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ঈদযা ায় রাজশাহী, লনা ও রং র িবভােগ রেলর সময় িচ ল ভ  হওয়ার পর তা আর ক হয়িন। ঈদযা া র পর থেক এই 
িতন িবভােগ চলাচলকারী সব ন ৩ থেক ২৩ ঘ া পয  িবলে  চলেছ। সামবার রং র এ ে স  ঢাকা থেক লালমিনরহােট 
পৗঁেছ ২২ ঘ া ৪০ িমিনট দিরেত। রেলর কমকতারা বলেছন, ঈেদর আেগ টা াইেল েনর লাইন িতর ফেলই এই িবপযয়। এর 

মে  রাববার িঝনাইদেহ কেপাতা  এ ে েসর লাইন িতেত পিরি িত িনয় েণর বাইের চেল গেছ।  রেলর িহসােব, চলিত 
আগে র থম ১৯ িদেন বা েল সাত  লাইন িতর ঘটনা ঘেটেছ। আর পি মা েল লাইন িত হেয়েছ আট । এর মে   
লাইন িতর ঘটনা ঘেটেছ ণ ধান লাইেন। ৯ আগ  টা াইেল রবন ন লাইন ত হেল চার ঘ া ন চলাচল ব  
থােক। টা াইল রেলর বা েলর অধীন। তেব এই পথ ধের যসব ন চলাচল কের, এর সব েলাই পি মা েলর। পি মা েলর 
অধীেন রাজশাহী, লনা ও রং র িবভাগ।  রাববার িঝনাইদেহ ন লাইন িতর কারেণ সােড় আট ঘ া ন চলাচল ব  িছল। 
িঝনাইদহ পি মা েলর অধীন। িঝনাইদেহ লাইন িতর কারেণ রাজশাহী থেক লনা এবং ঢাকা থেক লনার পেথ চলাচলকারী 
সব ন িবলে  চেলেছ। 

রেলর িহসােব, ২০১৪ সাল থেক গত ন পয  সােড় প চ বছের ৮৬৮  ঘটনা ঘেট। এর মে  ন লাইন িতর ঘটনা ঘেট 
৬৩৯ , যা মাট ঘটনার ৭৩ দশিমক ৬২ শতাংশ। এ সমেয়র মে  ৩৯৯ বার ণ পেথ লাইন িতর ঘটনা ঘেটেছ। ঘটনার 
ত  পযােলাচনা কের দখা গেছ, িত স ােহ গেড়  কের লাইন িতর ঘটনা ঘটেছ। এর মে  অ ত এক  ঘটনা ঘেটেছ 

ণ লাইেন। বািক েলা শাখা লাইন ও শেন ঘেটেছ। ল লাইেন এক  লাইন িতর ঘটনা ঘটেল কেয়ক ঘ া ন চলাচল 
ব  থােক। এর জর টানেত হয় েরা স াহ।  িত  আ নগর ন এক স াহ পর এক িদন ব  থােক। েরা স ােহ যসব ন 
িবলে  চলাচল কের, বে র পরিদন থেক স েলা াভািবক করার চ া হয়। িক  পেথ এক  েনর লাইন ত হওয়ার ঘটনা েরা 

ি য়া ভ ল কের দয়। এবােরর ঈেদ কােনা েনরই সা ািহক ব  িছল না। এর মে  টা াইল ও িঝনাইদেহ  লাইন িতর 
ঘটনা ঘেট। এর ফেল সময় িচ িবপযয় অ াহত আেছ। রেলর  জানায়, আওয়ামী লীগ সরকার গত ১১ বছের রল খােত ায় ৬৪ 
হাজার কা  টাকা য় কেরেছ। ন ন লাকবল িনেয়াগ হেয়েছ ১৩ হাজােরর মেতা। এরপরও রেল লাইন িতর ঘটনা কেমিন। 



৩ থেক ২৩ ঘ া িবল : েনর সময় িচ পযােলাচনা কের দখা গেছ, ব ব  স  হেয় ঢাকার পেথ ৩২  যা ীবাহী ন চলাচল 
কের। ঈেদ তা বেড় দ ড়ায় ৩৮ । গত ১৫ িদেন এই পেথ কােনা নই সময় মেন চলেত পােরিন। ৩ থেক ২৩ ঘ া পয  িবলে  
চেলেছ এসব ন। গতকালও সব ন িবলে  চেলেছ। 

রলওেয়  জানায়, সময় িচ িবপযয় িনেয় উি  ধানম ীর কাযালয়ও। ঈেদ কত েলা ন সময় মেন চলেত পােরিন এবং 
েনর িচ িবপযেয়র কারণ জানােত গতকাল সামবার ধানম ীর কাযালয় থেক িনেদশনা দওয়া হেয়েছ। িনেদশনা পেয়ই রল 

ক প  পিরচালন শাখােক (অপােরশনস) কারণ অ স ােন িতেবদন তির করার দািয়  িদেয়েছ। পাশাপািশ রেলর 
পি মা েলর মহা ব াপক (িজএম) পেদ পিরবতন এেনেছ রলওেয়। গতকাল এক আেদেশ খা কার শিহ ল ইসলােমর েল 
হা ন অর রশীদেক িজএেমর দািয়  দওয়া হেয়েছ। রলওেয়  বলেছ, সময় িচ িবপযেয়র কারেণই এই িস া  নওয়া হেয়েছ।  

তেব রলওেয়  বলেছ, েন অিতির  যা ীর কারেণই সময় িচ িবপযয় হেয়েছ। এ ছাড়া ব ব  স  পার হেত এক  েনর 
২৭ িমিনট লােগ। এক  েনর সে  অ  েনর চলাচেল তাই ায় এক ঘ া ফ কা রাখেত হয়। ঈেদ যা ী বিশ হওয়ার কারেণ 
ওঠানামায় িত শেন বাড়িত সময় য় হয়। এ জ  স র সময়টা মলােনা যায় না। এসব িবষয় ধানম ীর কাযালয়েক 
জানােনা হেব।  

জানেত চাইেল রলপথ ম ণালেয়র সিচব মাফাে ল হােসন থম আেলােক বেলন, েনর সময় িচ িবপযয় এবং লাইন িতর 
ঘটনার কারণ জানেত তদ  কিম  গঠন করা হেয়েছ। কারণ জেন দায়ীেদর িব ে  ব া নওয়া হেব। ভিব েত যােত মা েষর 
েভাগ না হয়, স  িনি ত করা হেব।  

লাইেন সম া, বিগেত : রেলর কমকতারা বেলন, লাইেন সম া হেল িকংবা বিগেত  থাকেল ন লাইন ত হয়। 
রললাইেন পাথর কম থাকা এবং ি পার ও নাটব  আলগা হওয়ায় ন লাইন ত হেত পাের। অেনক সময় জরাজীণ লাইেন বিশ 

গিতেত ন চলেলও লাইন ত হেত পাের। এ ছাড়া এক  বিগর িনেচর অংেশ িব ল কলকবজা থােক। এটােক ‘আ ার িগয়ার’ বলা 
হয়। কােনা একটা কলকবজায়  হেলই ন লাইন ত হেয় পেড়। অেনক সময় অিতির  যা ীর চােপও কলকবজা িবকল হেয় 
যেত পাের।  

রেলর িহসােব, গত মাচ ও এি ল মােস রেলর বা েল ২৭ বার ইি ন িবকল হেয়েছ। এর ফেল ন চলাচেল সািবক িবল  হেয়েছ 
৬৪ ঘ া। বা েল মাচ-এি েল ইি ন িবকল হয় নয়বার। তেব এর জ  ন িবল  হেয়েছ কত ঘ া, তা উে খ করা হয়িন।  

রেলর সময় িচ িবপযয় স েক বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালেয়র র কৗশল িবভােগর অ াপক সাম ল হক থম আেলােক 
বেলন, য মা ষটা ঘ ার পর ঘ া লাইেন দ িড়েয় িকট কাটেলন, ত েক আবার েন ওঠার জ  ১০-১৫ ঘ া অেপ া কিরেয় 
রাখা খারাপ া । রল ক পে র অবেহলার কারেণই এমন  হে ।  

ন লাইন িতর িবষেয় সাম ল হক বেলন, েন কািরগির  বা সংেকেতর েলর কারেণ ঘটনা হয়। িক  লাইন িতটা 
েরা ির অবেহলার ফল। হয় লাইন ও ইি ন- কাচ র ণােব েণ পযা  িবিনেয়াগ করা হয়িন। আর িবিনেয়াগ হেয় থাকেলও তা 

অপচয় হেয়েছ। 


