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ময়ােদা ীণ ৭৭ শতাংশ রল ইি ন 

ঘটেছ ঘটনা, ঝরেছ জীবন * িসিডউল িবপযেয় িনত  েভাগ 

িশপন হাবীব 

রেল িদন িদন বাড়েছ ঘটনা। ঝরেছ াণ, হে  াপক য় িত। সইসে  সময় িচর (িসিডউল) িবপ য় রেল িনত  ঘটনায় 
পিরণত হেয়েছ। 
 
চলেত চলেত হঠাৎ থেম যাে  ন। এেত একিদেক ভাগাি র িশকার হে ন যা ীরা, অ িদেক ন পিরচালনায় িহমিশম খেত 
হে  রলেক, বি ত হে  কাি ত আয় থেক। 
এর ল কারণ রেলর লােকােমা ভ (ইি ন) সংকট।  বলেছ, বাংলােদেশ রলওেয়েত এখন ২৬২  লােকােমা ভ রেয়েছ, এর 
২০৬ ই অথাৎ ৭৭ শতাংেশরই আ াল শষ। অথচ ‘ েড়া’ এসব লােকােমা ভ িদেয়ই িদেনর পর িদন চালােনা হে  ন। 
রং র কাউিনয়ায় হ িতবার মইল ন ‘ সেভন আপ’ ঘটনায় ১ কেলজছা  িনহত হন, আহত হন ৩০ জন। পি মা ল 
রলওেয়র ধান যাি ক েকৗশলী ণাল কাি  বিণক বার স ায় গা রেক বেলন, ঘটনা  ঘেটেছ ইি েনর ক ফল 

হওয়ায়। দ িড়েয় থাকা ৯ বিগর রেকর সে   হেত িগেয় ইি ন সেজাের ধা া দয় তােত। 
এেত  বিগ মেড়- চেড় এক -আেরক র মে  েক যায়, িত  হয় ইি নও। িতিন বেলন, ওই ইি ন র আ াল ব  
আেগই শষ হেয়েছ। 

েকৗশল িবভাগ  জানায়, চলিত বছেরর ২৩ ন ঢাকা-িসেলট পেথ লাউড়ায় উপবন এ ে স ঘটনায় ৬ জন িনহত হন, আহত 
হন অধশত যা ী। তদ  িতেবদেন উেঠ আেস, ন র ইি ন ও বিগর আ াল ৪০ বছর আেগ শষ হেয়েছ। মেত, ২০১০ 
সােলর ৯ িডেস র নরিসংদী শেন ন ঘটনায় ১১ জন িনহত হন, আহত হন ৪০ জন। গত বছেরর ১৫ এি ল জামাল র-ট ী 
সকশেন লাকাল ন ঘটনায় িতনজন িনহত, ১৫ যা ী আহত হন। ২০১৪ সােলর ১১ সে র কারওয়ান বাজাের ঘটনায় ৫ জন 

মারা যান। ২৮ িডেস র কমলা র ইয়াড এলাকায় ৬ জন মারা যান, আহত হন ২৩ জন। ২০০৮ সােল আখাউড়ার আজম র 
রলওেয় শেন ঘটনায় ২৪ যা ী িনহত হন, আহত হন ৪০ জন। এসব েনর এক  লােকােমা েভরও আ াল িছল না। েড়া 

ইি ন ও বিগ এসব ঘটনার অ তম কারণ। 
এক েকৗশলী জানান, রেনা ইি ন জাড়াতািল িদেয় চা  রাখা হেয়েছ। ফেল চল  ন হঠাৎ থেম যাে । ফেল শত চ ায়ও 
িসিডউল ক রাখা যাে  না।  বা ল রলওেয়েত গল বছর ১৫৫ বার ইি ন ফল (হঠাৎ ব ) হেয়েছ। 
িতিন জানান, রেল বতমােন ২৬৮  (৩১ লাই ২০১৯ পয ) লােকােমা ভ রেয়েছ, এর ২০৬ র আ াল শষ। ৩৫৮  েন 
১৬২১  কাচ রেয়েছ, যার ৮০ শতাংশই ময়ােদা ীণ। এসব ইি ন-বিগ বািতল কের দয়ার িনয়ম, িক  ব  টাকা খরচ কের 
মরামত কের কােনামেত চালােনা হে । 

পি মা ল রলওেয়র ধান যাি ক েকৗশলী ণাল কাি  বিণক গা রেক জানান, পি মা েল ১১৬  ইি েনর মে  মা  
৩৯ র আ াল রেয়েছ। ৭১০  বিগর মে  ৭০ শতাংশ ময়ােদা ীণ। ২০ বছেরর আ াল শষ হওয়ার পর এ েলা আরও ৫০-৫৫ 
বছর ধের চালােনা হে । িবে র কাথাও এসব ইি ন-বিগর য াংশ পাওয়া যায় না। 
আমরা ানীয়ভােব তির কের ন েলা চালাি । িবে র কাথাও এভােব ন চালােনার উদাহরণ নই। মেত, ি শ আমেল ন 
চলত বা ীয় ইি েন। ১৯৫৩ সােল রেল থম িডেজল চািলত লােকােমা ভ  হয়। এমইিজ-১১ মেডেলর আেমিরকান ইি ন 
রলওেয়র বহের  হয় ১৯৫৩ সােলর ২৭ িডেস র। সসব ইি েনর ৮  এখনও বহার করা হে । 

মেত, গত ৫ বছের রল খােত ২০ হাজার কা  টাকার বিশ িবিনেয়াগ হেয়েছ। ১০ বছের এ অ  ৬৪ হাজার কা  টাকার 
বিশ। িসংহভাগ অথই য় করা হেয়েছ রেনা ভবন ভেঙ ন ন াইেলর ভবন িনমাণ ও শন েলা ির-মেডিলং করার কােজ 

এবং রলপথ মরামত ও নিনমােণ। 
তেব ইি ন ও বিগর সম ায় রলই য অচল হেয় পড়েছ- সিদেক ততটা চাখ পেড়িন সংি েদর। আবার যভােব রলপেথর 
উ য়ন েয়াজন, করা হয়িন তমনভােবও।  জানায়, ১০ বছের ৪৬  ইি ন রেলর বহের  হেয়েছ, তেব এ েলা এেসেছ এর 
আেগ িবিভ  সমেয় নয়া উে ােগর কারেণ। 



রািলং ক  জানায়, ন চলাচল াভািবক রাখেত হেল অ ত ১৫০  লােকােমা ভ ও শতািধক যা ীবাহী বিগ এখনই 
েয়াজন। িক  ৫-৭ বছেরর মে  ন ন লােকােমা ভ  হওয়ার স াবনা নই। ফেল এ সমেয় িঁক িনেয়ই চলেব রল। 

এ িবষেয় জানেত চাইেল রলওেয় অিতির  মহাপিরচালক (আরএস) সয়দ ফা ক আহমদ গা রেক বেলন, আমরা চ া করিছ 
কীভােব ত ইি ন ও বিগ কনা যায়। বতমান সরকার রেল াপক উ য়ন করেছ। 
আশা করিছ ৪ বছেরর মে  ৩০  লােকােমা ভ কনা স ব হেব। তেব িতিন ীকার কেরন, ২০১২ সােল ৭০  লােকােমা ভ 
কনার উে াগ নয়া হেয়িছল। িক  নানা জ লতায় এখন পয  ওই উে ােগর এক  ইি নও আনা স ব হয়িন। 

বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালেয়র িসিভল ইি িনয়ািরং িবভােগর অ াপক ড. শাম ল হক গা রেক বেলন, বতমান সরকার 
রেল অেনক উ য়ন ক  হােত িনেয়েছ। 

িক  সংি েদর জবাবিদিহতা না থাকা, কে  ন িত আর অিনয়েমর কারেণ কােনা ক ই যথাসমেয় শষ হে  না। অ িদেক 
রলপেথর ত ( যখােন যা েয়াজন) উ য়ন করা হে  না, য পিরমাণ ইি ন-বিগ কনা েয়াজন তাও কনা হে  না বা তির 

করার উে াগ নয়া হে  না। 
আ াল শষ হেয় যাওয়া ইি ন-বিগ িদেয় ন চািলেয় বাহবা পেত চাে  সংি রা। এ  চরম অ ায়, অপরাধ। সাধারণ যা ীেদর 
সবা িনি ত না কের নেক ফ দ বানােনা হে । উ য়ন কে র সে  েনর ইি ন-বিগ সমানতােল কন কনা হল না- এর 

অ স ান জ ির। 

 
 


