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িথবীর জনব ল দশ েলােত রলপেথর িমকা অেনকিব ল জনসং ার দশ বাংলােদেশ গণপিরবহন খােত সম ার শষ নই। 
সড়ক যাগােযােগর ওপর অত িধক চােপর ফেল মা ষ ও প  পিরবহেনর গিত অেনক কেম এেসেছ। এই চাপ অেনকটাই কেম 
যত, যিদ আমােদর রল সািভস আেরক  উ ত হেতা। িথবীর জনব ল দশ েলােত রলপেথর িমকা িবরাট, কারণ এক  েন 

একসে  অেনক যা ী চলাচল করেত পাের। আমােদর দেশ রল খাত একসময় লাভজনক িছল। ভা জনকভােব এখন তা 
লাকসািন খাত। ময়ােদা ীণ রািলং ক, জীণ কারখানা, লাকবল–সংকট, সময়া বিততার অভাব, িকট কনায় েভাগ, 

ছারেপাকাময় আসনই হে  রলওেয়র বিশ । 

েন চড়েল িসট পাওয়া যায় না, এটা িতিদেনর ছিব। শন ও কাটািভি ক িকট কনােবচার কারেণ বছর বছর লাকসান 
বাড়েছ। ২০১৪ সােল অি বীণা এ ে েস ৩৫ শতাংশ, য না এ ে েস ৭ শতাংশ, এগারিস র গা িলেত ৩৮ ও  এ ে েস 
২৫ শতাংশ আসন ফ কা গেছ। ২০১৫ সােল বণ এ ে েস ১৫ শতাংশ, অি বীণায় ৩২ শতাংশ, য নায় ১৫ শতাংশ, এগারিস ের 
৩৩ শতাংশ ও  এ ে েস ৩২ শতাংশ। একই দশা িছল অ া  এ ে েসও। যা ীরা দ িড়েয় মণ করেলও ক প  শতভাগ 

িকট িবি  দখােত পাের না। কন? হাজার কা  টাকার রললাইন সং ার, ন ন রলপথ িনমাণ ও অবকাঠােমায় য় হেয়েছ। 
ত  ১৯৯০–এর দশেক ঢাকা-চ াম েট যখােন প চ ঘ া লাগত, এখন সখােন লােগ সাত-আট ঘ া। এখন ৭০-৭৫ শতাংশ ন 
সময় মেন চলাচল কের। ২০০৮-০৯ সােল ন েলার তা মেন চলার হার িছল ৮৩ শতাংশ। রেলর জিম িনেয় চলেছ দখল–
বািণজ , ইজারা জািলয়ািত, লাইেস  িফ না দওয়া, জিম ফেল রাখা ও ন িত। তাই শলেটেকর জিরেপ ১৮৭১ একর জিম েঁজ 
পাওয়া যায় না। েন পিরবহেনর খরচ সড়কপেথর চেয় অেনক কম। চ দাবািজ ও ঘটনার ভয় নই বলেলই চেল। যা ীবাহী েনর 
চেয় প বাহী েনর আয় চার ণ বিশ। অথচ ১৯৬৯-৭০ অথবছের িছল ৪৮ লাখ ৭৯ হাজার টন আর ২০১৩-১৪ সােল ৩০-৩৫ ণ 

বড় অথনীিতর েগ তা কেম ২২ লাখ টেন নেমেছ। উে া শন েলােত কনেটইনার রাখার জায়গাই সং িচত হে । 

সয়দ র রল কারখানায় মিশন আেছ ৭৪০ । বয়স ৮০-১৪০ বছর। ১৪০ বছেরর েরােনা ক ােরজ শপ, কালার শপ ও ক ােরজ 
অ া  ওয়াগন মিশন শেপ কাচ মরামত হে । কাচ পারাপাের ব ত হে  ৮৭ বছেরর েরােনা ব িতক াভারসার। 
পাহাড়তলীেত আেছ ৪৩১  মিশন। সই মিশন েলার বয়সও ৫০-৬০ বছর। সয়দ র, পাবতী র ও পাহাড়তলীেত লাকবেলর 
ঘাটিত যথা েম ৫৫, ৪১ ও ৪২ শতাংশ। অথচ ু পিরক না ও েয়াজনীয় বােজট, জনবল, ক চামাল ও আ িনক মিশন থাকেল 
িব লসং ক কাচ ও ওয়াগন তিরর পাশাপািশ র ািনও করা যত। চািহদার অিতির  উপকরণ েয় ২০১৫ সােল িত হেয়েছ 
২৭৭ দশিমক ৬১ কা  টাকা। মাট ক  য় থেক পরামশক য় হেয়েছ ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সােল যথা েম ৩৫.৪ 
শতাংশ, ১০ শতাংশ, ৩৬ দশিমক ৩৬ শতাংশ ও ২৯ দশিমক ৯১ শতাংশ। বািলশ–কা  থেক বতমান পরামশক য় কত, েঝ 
নওয়া যায়। অথাৎ রেলর জিমর ু বহার, প বাহী ন, শেন ওয়াগন ক াপািস  ি , কারখানা েলার আ িনকায়ন, জনবল 

িনেয়াগ, উপকরণ েয় অিতির  য় ব  ও পরামশক খােত য় নতম করেলই রলেক লাভজনক করা স ব। 

ভারেতও একসময় রেলর অব া খারাপ িছল। ভারত সরকােরর মাহন কিম র িরেপােট বলা হেয়িছল, যভােব চলেছ তােত 
ভারতীয় রলওেয় ব ত দউিলয়া হেয় যােব এবং আগামী ১৫ বছেরর মে  ভারত সরকারেক এই িত ােনর জ  ৬১ হাজার 
কা  িপর দনার ভার বহন করেত হেব।...পিরচালনার পযায় থেক দখেল িত ান  িচর ঋেণর ফ েদ পেড়েছ এবং  ভ িকর 

মা েমই এ েক ব িচেয় রাখা যােব। এরপর ২০০৪ থেক ২০০৮ সাল পয  ভারতীয় রলওেয় ের দ ড়ায়। ফেল ২০০৪ সােল ৯ 
হাজার কা , ২০০৫ সােল ১৪ হাজার কা , ২০০৬ সােল ২০ হাজার কা , ২০০৭ সােল ২৫ হাজার কা  িপ উ ৃ  হয়। 
আইএমএফ ও িব াংেকর াব অ াহ  কের যা ীভাড়া কমায়। ািবত ছ টাইেয়র বদেল ২০ হাজার লােকর কমসং ান হয়। 
কারখানা বসরকারীকরেণর িবপরীেত িডেজল ও ইেলক িনক ইি ন, চাকা, যা ীবাহী কাচ তিরর স মতা বাড়ােনার পদে প 



নওয়া হয়। ন ন কারখানা িনমােণর পাশাপািশ  ণ কারখানা অিধ হণ করা হয়। যা ীভাড়া কিমেয় ও সবা বািড়েয় লাভজনক 
করা হয়। মালামাল পিরবহেনর উ য়ন ঘ েয় রেলর আয় কেয়ক ণ ি  হয়। 

ভারেত যিদ রেলর এই উ িত সাধন স ব হয়, তাহেল বাংলােদেশ তা না হওয়ার কােনা কারণ নই। আ িরকভােব চাইেল অব ই 
রলেক লাভজনক করা স ব। স জ  িব মান স দ ও অবকাঠােমার সেবা  বহার িনি ত করেত হেব। রল িবভােগ ন িতর 

অিভেযাগ াপক; সবিক র আেগ ন িত ব  করা দরকার; মা ষ িকট িকনেত িগেয় পায় না, িক  ফ কা আসন িনেয় ন চলাচল 
কের—এই অব ার জ  দায়ী ন িতবাজ কমকতা–কমচারীেদর িব ে  শাি লক ব া িনেত হেব। েনর সময়া বিততা 
িনি ত করেত ব াপনা উ ত করার কােনা িবক  নই। ব াপনা উ ত করার জ  েত েকর জবাবিদিহ িনি ত করেত হেব। 
জবাবিদিহ িনি ত করা হেল েনর এই রব া হেত পারত না। 
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