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অবেশেষ সােপাট াফেদর অিব া  বতন াব থেক িপছু হেটেছ বাংলােদশ রলওেয়। ি নােরর
বতন ধরা হেয়িছল মােস ৪ লাখ ২০ হাজার টাকা। এখন সিট কেম দাঁড়াে  ২১ হাজার ১৩২ টাকায়। এ

রকম অ া  ে ও ব য় কেম এেসেছ।

পিরক না কিমশেন অিব া  বতন াব ধরা পড়ার পর ভুল হেয়িছল জািনেয়িছল রলওেয় কতৃপ ।
িক  যারা  এই  ভুল  কেরেছ  তােদর  িব ে  নয়া  হয়িন  দৃ া মূলক  ব ব া।  তেব  রল  সিচব  মা.
মাফাে ল হােসন দািব কেরেছন, িতিন শাি মূলক ব ব া  িনেত রলওেয়র মহাপিরচালকেক িনেদশ

িদেয়েছন। িক  এখন পয  কােনা ব ব া নয়া হেয়েছ িকনা সিট জানােত পােরনিন িতিন। িতিন বেলন,
‘ কােনা কােনা কমকতােক স বত বদিল করা হেয়েছ।’

স িত ক  াব (িডিপিপ) সংেশাধন কের পাঠােনা হেয়েছ পিরক না কিমশেন। এ পিরে ি েত এর
আেগ িগত ক  মূল ায়ন কিমিটর (িপইিস) সভা আগামী ২৭ অে াবর অ ি ত হেব বেল জানা গেছ।

রাববার রল সিচব যুগা রেক বেলন, ‘এ ধরেনর ভুল করা খুবই খারাপ কাজ। যারা একবার এমন ভুল
কেরন তারা ভিব েত আরও বড় ভুল করেত পােরন। তাই তােদর িব ে  ব ব া িনেত বেলিছ। িবষয়িট
খিতেয় দখিছ।’

এ সে  জানেত চাইেল বাংলােদশ রলওেয়র মহাপিরচালক মা. শাম ামান বেলন, ‘এ রকম ভুল িক
কউ ইে  কের কের? ইে  কের হয়িন। তেব দায়ী কমকতােক বদিল করা হেয়েছ। কতজনেক বদিল

কেরেছন? জানেত চাইেল িতিন জানান, একজনেক বদিল করা হেয়েছ।’

অথনীিতিবদ ও িব ব াংক ঢাকা অিফেসর সােবক িলড ইেকানিম  ড. জািহদ হােসন বেলন, ‘বদিল আর
শাি েক এক কের দখার যুি  িক?। বদিল তা াভািবক ি য়ায়ও হয়। েমাশন পেলও তা হয়।
এে ে  দখেত হেব বদিলটা পুর ার না িতর ার িহেসেব দয়া হেয়েছ। তাছাড়া শাি  িকনা সিট বুঝেত
হেল কান জায়গা থেক কাথায় বদিল করা হেয়েছ সিট দখেত হেব। সই সে  ঘটনািট তদ  কের
দখা উিচত িছল। যােক বদিল করা হেয়েছ িতিন কৃত দাষী িকনা সিটও  থেক যায়।’

রলওেয়র  সংেশািধত  িডিপিপ  সূে  জানা  যায়,  ‘বাংলােদশ  রলওেয়র  যাগােযাগ  ব ব ার  উ য়েন
িতমূলক কািরগির সহায়তা’ কে র ােব অিফস সহায়েকর বতন ধরা হয় িত মােস ৮৩ হাজার

৯৫০ টাকা। এখন সিট কিমেয় ধরা হে  ২১ হাজার ১৩২ টাকা। এছাড়া ক াড অপােরটেরর বতন ধরা
হয় ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। সিট কিমেয় ধরা হে  ৭০ হাজার টাকা। ফেটাকিপ অপােরটেরর বতন

াব করা িছল ৮৩ হাজার ৯৫০ টাকা, এখন ধরা হে  ২১ হাজার ১৩২ টাকা। কি উটার অপােরটেরর
বতন ৮৩ হাজার ৯৫০ টাকা থেক কিমেয় ধরা হে  ৪০ হাজার টাকা এবং িফ  কা-অিডেনটেরর বতন
িত  মােস  ৮৩  হাজার  ৯৫০  টাকা  থেক  কিমেয়  ৪০  হাজার  টাকা  করা  হেয়েছ।  তেব  আ জািতক

  হািমদ-উজ-জামান
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

পরামশেকর বতন ১৬ লাখ টাকা থেক ২৫ লাখ টাকার মেধ ই রাখা হেয়েছ। পরামশেকর এ ব য় িনেয়
ফর  তুলেত যাে  পিরক না কিমশন। বলা হে , কে র পরামশেকর আিধক  রেয়েছ। আবার

একই িবষেয় ই বা অিধক পরামশেকর (িবিভ  পযােয়) সং ান রাখা হেয়েছ। এ েলা আেলাচনা কের
কমােনা যেত পাের। এছাড়া পরামশক ব েয়র সে  গািড় ভাড়া বাবদ ৪ কািট ১৯ লাখ টাকা সং ােনর
যৗি কতা জানেত চাওয়া হেব িপইিস সভায়।

সূ  জানায়, ৮ সে র য িপইিস সভা হওয়ার কথা িছল। িবিভ  ে  অত িধক ব য় ােবর কারেণ
ওই সভা িগত করা হয়। িপইিস সভার কাযপে  বলা হেয়েছ, ‘বাংলােদশ রলওেয়র যাগােযাগ ব ব ার
উ য়েন িতমূলক কািরগির সহায়তার’ জ  ২৫৬ কািট ৩১ লাখ টাকা ব েয় এ ক িট াব করা
হয়। এই ব েয়র বিশর ভাগ ১৮০ কািট ৫০ লাখ ২৯ হাজার টাকা এশীয় উ য়ন ব াংক (এিডিব) থেক
ঋণ িহেসেব নয়া হেব। বািক ৭৫ কািট ৮০ লাখ টাকা সরকােরর িনজ  তহিবল থেক ব য় করার কথা।

কে র আওতায় মূল কাজ হে  ১১িট উপ- ক  বা বায়েন েয়াজনীয় িত স  করা হেব।
ি য়াকরণ শেষ জাতীয় অথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী কিমিটর (একেনক) সভায় অ েমাদন পেল চলিত

বছর থেক ২০২২ সােলর িডেস েরর মেধ  ক িট বা বায়েনর কথা রেয়েছ বাংলােদশ রলওেয়র।

িপইিস সভার কাযপে  বলা হেয়েছ, কে র আওতায় সা াহার বাইপাসসহ-সা াহার-ব ড়া-কাউিনয়া-
লালমিনরহাট সকশেন িবদ মান িমটারেগজ লাইনেক ডুেয়লেগেজ বা ডেগজ লাইেন পা র করা হেব।
এছাড়া এর সমা রাল আেরকিট ডুেয়লেগজ লাইন িনমােণর জ  িবশদ িডজাইনসহ স াব তা সমী া করা
হেব। এই সকশেন একমা  িবভাগীয় শহর রংপুর। ব ড়া-কাউিনয়া সকশেন পীরগাছা শন থেক
রংপুর শন যেত কাউিনয়া ঘুের যেত হয়। কাউিনয়ায় যেত রেলর িদক পিরবতন (শাি টং) করেত
হয়। তারপর তা রংপুের আেস। ভিব েত সব িবভাগীয় শহেরর সে  নন প ন চলাচেলর পিরক না
রেয়েছ সরকােরর। অ া  িবভাগীয়  শহেরর মেধ  একমা  বিরশাল ছাড়া  বািক েলার সরাসির রল
যাগােযাগ থাকেলও রংপুেরর সে  নই। পীরগাছা থেক রংপুেরর দূর  ১৪ িকেলািমটার। পীরগাছা থেক

কাউিনয়ার দূর  ১৮ িকেলািমটার। আবার কাউিনয়া থেক রংপুেরর দূর  ১৮ িকেলািমটার। এ অব ায়
পীরগাছা  থেক  রংপুর  পয  সরাসির  রল  যাগােযাগ  াপন  করা  গেল  ব ড়া-গাইবা া৬-রংপুর-
িদনাজপুর-ঠা রগাঁও-প গড় সরাসির রল যাগােযাগ িতি ত হেতা। স িত কাউিনয়া শেন শাি টং
করেত িগেয় ঘটনায় একজন িনহত ও অেনেকই আহত হেয়েছন বেলও উে খ কেরেছ পিরক না
কিমশন। িক  এ পািরশ িবষেয় িক ব ব া নয়া হেয়েছ স িবষেয় জানেত চাওয়া হেব িপইিস সভায়।
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