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িবপুল িবিনেয়াগ, তবুo েলাকসােনর েরকড র্ - দশ বছের েরেল গ া 21,৯92 েকািট টাকা 
রাজীব আহা দ 

 
েলাকসােন aতীেতর সব েরকড র্ ছািড়েয়েছ েরল। গত 21 বছের ায় 64 হাজার েকািট টাকা িবিনেয়ােগর পরo রা ায়  সং ািট লাভ 
দূের থাক, পিরচালন য়i তুলেত পারেছ না।  
েরলoেয়র িহসাব শাখার ত  aনুযায়ী, গত 21 বছের সং ািটর পিরচালন য় হেয়েছ 31 হাজার 628 েকািট টাকা। িবপরীেত আয় 
হেয়েছ ৯ হাজার 647 েকািট টাকা। ফেল e সমেয় েরল েলাকসান কেরেছ 21 হাজার ৯92 েকািট টাকা।  
শুধু 3129-2৯ aথ র্বছের eক হাজার 921 েকািট টাকা েলাকসান কেরেছ েরল। তেব সােড় িতন মাস আেগ aথ র্বছর েশষ হেলo, 
eখনo গত বছেরর আয়- েয়র িহসাব চূড়া  করেত পােরিন েরল। আগামী স ােহ েয িহসাব কাশ করেত যাে  সং ািট, তার ত  
aনুযায়ী 3129 aথ র্বছের পিরচালন বাবদ িতন হাজার 2৯৯ েকািট টাকা য় কেরেছ েরল। আয় কেরেছ eক হাজার 49৯ েকািট 
টাকা।  
েরেলর ঊধব্র্তন কম র্কত র্ারা aব  বলেছন, সব েদেশi েরল েলাকসান িদেয় চেল। বাংলােদশo িত ম নয়। যা ীেসবা ধান ল য্ 
হoয়ায় েরল কখনi লােভর মুখ েদখেব না। তেব eখন েযসব ক  চলেছ, তা বা বায়েনর পর েলাকসান কেম আসেব।  
3128-29 aথ র্বছের েরেলর পিরচালন য় িছল দুi হাজার 827 েকািট টাকা। িবপরীেত আয় কের eক হাজার 3৯9 েকািট টাকা। 
েলাকসান িছল eক হাজার 529 েকািট। e বছর েলাকসান েবেড়েছ 511 েকািট টাকা। তেব ei িহসাব িনেয়o  রেয়েছ। েরেলর 
িহসাব শাখা eক হাজার 49৯ েকািট টাকা আেয়র ত  িদেলo aপােরশন শাখার দািব, আয় eক হাজার 6৯3 েকািট টাকা। 
aপােরশন শাখার ত  সিঠক হেলo েলাকসান eক হাজার 711 টাকার েবিশ, যা aতীেতর েয েকােনা সমেয়র েচেয় েবিশ।  
বািক 314 েকািট টাকা েকাথায়? তার জবাব পাoয়া যায়িন দুিট শাখা েথেকi। েরেলর মহাপিরচালক শামসু ামান সমকালেক 
বেলেছন, টাকায় গরিমল হoয়ার সুেযাগi েনi। হয়েতা eখনo সব আেয়র ত  সমনব্য় হয়িন। িকংবা াংক িহসােব জমা পড়া টাকা 
eখনo সমনব্য় হয়িন। েরল সিচব েমাফাে ল েহােসন বেলেছন, eমন িকছু হেয় থাকেল িনয়েমর তয্য় হেয়েছ। িবষয়িট তার জানা 
েনi। িতিন েরেলর িহসাব o aপােরশন শাখার সে  কথা বলার পরামশ র্ েদন। তেব েরেল িহসাব শাখা বলেছ, তােদর ত i িঠক। 
েরেলর িহসাব িবভােগর eকজন ঊধব্র্তন কম র্কত র্া সমকালেক বেলেছন, েরেলর াংক িহসােব eক হাজার 49৯ েকািট টাকা জমা 
পেড়েছ। তারা eিটেকi আয় িহেসেব েদিখেয়েছন। aপােরশন শাখা eক হাজার 6৯3 েকািট টাকা েদিখেয়েছ। তােদর টাকা খরেচর 



eখিতয়ার েনi। ফেল আয় হেল টাকা তােদর কােছi আেছ। 
aথ র্বছেরর সােড় িতন মাস পার হেলo িহসাব চূড়া  করেত িবলমব্ o গরিমল স েক র্ িহসাব শাখা েথেক জানা েগেছ, ei িবভােগর 
eক হাজার 458িট পেদর মে  786িটi শূ । জনবেলর aভােব বছেরর eক-তৃতীয়াংশ পার হে  িহসাব েশষ করেত।  
পিরচালন েয়র বাiেরo িবপুল িবিনেয়াগ করা হেয়েছ u য়ন ক  বা বায়েন। 311৯-21 েথেক 3129-2৯ aথ র্বছর পয র্  21 
বছের 64 হাজার েকািট টাকা খরচ করা হেয়েছ। eর মে  44 হাজার েকািট টাকা খরচ করা হেয়েছ ক  বা বায়েন। চলিত 
aথ র্বছের বরাে র াব রেয়েছ 27 হাজার 644 েকািট টাকা।  
44 হাজার েকািট টাকা খরচ কেরo 21 বছের েরেলর আয় 695 েকািট টাকা েথেক েবেড় মা  eক হাজার 49৯ েকািট টাকা 
হেয়েছ। 21 বছের 35 ক  বা বায়ন হেয়েছ বেল েরলoেয় কতৃর্প  দািব করেছ। তােতo েরেলর আয় বােড়িন। aপােরশন শাখার 
কম র্কত র্ারা বলেছন, আয় েবেড়েছ দুi দফা ভাড়া বাড়ােনার কারেণ। িবপুল aথ র্ িবিনেয়াগ eবং ভাড়া বাড়েলo বােড়িন ে েনর গিত। 
বছর বছর গিত আরo কমেছ। u রবে র ে েন িবলমব্ িনতয্িদেনর ঘটনা। eত িবপুল িবিনেয়ােগর পরo েলাকসান েকন- জানেত 
চাiেল েরেলর মহাপিরচালক শামসু ামান সমকালেক বেলেছন, েরেল বড় িবিনেয়াগ শুরু হেয়েছ 3127-28 aথ র্বছর েথেক। eর 
আেগ বড় aে  বরা  পাoয়া যায়িন। েরল eখন eকিট a ব র্ত  সময় পার করেছ। প া েসতুেত েরলসংেযাগ, যমুনা েরলেসতু, 
ঢাকা-চ াম ডাবল লাiেনর মেতা েমগা ক গুেলা বা বায়েনর পর িবিনেয়ােগর সুফল পাoয়া শুরু হেব। 
তেব েরল সূ  জানাে , 3132 সােল প া েসতু িদেয় মাoয়া-ভা া aংেশ ে ন চলাচেলর স াবনা থাকেলo পুেরা ক  েশষ হেত 
ছয় বছর লাগেব। যমুনা েরল েসতুর aথ র্ায়েনর িবষয়িট eখনo িনি ত করা যায়িন। ঢাকা-চ াম ডাবল লাiেনর কাজ েশষ হেতo 
a ত চার বছর লাগেব। তাi কেব িবিনেয়ােগর সুফল আসেব তার িন য়তা েনi। েরল eমন সমেয় েলাকসােনর েরকড র্ গেড় চলেছ 
যখন যা ীসংখয্া বাড়েছi। শুধু ঈদ uৎসব নয়, বছেরর েয েকােনা সময়i েরেলর িটিকট পাoয়া কিঠন। aপােরশন শাখার িহসােব 
3129-2৯ aথ র্বছের েরলoেয় ৯ েকািট 38 লাখ যা ী পিরবহন কেরেছ। আেগর aথ র্বছের যা ী িছল 8 েকািট 89 লাখ। 3129-2৯ 
aথ র্বছের যা ী পিরবহন েথেক eক হাজার 42 েকািট 26 লাখ টাকা আয় কেরেছ েরল। েরলoেয়র মহাপিরচালক বলেছন, যা ী 
পিরবহন েথেক লাভ করা তােদর uে  নয়। পৃিথবীর েকােনা েদেশi যা ী পিরবহন লাভজনক নয়। বাংলােদেশo যা ী পিরবহেন 
ভতুর্িক েদoয়া হয়। িক  েরেলর িহসাব শাখার ত  aনুযায়ী, যা ী পিরবহেন েলাকসান নয়, বরং লাভ কের েরল। যা ীবাহী ে ন 
পিরচালনায় 3129-2৯ aথ র্বছের ে ন চালােত খরচ হেয়েছ 889 েকািট টাকা। িবপরীেত আয় হাজার েকািট টাকার েবিশ। পিরচালন 
েয়র বািকটা যাে  কম র্কত র্া o কম র্চারীেদর েবতন ভাতায়। িক  িবপরীত িচ  প  পিরবহেন। 3128-29 aথ র্বছের চার হাজার 

464 টন প  পিরবহন কের েরল। গত বছর তা কেম হেয়েছ চার হাজার 276 টন। e েথেক েরেলর আয় হেয়েছ 425 েকািট 
টাকা। 3112-3113 aথ র্বছেরo প  o যা ী পিরবহেনর আয় িছল ায় সমান। 27 বছর পর প  পিরবহেন আয় কেম দাঁিড়েয়েছ 
যা ী পিরবহেনর eক-তৃতীয়াংশ। 
 
েরেলর মহাপিরচালক বেলেছন, প  পিরবহন সড়কিনভ র্র হেয় পড়ায় েরেলর আয় কেমেছ। চ াম ব েরর মা  9 শতাংশ প  
পিরবহন হয় েরেলর মা েম। eক দশক আেগo যা িছল 23 শতাংশ। শামসু ামান বেলেছন, ঢাকার কমলাপুেরর আiিসিডর প  
oঠানামার স মতা কম। গাজীপুেরর ধীরা েম নতুন আiিসিড িনম র্ােণর পর পিরি িতর u িত হেব। েরল কম র্কত র্ারা বলেছন, প  
পিরবহন কেম যাoয়ায় েলাকসােনর েবাঝা ভারী হে  বছর বছর। রা ায়  িত ান বেল প  পিরবহেনর েচেয় েলাকসািন যা ী 
পিরবহেন গুরুতব্ িদেত হে । পিরবহন িবেশষ রা বেলেছন, যা ী পিরবহেন পৃিথবীর সব েদেশর েরলi েলাকসান কের। 
বাংলােদশo তার িত ম নয়। েলাকসান েপাষােনা হয় প  পিরবহেন। বাংলােদেশ েরেল প  পিরবহন কেম যাoয়ায় েলাকসান 
বাড়েছ। েরেল প  পিরবহন কেম যাoয়া o েলাকসােনর a তম কারণ েকাচ (বিগ), oয়াগন o iি ন সংকট। 3122 সাল পয র্  
আেগর 21 বছের েকােনা iি ন েকনা হয়িন। েরলম ী নুরুল iসলাম সুজেনর েদoয়া সা িতক িহসাব aনুযায়ী, েরেলর 389িট 
iি েনর 2৯6িটর আ াল েশষ হেয়েছ। যা ীবাহী eক হাজার 746িট বিগর ৯11িটর আ াল েশষ হেয়েছ। aবকাঠােমা u য়েন 
গুরুতব্ েদoয়া হেলo বিগ o iি ন সং েহ ধীরগিত চলেছ েরেল। 311৯ সােল আoয়ামী লীগ সরকার গঠেনর পর েথেক eখন পয র্  
যা ীবাহী বিগ েকনা হেয়েছ 381িট। প বাহী oয়াগন েকনা হেয়েছ 557িট। iি ন সং হ করা হেয়েছ 57িট। ভারত েথেক আনা 
হে  আরo 31িট iি ন। তেব চািহদার তুলনায় তা aেনক কম। েরেল প বাহী আট হাজার 791িট oয়াগেনর মে  িতন হাজার 
৯4৯িটর আ াল েপিরেয় েগেছ। েরেল বত র্মােন েসায়া লাখ েকািট টাকার 59িট ক  চলেছ। aিধকাংশi aবকাঠােমা u য়েনর। 
তেব eসব কে র য় িনেয়  রেয়েছ। েরেলর মহাপিরচালক বেলন, aিতির  য় বেল িকছু েনi। েরেল িকছু 'িলেকজ' 
রেয়েছ। েসগুেলা ব  হেয় েগেল, িবিনেয়ােগর সুফল পাoয়া যােব।  
 


