
রলে শন পির তার নােম লুটপাট
৪৬৬িট শেনর মেধ  মা  ২৭িট পির  * নামমা  ি িচং পাউডার িছিটেয় দািয়  শষ!

কাশ : ২৮ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

রলওেয় খােত বড় বড় মগা ক  বা বায়ন করা হেলও রলে শন েলার পিরেবেশর কােনা উ িত
হয়িন। ায় ছয় লাখ কািট টাকা ব েয় রেলর মা ার ান করা হেয়েছ।

১০ বছের ায় ১৫ হাজার জনবল িনেয়াগ করা হেয়েছ। িক  রেলর শন েলার চহারা বদলায়িন। বরং
এ েলা পির ার-পির তার নােম লাখ লাখ টাকা লটু করা হে । ৪৬৬িট শেনর মা  ২৭িট শন
পির ার করেছ রেলর লাক ( ইপার)। বািক ৪৩৯িট শন িঠকাদার িত ােনর কােছ দয়া হেয়েছ।

তেব রল অথবা  িঠকাদােরর লাক কউই যথাযথ দািয়  পালন করেছ না।  নামমা  ি িচং  পাউডার
িছিটেয়  দায়সারা  কাজ করা  হে ।  আর রলওেয়  সংি েদর ম ােনজ কের চিু  অ যায়ী  পির ার-
পির তা না কেরই িঠকাদাররা িত মােস লাখ লাখ টাকা তুেল িনে ।

এ িবষেয় রলপথ সিচব মা. মাফাে ল হােসন যগুা রেক জানান, শন েলা পির ার-পির তা না
থাকা খুব ঃখজনক। শন পির ার-পির  রাখেত এ বছর আলাদা কের বরা  দয়া হেয়েছ।

পির ার-পির তা কায ম, কনাকাটা এবং িঠকাদার িনেয়ােগ কােনা অিনয়ম- নীিত হেয় থাকেল তা
কেঠারভােব দখা হেব। এ িনেয় আমরা ইিতমেধ  বঠক কেরিছ।

অিনয়মকারী  কােনা  কমকতা  র া  পােব  না।  রলে শন  মা ারেক  মতা  দয়া  হেয়েছ।  শন
মা ােরর পািরশ ছাড়া  রলওেয়র ইপার অথবা িঠকাদার িত ােনর কাউেক টাকা দয়া হেব না।

শন অপির ার থাকেল সংি েদর িব ে  কেঠার ব ব া নয়া হেব।

  িশপন হাবীব
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জানা গেছ, রেল মাট ৪৬৬িট রলওেয় শন রেয়েছ। এর মেধ  পি মা েল ২৩৮ এবং পূবা েল
২২৮িট। এসব শেনর মেধ  ১৪৪িট শন িরমেডিলং করা হেয়েছ।

তেব পির ার-পির তার অভােব সব ক’িট শেনর পিরেবশ অসহনীয় হেয় উেঠেছ। পি মা েল মা
১০িট শন পির  করেছ রেলর ইপাররা।  বািক ২২৮িট শন িঠকাদারেদর হােত তেুল দয়া
হেয়েছ। িবিভ  অ ল ভাগ কের বসরকাির িঠকাদার িত ান েলা লাক িদেয় নামমা  পির তার কাজ
করাে ।

রেলর লাক ( ইপার)  িকংবা  িঠকাদােরর লাক ধু  ি িচং  পাউডার িদেয় কােনামেত কাজ সারেছ।
বছেরর পর বছর রেল িভম পাউডার ব বহার না কেরও হােত-কলেম তা কনা দখােনা হে । ঝাড়–,
পাট তাসহ ১০ কার িজিনস কনায় ব াপক অিনয়ম করা হে ।

পি মা ল রলওেয়র িটকেয়ক শন নামমা  পির ার-পির  করা হয়। সয়দপুর রলওেয় াের
৪-৫ বছর ধের িভম পাউডার নই।

ি িচং পাউডার থাকেলও তা পযা  নয়। বছের নামমা  িকছু ি িচং পাউডার কনা হয়। মাঠ পযােয় থাকা
িমকরা ি িচং পাউডােরর সে  সাদা আটা িকংবা ময়দা িমিশেয় িছটান- এমন অিভেযাগও রেয়েছ।

অিভেযাগ,  এ অ েলর মা  ১০িট শন পির ার-পির  রাখেত বছের ায় ছয় কািট টাকা  খরচ
দখােনা  হেয়েছ।  পি মা ল  রলওেয়র ধান  সর াম  কমকতা  এবং  ধান  া  কমকতার িব ে

অিভেযাগ, তােদর যাগসাজেশ শন পির ােরর নােম লাখ লাখ টাকা লটু করা হে ।

নাম কােশ অিন কু বশ কেয়কজন শন মা ার জানান, রাজশাহী ও খলুনাসহ বড় বড় শন
পির ার-পির  রাখা  হয়  না।  ধু  রলওেয়  ঊ তন  কমকতারা  পিরদশেন  এেল  ি িচং  পাউডার
িছটােনাসহ িটকেয়ক ক  ধায়ােমাছা করা হয়।

এ িবষেয়  পি মা ল  রলওেয়র ধান  া  কমকতা  এসএএম ইমেতয়াজ যগুা রেক জানান,  তার
িব ে  য অিভেযাগ করা হে  তা সিঠক নয়। বরং চরম লাকবল তায় িতিন কাজ কের যাে ন।
৪০০ ইপােরর েল ১৯৯ জন ইপােরর পদ শূ

রেয়েছ। এ অ েলর ১০িট বড় বড় শন পির ার-পির  করা হে । ব  বছর ধের িভম পাউডার
ব বহার করা হয় না ীকার কের িতিন বেলন, ি িচং পাউডার িদেয় কাজ চলেছ। এ কােজ গত বছর কত
টাকা ব য় করা হেয়েছ তা দেখ বলেত হেব। তেব আড়াই-িতন কািট টাকার বিশ নয়।

িতিন বেলন, ‘আমার িব ে  ওঠা অিভেযােগর জবাব আিম দব। িক  ১০িট শেনর বাইের যসব
শন রেয়েছ। স েলার িবষেয় আিম িকছু জািন না।

ওই সব শন পির ার-পির  রাখেত লাখ লাখ টাকা রল থেক দয়া হে । যত অিভেযাগ আমােদর
বলায়,  নীিতর সে  আিম জিড়ত নয়।’  এ অ েলর ১৮িট শেন কাজ করা িঠকাদারেদর ধান

বািণিজ ক দফতর থেক িত মােস টাকা দয়া হয়।  নয়ছয় কাজ কের িত মােস টাকা তুেল িনে
িঠকাদার িত ান। ধান বািণিজ ক কমকতার (িসিসএম) িব ে ও অিভেযাগ রেয়েছ।

পি মা ল রলওেয়র ধান বািণিজ ক কমকতা এএমএম শাহেনওয়াজ যগুা রেক বেলন, ‘ শেনর
পির ার-পির তা  িনেয়  আমার িব ে  কােনা  অিনয়ম- নীিতর অিভেযাগ  উঠেল তা  স ণূ  িমথ া-
বােনায়াট। এ অ েল ায় ৩৫িট শেন িঠকাদার কা ািন কাজ করেছ। চিু  অ যায়ী তারা িত মােস
টাকা িনে ।

বািক শন েলা মা  একজন কের পাইপার িদেয় চালােনা হে । তাহেল িক কের পির ার রাখা যােব।
এছাড়া অ ায়ী িভি েত ায় ৬০ জন ইপার রাখা হেলও তােদর িঠকমেতা বতনও দয়া হয় না।

িতিন বেলন, ‘ কনাকাটা আিম কির না, কনাকাটা কের পাকশী িবভােগর িডিস। এমিনেতই নই, আবার
নীিতর অিভেযাগ। এিসর ভতর বেস অেনক িকছুই বলা যায়, মাঠ পযােয় কাজ করেত এেল বাঝা যায়,

কত ক ।’  িতিন বেলন,  কােনা  অিনয়েমর সে  জিড়ত নই। লাক তার মেধ  কাজ করার চ া
করিছ।
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পূবা ল রলওেয়েত মাট ২২৮িট শেনর মেধ  রলওেয়র লাক ( ইপার) ১৭িট শন পির ার-
পির  করেছ। এ অ েল আটিট ভােগ ায় ৫০িট শন ছয়িট িঠকাদার িত ােনর মাধ েম পির ার
করা হে । বািক শন েলা পূবা ল রলওেয় ধান বািণিজ ক দফতর করাে ।

সেরজিমন ঘেুর দখা গেছ, এ অ েলর কমলাপুর, িবমানব র, চ াম ও িসেলট রলওেয় শনও
যথাযথ পির ার-পির  রাখা হয়িন। কমলাপুর শেনর াটফমসহ শন এলাকা ময়লা আবজনায়
ভরা।  ঢাকা  রলওেয়  থানার  সামেন  মলমূ  ভাসেতও  দখা  গেছ।  একই  অব া  াটফম  ঘষঁা
লাইন েলােতও।

ঝাড়ু ও পাট তা িদেয় ইপারেদর শন েলা পির ার-পির  রাখার চ া করেত দখা গেছ। নাম
কােশ অিন কু বশ কেয়কজন ইপার জানান, কােনা আধিুনক সর াম নই। ধু পাট তা ও ঝাড়ু

িদেয় িক পির ার হয়? িভম পাউডার নই, ি িচং পাউডারই স ল।

িনয়িমত পির ার-পির  না করায় শন েলা ময়লা আবজনায় ভের উঠেছ। এেত িদন িদন অসহনীয়
হেয় উঠেছ শন েলার পিরেবশ।

পূবা ল রলওেয়র ধান সর াম শাখার অিফস পািরে টনেড ট িমজা র রহমান জানান,  এ অ েল
ইপােরর অভাব রেয়েছ।

১৭িট শেন রেলর লাক কাজ করেছ। বািক শন েলা িঠকাদােরর মাধ েম করা হে । িতিন বেলন,
ায় িতন বছর ধের িভম পাউডার নই। আমরা ১৭িট পণ  য় কির। এর মেধ  িভম অ তম। িক  এ

অ তম পণ িটই নই।

িতিন বেলন, িত বছর পির ার-পির তায় কত টাকা খরচ হে  তার িহসাব নই। তেব আমরা ায়
এক কািট টাকা চেয়িছলাম এবার, বরা  পাওয়া গেছ মা  ই লাখ টাকা।

পূবা ল রলওেয় ধান বািণিজ ক কমকতা (িসিসএম) এসএম মরুাদ হােসন যগুা রেক জানান, স িত
এ িনেয় রলভবেন একািধকবার বঠক হেয়েছ।

শন পির ার-পির তা রাখার জ  সেবা  িনেদশনা দয়া হেয়েছ। তেব আমােদর লাকবেলর অভাব
রেয়েছ। যা আেছ তা িদেয়ই কাজ চালােনা হে ।

সাধারণ যা ীেদরও সেচতন হওয়া উিচত জািনেয় িতিন বেলন, িঠকাদার িত ান েলােক িত মােসই
টাকা পিরেশাধ করা হে ।

মাঠ পযােয় পিরদশন হে  শন েলা। যসব শন পির ার-পির  থাকেব না  সসব শেনর
সংি েদর িব ে  কেঠার ব ব া নয়া হেব।

িতিন বেলন, কনাকাটায় িতিন স ৃ  নন। ফেল অিনয়ম িকংবা নীিত হেয়েছ িকনা তা িতিন জােনন না।
তেব কারও িব ে  অিভেযাগ উঠেল তা যথাযথভােব তদ  করা হেব।

রলে শন পির নতার নােম লুটপাট https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/214277/ রলে শন-পর...
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