাকোি রতা রলদগই আদে। রতল চুনেে  রেদলে প্রদোেিীে ও মূল্যবাি  ন্ত্রপানত চুনে রতা 

নিতযনেদিে ঘেিা। এক ন োদব রেখা রগদে, বাাংলাদেশ রেলওদেে নতি  াোে ৬২৯টি রেতুে মদে নতি  াোে ২০০টিেই রমোে বহু 

আদগ রশষ  দে রগদে। রলাকদমাটিভ ও রকাচ-ওোগদিে রক্ষদত্রও একই অবস্থা নবযমাি। কত ঝুঁনকপূণ তভাদব চলদে আমাদেে রেল—

ভাবা  াে! আদে নক রকাোও পৃনেবীদত এমি দুোবস্থা রেদলে? 

রেল  দে স্থল পনেব দিে মদে েবদচদে নিভ তেদ াগ্য ও আোমোেক পনেব ি মােম। এ ব্যাপাদে নবতদকতে বা েদেদ ে রকাদিা 

অবকাশ রিই। কাদেই রেদলে উন্নেদি ৈল্প, মে ও েীঘ তদমোনে অতযন্ত সুপনেকনল্পত ও েমনিত পেদক্ষপ গ্র ণ েমদেে োনব। েেকাে 

েীঘ ত রমোদে প্রাে রোো পাঁচ লাখ রকাটি োকাে পনেকল্পিা গ্র ণ কদেদে। এো নিিঃেদেদ  অতযন্ত েমদোনচত পেদক্ষপ। েব রেলাে 

রেললাইি  াদব, বদোপোগে অবনধ রেল েম্প্রোনেত  দব। এো অতযন্ত ভাদলা খবে। নকন্তু নবযমাি লাইিে  েব নকছুেই র  

োংস্কাে ও আধুনিকােি আবশ্যক, রেো ভুদল রগদল  চলদব িা। ৈল্প ও মেদমোনে পনেকল্পিা নিদে এ কােগুদলা  োেম্ভব দ্রুত ও 

েরুনে নভনত্তদত কেদত  দব। র মি—রেদলে েব লাইদি  দেষ্ট পনেমাণ উন্নতমাদিে পােে রেলদত  দব,  াদত লাইি শক্ত  ে, 

মেবুত  ে। প্রদোেিীে  ন্ত্রাাংশে  দুব তল ও পুেদিা লাইিগুদলাদক বেদল রেলদত  দব,  াদত রেদলে গনত অন্তত ১৫০ নকদলানমোদে 

উন্নীত  ে। প্রদোেিীে রলাকদমাটিভ েরুনে নভনত্তদত োংগ্র  কদে রেদলে ব দে যুক্ত কেদত  দব।  দেষ্টোংখ্যক রকাচ বা বনগ রেদল 

যুক্ত কেদত  দব। রেশিগুদলাদক আধুনিক কেদত  দব, নবদশষ কদে ঢাকা ও নবমািবেে রেশি োংস্কাে কদে রেদলে রকাদচে বা 

বনগে েমান্তোদল উন্নীত কেদত  দব। রতল চুনে বদন্ধ অনত েরুনে নভনত্তদত রেদলে েব লাইিদক নবদুযতানেত কেদত  দব। রেদলে 

টিনকে ব্যবস্থাে আধুনিকােি কদে অিলাইদি নবনেে ব্যবস্থা কেদত  দব। রেদি খাওোোওো বা আপ্যােিব্যবস্থাে আধুনিকােি কদে 

নিেৈ কযাোনোং অবকাোদমা গদড় তুলদত  দব। োভ তােে  েব অবকাোদমা রেদলে নিেৈ ব্যবস্থাপিাে গদড় তুলদত  দব।  দেষ্ট 

েিবল নিদোগ নেদত  দব। েব েিবলদক প্রনশনক্ষত ও েক্ষ কদে গদড় তুলদত প্রদোেিীে প্রনশক্ষণ একাদডনম গদড় তুলদত  দব। 

লাইিগুদলাদক ডাবল ও নেপল লাইদি উন্নীত কেদত  দব, নবদশষ কদে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-োেশা ী, ঢাকা-খুলিা, ঢাকা-নেদলে, 

ঢাকা-োংপুে ও ঢাকা-মেমিনোংদ ে লাইিগুদলাদক েরুনে নভনত্তদত কেদত  দব। দুঘ তেিা এড়াদত ও রেদলে গনত বৃনিে লদক্ষয েব 

েনোংদে ওভােনিে বা আন্ডােপাে নিম তাণ কেদত  দব। আমাদেে রেদশে মদতা গেদমে রেদশ আন্তিগে রেিগুদলাে েব রকাচদক এনে 

নেদেদমে আওতাে নিদে আেদত  দব। রেদলে ভাড়া ে িীে কেদত  দব,  াদত েিগণ রেদলে প্রনত আকৃষ্ট  ে। নশশু (১৩ বেে 

প তন্ত), োত্র-োত্রী ও বেস্ক (৬০ বেদেে রবনশ বেে) মানুদষে েন্য রেোনত টিনকদেে ব্যবস্থা োখদত  দব। নেগন্যানলাং-ব্যবস্থাে আদো 

আধুনিকােি কেদত  দব। রেললাইদিে দুই ধাদে সুউচ্চ রেোল নিম তাণ কেদত  দব নিোপত্তা ও রেদলে েনম েখলমুক্ত োখাে ৈাদে ত। 

রেদলে অব্যবহৃত েনমে অে তনিনতক ব্যব াে নিনিত কেদত  দব। েখল, েবেেখদল োকদল তা েরুনে নভনত্তদত উিাে কদে 

নবপনণনবতাি, নিেৈ কযাোনোং অবকাোদমা, র াদেল-রেস্টুদেন্ট, রপানি ও রডইনে োম ত ইতযানে আেবধ তক অবকাোদমা গদড় তুলদত 

 দব রেদলে প্রকল্পগুদলাে কাদে গনত আিদত  দব। নবনভন্ন রশ্রনণ ও রপশাে মানুষদক বেেদভদে িািা ধেদিে রেোনত সুনবধা প্রোদিে 

পেও ভােতীে রেলওদে বেদে প্রাে দুই নবনলেি ডলাে লাভ কেদত পােদল বাাংলাদেশ রেলওদে রকি পােদব িা। 

পৃনেবী এদগাদে, আমাদেে রেশও এদগাদে। বাাংলাদেশ রেলওদেে অগ্র াত্রাে গনত এখদিা অদিকোই ধীে। র দকাদিা উন্নেদিে 

পূব তশতত  দে সুেমনিত একো পনেব িব্যবস্থাে উপনস্থনত। এ রক্ষদত্র আমো এখদিা অদিকোই নপনেদে আনে। র  গনতদত গানড় চদল, 

এো ভাবদতও লো  ে। ভােদত এ গনত ১০০-১৫০ নকদলানমোে। লাভ নক এমনি  ে! ভাড়াও অদিক কম। েীঘ ত অবদ লাে পে রশখ 

 ানেিাে েেকাে রেল নিদে নচন্তাভাবিা শুরু কদেদে। এো আিদেে খবে। ইনতমদে অদিক প্রকল্প গ্র ণ কো  দেদে,  াে মদে রবশ 

নকছু প্রকদল্পে কাে  ে রশষ  দেদে, িা  ে চলমাি আদে। অনত েম্প্রনত োেশা ী-ঢাকা রুদে বিলতা িাদম নবেনত ীি একটি রেি 

চালু  দেদে। নকন্তু রেিটি িাদমই নবেনত ীি। প্রকৃতপদক্ষ এটিদক অন্তত নতিবাে েনোংদে পড়দত  ে। েমে লাগদে পাঁচ ঘণ্টা। 

প্রকল্প গ্র দণে রচদে বাস্তবােি আদো রবনশ গুরুত্বপূণ ত। প্রকল্প বাস্তবােদি অেক্ষতা ও েীঘ তসূত্রতা প্রকদল্পে ব্যে র মি বানড়দে রেে, ঠিক 

রতমনিভাদব এে উপদ ানগতাও কনমদে রেে। কাদেই প্রকল্প বাস্তবােদি েক্ষ ঠিকাোে নিদোগ অতযন্ত েরুনে। প্রদোেদি নবদেনশ 

ঠিকাোে নিদোগ নেদত  দব। আে এ কাদে রেশদপ্রমী আমাদেে রেিাবান িীদকও কাদে লাগাদিাে  কো ভাবদত  দব। প্রকল্প 

বাস্তবানেত  দব নিধ তানেত েমদেে আদগ, পদে িে—এ েকম লক্ষয নিদে এদগাদত  দব। তা দলই রেল এনগদে  াদব,  দব রেদলে 

শ্রীবৃনি। এনগদে  াদব আমাদেে রেশ। 

রলখক : অোপক ও োদবক েভাপনত, অে তিীনত নবভাগ, োেশা ী নবশ্বনবযালে 

 


