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েলেভল িসংেয়র 81% aৈবধ 
পাথ র্ সারিথ দাস    

েদেশর ায় দুi হাজার ৯11 িকেলািমটার েরলপেথ থাকা 81 শতাংশ েলেভল িসংi aনুেমাদনহীন। েরলoেয় 
ছাড়া a  সং ার ƣতির করা eসব aৈবধ েলেভল িসংেয় েগট ান েনi। eমনিক aনুেমািদত েলেভল িসংেয়র 
aেধ র্েকi েগট ান েনi। মহাসড়ক o ামীণ সড়েকর সমতেল িনিম র্ত েরলপথ পারাপাের eসব েলেভল িসংেয় 
েদদার াণহািন ঘটেছ। জনবল িনেয়াগসহ আধুিনক সংেকত ব া চালুর তািগদ েদoয়া হেলo িবিভ  ি য়ার 
জােল েসগুেলা বা বায়ন আটেক েগেছ। েরলসিচব েমা. েমাফাে ল েহােসন কােলর ক েক বেলন, ‘েজলা 
শাসক সে লেন আমরা েজলা শাসকেদর কােছ আহব্ান জানাব েযন i ামেতা েলেভল িসং ƣতির না করা হয়। 

আগামীকাল (আজ বুধবার) eসং া  aিধেবশেন e আহব্ান জানাব।’ িতিন জানান, ƣবধ েলেভল িসংেয়র মান 
u য়েন পূব র্ o পি ম েরেল আলাদা দুিট ক  েনoয়া হেয়েছ। শতািধক েলেভল িসংেয় েগট ােনর িবিভ  
সুিবধাসহ ঘুি ঘর ƣতির করা হে । কে র কাজ েশষ হেল তার সুফল িমলেব। গত েসামবার রােত িসরাজগে র 
u াপাড়ায় প া ে েনর সে  মাiে াবােসর সংঘেষ র্ 23 জেনর াণহািনর েপছেন বড় কারণ িছল েলেভল িসংেয় 
েকােনা পাহারাদার না থাকা। eিট ƣবধ েকােনা েলেভল িসংo নয়। 

বাংলােদশ েকৗশল িবশব্িব ালেয়র (বুেয়ট) a াপক ড. সামছুল হক কােলর ক েক বেলন, ‘সড়েকর সমতেল 
েরলপথ ƣতির কেরi ভুল করা হেয়েছ। eখন েলেভল িসং uড়াল েসতুর মেতা কের ƣতির করেত হেব।’ oয়ািক র্ং 
ফর েবটার বাংলােদেশর ক  কম র্কত র্া তরুণ গেবষক আিতকুর রহমান বেলন, ‘িডিজটাল বাংলােদেশ ে ন 
আসার বহু আেগ েথেকi িবেশষ আেলা o শ  ƣতিরর যুি  বহার করেত পাের। তা ভারত o a া  েদেশ 
আেছ।’ বাংলােদশ েরলoেয়র আiন aনুসাের, েরলপেথর দুi পােশর 22 ফুেটর মে  েকােনা াপনা ƣতির করা 
যােব না।  তেব e আiন aমা  কের েরলoেয়র aনুমিত ছাড়াi যাতায়ােতর সুিবধার জ  ানীয় সরকার, সড়ক 
o জনপথ aিধদ র, iuিনয়ন পিরষদ, েজলা পিরষদসহ িবিভ  সরকাির o েবসরকাির সং া েলেভল িসং ƣতির 
কেরi চেলেছ। েরলoেয়র ত  aনুসাের, পূব র্ o পি ম েরেল দুi হাজার 652িট েলেভল িসং আেছ। তার মে  
aনুেমাদনহীন েলেভল িসং eক হাজার 872িট। ায় 81 শতাংশ েলেভল িসংi aৈবধ। a িদেক ƣবধ 
িসংেয়র 577িটেত েগট ান আেছ। েরলoেয়র o ানীয় সূে র ত  aনুযায়ী, গাজীপুেরর ট ী েরলে শন 

েথেক ঢাকার কমলাপুর পয র্  81িট েলেভল িসং আেছ। eর মে  ƣবধ মা  42িট। 

সেরজিমেন িগেয় েদখা েগেছ, মািলবাগ, মগবাজার, েতজগাঁo, কারoয়ান বাজার, নাখালপাড়া, িখলে ত, কুিড়ল, 
আজমপুরসহ ঢাকার িবিভ  ােন ‘িনজ দািয়েতব্’ েরলপথ পারাপার হেত হয়। কেয়কিট ােন eসং া  েরলoেয়র 
সতকর্-িনেদ র্শনাসংবিলত সাiনেবাড র্ টানােনা আেছ। রাজধানীেতi aৈবধ েলেভল িসংেয় েগট ান েনi, 
িতব কo েফলা হয় না। েকাথাo আবার েলেভল িসং ব  কের েদoয়া হেয়েছ। তেব মানুষ পারাপার হে । 

েযমন—িবমানব র সড়ক েথেক কুিড়ল হেয় গিত সরিণেত চলাচেলর জ  eখন েলেভল িসং ব , েগট ানo 
েনi, িতব কo েফলা হয় না। eখােন ায়i ে েন কাটা পেড় াণহািনর ঘটনা ঘটেছ। ব ব  েসতুর পূব র্াংশ 



েথেক নারায়ণগ  পয র্  287 িকেলািমটার েরলপথ। েরলoেয়র িবিভ  থানার িহসােব, 3121 সােলর জানুয়াির 
েথেক 3129 সােলর 6 েম পয র্  ei েরলপেথ াণ েগেছ দুi হাজার 557 জেনর। eর aেধ র্েকর েবিশ াণহািন 
ঘেট ঢাকায় aৈবধ েলেভল িসংগুেলায়। িবিভ  সূে র ত  aনুযায়ী, িত মােস a ত িতনজেনর াণহািন 
ঘটেছ। ঢাকা-চ াম-িকেশারগ  েরলপেথর ট ী-ƣভরব-সরারচর aংেশ 3129 সােল eক বছের ে েন কাটা পেড় 
231 জেনর াণহািন ঘেট। পূব র্া ল েরেলর আখাuড়া েসকশেন ে েন কাটা পেড় eকi সমেয় 57 জেনর াণ 
েগেছ। েরলoেয়র থানাগুেলা জানায়, ট ী, ƣভরব, সরারচর, আখাuড়া, া ণবািড়য়া আশুগ , গ াসাগর, কসবা, 
ম াবাগ, আজমপুর, মুকু পুেরর িবিভ  ােন eসব াণহািনর বড় কারণ েলেভল িসং না থাকা o aসতকর্ 
েরলপথ পারাপার। েরলপথ িনরাপদ রাখেত ের ের পরী া-িনরী ার জ  কম র্চারী আেছ। েরলপেথ aৈবধ 
াপনা ƣতির হেল তা েদখার দািয়তব্ গয্াং বািহনীর। e বািহনীর িক- ানরা ে েট েরলপথ েদখভাল করার কথা। 

িক  ভাবশালীেদর সে  সেখয্র কারেণ তাঁরা aৈবধ েলেভল িসংেয়র িবষেয় কতৃর্প েক যথাযথভােব aবিহত 
কেরন না বেল aিভেযাগ রেয়েছ। 

৯9 েকািট টাকার দুi ক  েবহাল, েবতন েনi েগট ানেদর : eক হাজার 311িট েলেভল িসংেয় েগট িনম র্াণ o 
েলাকবল িনেয়ােগর জ  বাংলােদশ েরলoেয় ক - াব ƣতির কেরিছল 311৯ সােল। ছয় বছর পর 3126 
সােলর 2 জুলাi পূব র্ o পি ম েরেলর জ  আলাদা দুিট কে  েলেভল িসং u য়ন aনুেমাদন হয়। য় ধরা হয় 
ায় ৯9 েকািট টাকা। পি মা ল েরেলর ei কে র েময়াদ গত জুেন েশষ হেয়েছ। য় ধরা হেয়িছল 59 

েকািট টাকা। কে র a গিত হেয়েছ 91 শতাংশ। aথচ 3128 সােলর জুেন কে র কাজ েশষ হoয়ার কথা 
িছল। েময়াদ আেরা দুi বছর বাড়ােনার জ  েরলoেয় পিরক না কিমশেন াব পািঠেয়েছ। e aব ায় গত 
eি ল েথেক কে র আoতায় িনেয়াগ পাoয়া পি ম েরেলর 437 েলেভল িসংেয়র 962 েগট ান েবতন 
পাে ন না। েবতন না েপেয় চাকির েছেড়েছন 333 জন। তেব 333িট েগট ােনর শূ  পেদ িনেয়াগ চূড়া  করার 
ি য়া চলেছ। পূব র্ েরেলo েলেভল িসং u য়েনর কাজ পুেরাপুির েশষ হয়িন। ক  পিরচালক েমা ািফজুর 

রহমান কােলর ক েক বেলন, ‘পি মা ল েরেল eক হাজার 45িট ƣবধ েলেভল িসং আেছ। তার েচেয় েবিশ 
আেছ aৈবধ েলেভল িসং। 

 


