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েকৗশলী-কম েদর হলায় বারবার পড়েছ ন 

পাথ সারিথ দাস    

রলপথ, ইি ন ও বিগ র ণােব েণ সাধারণ কমচারী থেক েকৗশলীেদর অবেহলায় েনর চাকা চলেত িগেয় লাইন থেক পেড় 
যাে । রলপেথ ঘটনার ায় ৭৩ শতাংশই ঘটেছ েনর চাকা পেড় যাওয়া বা লাইন িতেত। গত ঈদ যা ায় অিতির  যা ী 
পিরবহেন লাইন ত হেয় একিদেনর ন পেরর িদনও চলাচল কেরেছ। অিতির  যা ীর চাপ কমেলও াভািবক সমেয়ও েনর 
লাইন িত ঘটেছ অহরহ। গত ঈদ যা ায় রাজশাহী, লনা ও রং র িবভােগ ন চেলেছ িতন থেক ২৩ ঘ া িবলে । ঈদ যা ার 
সময় িচ িবপযেয়র পিরে ি েত পি ম রেল মহা ব াপক বদিল করা হেয়েছ। তার পরও অব ার উ িত হয়িন। কারণ 
মাঠপযােয় রলপথ, রল স  িনয়িমত র ণােব ণই হে  না, পিরদশন কম িচও খ বেড় পেড়েছ। 

আেগর িদন িবেকেল রং েরর কাউিনয়ায় ন ঘটনায় একজন িনহত এবং অধশতািধক লাক আহত হওয়ার রশ কাটেত না 
কাটেতই গতকাল বার সকােল া ণবািড়য়ার আখাউড়ায় জালালাবাদ এ ে েসর বিগ লাইন ত হয়। এেত চার ঘ া ব  থােক 
ওই পেথ রল যাগােযাগ। রলওেয়র ত া সাের, গত আগে  থম ১৯ িদেনই ১৫  েনর লাইন িত ঘেট। ২০১৪ সাল থেক গত 

ন পয  েন িবিভ  ধরেনর ঘটনার মে  লাইন িত িছল ৭৩ শতাংশ। গত ন পয  সােড় ১০ বছের চার হাজার ৭৯৮ বার ন 
ঘটনা ঘেট, াণহািন ঘেট ৩৯২ জেনর। গত ১৭ সে র েনর সময়া বিততাসং া  াত িহক িতেবদেন বলা হেয়েছ, ঢাকা, 

চ াম, লালমিনরহাট ও পাকশী িবভােগ এক মােস ২৪ বার ইি ন িবকল হেয়েছ। তার আেগর মােস ইি ন িবকল হয় ৩৬ বার। 

গত ১৭ সে র ময়মনিসংহ শহেরর কওয়াটখালীেত িত া এ ে েসর এক  বিগ রলপথ থেক পেড় যায়। ই ঘ া ২০ িমিনট 
ন চলাচল ব  থােক। একই িদন ের ঢাকা-চ াম েটর মহানগর গা িল েনর চাকা রলপথ থেক পেড় যায় ফনী-শাশদী 

সকশেনর হরষ ের। 

গত ১৬ সে র ময়মনিসংেহর গফরগ ওেয় রলপথ ভেঙ সােড় িতন ঘ া ন চলাচল ব  থােক। ওই ঘটনার পর খ জ িনেয় 
জানা গেছ, রলে শেনর ই িদেকর আউটার িসগ ােলর ম বত  অংেশ রলপেথ েয়াজনীয় পাথর নই। চলেত িগেয় ন 

াভািবকভােব েল ওেঠ। রলে শেনর সামেন ও পােশ বা য়ায় আেগও ইবার রলপথ ভেঙ পেড়িছল। শত শত ি পার থেক 
াে ল ি পও ির হেয়েছ রলপেথ। রলপেথ স ক পিরমােণ পাথর ও ি পার না থাকা ছাড়াও রলপথ িনয়িমত পযেব েণ 

িন  কম  ও েকৗশলীেদর অবেহলা, ইি ন ও বিগ র ণােব েণর অভােব অব া আেরা সি ন হেয়েছ। এ িবষেয় রল ভবেন 
অিভেযাগও এেসিছল; িক  ব া নওয়া হয়িন। 

ব ব  স  হেয় উ রা ল থেক কমলা র পয  িদেন ৩২  যা ীবাহী ন চলাচল কের। এক  েনর ব ব  স  পার হেত ২৭ 
িমিনট লাগেছ। তার ওপর ােন ােন রলপেথর স ও ণ। ঢাকা থেক ঈ রদী রলপেথ দড় মাস আেগ িসরাজগে র 
উ াপাড়ার বি েরােট ২৮ ন র ও কামারপাড়ায় ২৯ ন র রল স র গাডাের ফাটল ধের। িতিদন এ অংশ িদেয় ন চলেছ ২০ 
িকেলািমটার গিতেত। বষার অ হােত রলওেয় ক প  সং ারকাজও কেরিন। 

দেশ রেলর কমপে  ৩০০ স  িঁকেত আেছ। িড় াম-রমনা ২৮ িকেলািমটার রলপেথর ৩০  স ই িঁক ণ। স েলার 
ওপর ি পার ক রাখেত লাগােনা হেয়েছ ব েশর ফািল। লালমিনরহােটর িত া থেক িড় ােমর িচলমারীর রমনা শন পয  ৫০ 
িকেলািমটার রলপেথ পাথর নই পযা । 

রলওেয়র ন পিরচালনায়  কমকতারা জানান, রলপথ বা েনর  হেল বিগ লাইন ত হয়। রলপেথ পাথর কম থাকা, 
ি পার ও নাটব  আলাদা হেল েনর চাকা রলপথ থেক পেড় যায়। জীণ রলপেথ গিত বিশ হেলও লাইন িত ঘেট। এ ছাড়া বিগ 
‘আ ার িগয়াের’ েতও েনর চাকা পেড় যেত পাের। 



গত ২৩ ন রােত মৗলভীবাজােরর লাউড়ায় উপবন েনর ছয়  বিগ লাইন থেক পেড় চার যা ীর াণহািনর পর তদ  কিম  
রলপেথ র িবষয়  উে খ কের এবং সংি  েকৗশলীেদর দায়ী কের। তারপর উপ-সহকারী েকৗশলী মা. লহাসেক বদিল 

করা হয়। তেব ফ গ , লাউড়াসহ িবিভ  ােন রল স  সং ার করা হয়িন। 

ায় ই িকেলািমটার পর পর রলপথ দখভাল কের ‘ াং’ নােম রেলর কম  বািহনী। িক ান, ওেয় ান, াং ানেদর রলপথ 
িনয়িমত পাহারা দওয়ার কথা। িক ান রলপেথ এক পাশ িদেয় একবার েট অ  পাশ িদেয় িফের আেস। তােত নাটব , ি প, 
িফশে ট কঠাক আেছ িক না ধরা পেড়। িড়পাথর না থাকেল ঊ তনেদর জানােনার দািয়  ওেয় ানেদর। িক ান ও 
ওেয় ােনর কােজর সম য়কারী াং ানেদর মােঠ পাওয়া যায় না বেল রলপথ ম ণালেয় অিভেযাগ আসেছ। কেয়ক  াং িনেয় 
গ ত াট। াট েলার কাজ দখভাল কেরন পিরদশক ও েকৗশলীরা। ওয়াক ফর বটার বাংলােদেশর ক  পিরচালক আিত র 
রহমান বেলন, ‘পিরদশকরা মােঠ িনয়িমত যান না। কােনা এলাকায় বছর গেলও পিরদশন করা হয় না বেল আমরা জানেত 
পেরিছ।’ 

রলপথ র ণােব েণর দািয়  নওয়ার পর ওেয় ান- গট ান- াং ানেদর বড় অংশই মােঠ থাকেছ না। যমন—ঢাকা-
নারায়ণগ  ও ঢাকা-ট ী রলপেথ দািয়  পালেনর কথা থাকেলও ৩১ জন কমচারী সখােন না থেক রলপথ ম ণালেয় কাজ 
করিছেলন বেল স িত অিভেযাগ ওেঠ। তারপর গত আগে  রল ম ণালয় থেক সাত ওেয় ানসহ অিভ েদর কম েল যাওয়ার 
আেদশ জাির করা হয়। তার পরও ত রা কম েল িনয়িমত যাে ন না বেল অিভেযাগ পাওয়া যাে । 

বাংলােদশ রলওেয়র মহা ব াপক শাম ামান বেলন, ‘আমরা য না নদীর ওপর থক রল স  িনমােণর উে াগ িনেয়িছ। এ 
ছাড়া ডাবল লাইন য়াল গজ রলপথ িনমাণ হেল েনর সং া ও গিত বাড়েব। আিম দািয়  নওয়ার পর অব া পিরবতেনর জ  
িক  জায়গায় কমকতা-কমচারী পিরবতন করা হেয়েছ। আিম সবাইেক বেলিছ, কাজ করেত হেব, না হেল ব া নওয়া হেব। 
রলপথ ও রল স র অব া পরী ার জ  টা েফাস গঠন কেরিছ।’ 

রলওেয় ে  জানা গেছ, ২০ শতাংশ বিগই ব রেল চলাচল করেছ বািষক মরামত ছাড়া। পি ম রেল িমটার গেজর ১২ 
শতাংশ বিগ সময়মেতা মরামত হে  না। যা ীবাহী ন গ ে  পৗঁছার পর ইি ন ও বিগ ৪৫ িমিনট পরী ার িনয়ম আেছ। ইি ন 
গ ে  যাওয়ার পর িনয়িমত পরী া ও দড় মােস একবার কারখানায় পরী া করার কথা। এ িনয়ম মানা হে  না। কারণ শেন 
বিশ অেপ া কের দিরেত গ ে  আসার পর ফরার জ  ন ত ছেড় দওয়ার চাপ থােক। রলওেয়র ২৭২ র মে  ১৯৫  

ইি েনর ময়াদ পার হেয়েছ। ফেল এসব ইি ন পেথ পেথ িবকল হে । 

 


