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সুলভ  o  আরামদায়ক  মণ  িহেসেব  েরেলর  িবকl  েনi  বলেলi  চেল;  িকn  সবেচেয়  েবিশ  সmদশালী
সরকাির সংsা হoয়ার পরo আমােদর েরলoেয় সিতয্কারােথর্ যাtীবাnব o আরামদায়ক গণপিরবহন হেয়
uঠেত পােরিন। বতর্ মােন েতা ‘মড়ার uপর খাঁড়ার ঘা’ হেয় েদখা িদেয়েছ েময়ােদাtীণর্ o জরাজীণর্ iি ন
সমসয্া।  েরেল  েলােকােমািটভ  িহেসেব  পিরিচত  iি েনর  262িটর  মেধয্  206িট  বা  77  শতাংশi
েময়ােদাtীণর্। aথচ e েলা েজাড়াতািল িদেয় চালােনা হেc েরেলর কাযর্kম। e কারেণ pায়i দঘুর্টনা o
pাণহািনর ঘটনা ঘটেছ।
সবর্েশষ 3 aেkাবর রংপুেরর কাuিনয়ায় েমiল ে ন ‘েসেভন আপ’ দঘুর্টনায় eকজন pাণ হারান, আহত
হন 30 জন। e দঘুর্টনার েপছেন iি েনর েbকেফল হoয়া মলূ কারণ বেল জািনেয়েছন েরলoেয়র pধান
যািntক  pেকৗশলী।  eর  আেগ  চলিত  বছেরর  জনু  মােস  ঢাকা-িসেলট  পেথ  kলাuড়ায়  uপবন  ekেpস
দঘুর্টনায় 6 জন িনহত হন। আহত হন aধর্শতািধক যাtী। oi দঘুর্টনার েপছেনo iি ন সমসয্া দায়ী িছল।
তদn pিতেবদেন uেঠ আেস, oi ে নিটর iি ন o বিগর আয়ু াল েশষ হেয়িছল 40 বছর আেগ। eভােব
েরেলর েবিশরভাগ দঘুর্টনার েপছেনi iি ন সমসয্া িচিhত হেc। eছাড়া iি ন সমসয্ার কারেণ িসিডuল
িবপযর্য়, হঠাৎ যাtাপেথ চলn ে েনর িবকল হেয় পড়াসহ নানা সমসয্া েদখা িদেc। aথচ েরেলর unয়েন
হাজার হাজার েকািট টাকা বয্য় করা হেc।
জানা যায়, েরেলর unয়েন গত 5 বছেরi েকবল 20 হাজার েকািট টাকার েবিশ িবিনেয়াগ করা হেয়েছ।
গত 10 বছের e খােত িবিনেয়ােগর পিরমাণ 64 হাজার েকািট টাকার েবিশ। eমনিক েরেলর unয়ন o
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েরেল  আমূল  পিরবতর্ ন  আনার  লেkয্  30  বছরেময়ািদ  (2016-45)  মহাপিরকlনা  িনেয়  agসর  হেc
সরকার। 6 লাখ েকািট টাকা বয্েয় 230িট pকl বাsবায়েনর মাধয্েম 2045 সােলর মেধয্ েরলoেয়েত
আরo 600 iি ন, 6 হাজার যাtীবাহী েকাচ eবং 7 হাজার মালবাহী oয়াগন যুk করা হেব। eছাড়া
েদেশর  সবক’িট  েজলােক  েরল  েনটoয়ােকর্  িনেয়  আসাসহ  দরূt  aনযুায়ী  iেলkিনক  o  বেুলট  ে ন  o
aতয্াধুিনক dতগিতর ে ন চালু করা হেব। িবষয়িট aবশয্i iিতবাচক। িকn eখনo েকন iি েনর মেতা
মলূ সমসয্ািটর সমাধান করা হেc না, তা আমােদর েবাধগময্ নয়।
েরেলর unয়ন  চলমান হেলo eর সে  পাlা  িদেয় বাড়েছ  সংsািটর  েলাকসান। 2016-17 aথর্বছেরর
তুলনায় 2017-18  aথর্বছের  েরেলর  যাtী পিরবহন  pায়  েসায়া  eক  েকািটর  েবিশ  হেয়িছল।  uেdেগর
িবষয়, সারা পৃিথবীেত চলাচেলর জনয্ েরল সবেচেয় জনিpয় মাধয্ম হেলo sাধীনতার pায় aধর্শতাbীেত
eেসo আমােদর েরলoেয় প াৎপদ রেয় েগেছ। পৃথক েরলপথ মntণালয় হoয়ার পরo দশৃয্মান unিত েনi
বলেলi চেল। e aবsায় iি ন সমসয্ার সমাধােন েজার েদয়াসহ সরকােরর মহাপিরকlনা বাsবায়েনর
মাধয্েম েরলেসবার মান বাড়ােত হেব।
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