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কারণ ছয়িট
চালেকর চুি িভি ক িনেয়াগ বািতল জ রী
ঝুঁিকপূণ সত ু মরামত বা পুনিনমাণ জ রী

রাজন ভ াচায ॥ সমেয়র সে  পা া িদেয় বদেলেছ সবিকছু। বেড়েছ যিু গত উ ত িবধা। তবওু সবেচেয়
িনরাপদ যা া িহেসেব পিরিচত রলপেথও ঘটনা থামেছ না। ৩০ বছর আেগও রল ঘটনা যসব কারেণ ঘেটেছ
এতিদন  পরও  এর  পিরবতন  হয়িন।  িবেশষ রা  বলেছন,  রল  ঘটনা  এড়ােত  িতনিট  িবষয়  সবেচেয়  বিশ

পণূ। এর মেধ  অ তম হেলা ডাবল লাইন িনমাণ, ঝুঁিকপূণ লেবল িসং েলােত লাকবল িনেয়াগ দয়া ও
ন পিরচালনার সে  যু েদর সেচতন হেয় কাজ করা। মলূত এই িতন কারেণই রলপেথ বড় বড় সব ঘটনা

ঘটেছ। যিদও িবিভ  গেবষণা িত ান বলেছ, ছয় কারেণ রল ঘটনা ঘটেছ। ঘটনা এড়ােত ঝঁুিকপূণ রলেসতু
সং ার বা পনুিনমােণরও তািগদ িদেয়েছন তারা।

সড়ক িনরাপ া িনেয় কাজ করা একিট বসরকারী সংগঠেনর পিরসংখ ান বলেছ, ২০১০ থেক ২০১৮ সােলর ৩১
িডেস র পয  নয় বছের রল ঘটনায় মারা গেছ ই হাজার ২২২ জন। ছাট বড় িমিলেয় মাট ঘটনার সংখ া
২৯৭িট। তাই িনরাপদ মণ িনি ত করেত সামা  িট িবচু িত এিড়েয় চলার পরামশ িবেশষ েদর। সামবার রাত
িতনটার িদেক া ণবািড়য়ার কসবা উপেজলার ম বাগ রলে শেন তূণা িনশীথা ও উদয়ন এ ে স েনর মেধ
মেুখামিুখ সংঘষ হয়। এেত ১৬ জন িনহত হেয়েছ। শতািধক আহত। িচিকৎসকরা বলেছন হতাহেতর সংখ া আরও
বাড়েত পাের। এ ঘটনায় িবেকল পয  ১৬ জন িনহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছ। তূণা িনশীথা চ াম থেক
ঢাকার িদেক আর উদয়ন এ ে স িসেলট থেক চ াম যাি ল। এ ঘটনায় ইেতামেধ  পাঁচিট তদ  কিমিট গঠন
হেয়েছ।

চ াম থেক ছেড় আসা ঢাকাগামী তূণা িনশীথা ও িসেলট থেক চ ামগামী উদয়ন এ ে েসর ঘটনার জ
সাধারণত িট কারণেক দায়ী করেছন ত দশীরা। তারা মেন করেছন, ঘটনার পছেন বড় য িট কারণ থাকেত
পাের তার একিট হে  হয় তূণা িনশীথা এ ে সেক িসগ াল দয়া হয়িন বা পের দয়া হেয়েছ। অ িট হে  তূণা
িনশীথা এ ে স েনর চালক হয়েতা ঘিুমেয় িছেলন তাই িসগ াল দেখনিন। এই িটর কান একিটর কারেণই
ম বাগ শেনর কােছ উদয়নেক ধা া দয় তূণা িনশীথা।

তেব ম বাগ রলে শেনর মা ার জািকর হােসন চৗধুরী জানান, আউটার ও হাম িসগ ােল লাল বািত (সতক
সংেকত) দয়া িছল। িক  তূণা িনশীথার চালক িসগ াল অমা  কের ঢেুক পড়ায় এ ঘটনা ঘেট বেল দািব করেছন
িতিন।  হেলা  কন  এই  ভলু  বা  ঘটনা।  রলপথম ী  নূ ল  ইসলাম  জন বেলেছন,  তণূা  িনশীথা  েনর
লােকােমািটভ মা ার িসগ াল ভ  কেরেছন। এ কারেণই ভয়াবহ এ ঘটনািট ঘটেত পাের। আমরা িব ািরত

জানার জ  জলা শাসন ও রলপথ ম ণালয় থেক তদ  কিমিট গঠন কেরিছ।

কসবায় ই েনর সংঘেষ হতাহেতর ঘটনায় ঃখ কাশ কের ধানম ী শখ হািসনা এ ধরেনর ঘটনা যােত আর
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না ঘেট স ব াপাের সংি েদর সতক হওয়ার িনেদশ িদেয়েছন। ম লবার এক অ ােন ন ঘটনার স  টেন
ধানম ী বেলন, অত  ঃখজনক ঘটনা। এ ব াপাের আমােদর রেলর যারা কাজ কেরন তােদর সতক করা উিচত।

সই সে  সে  যারা রেলর চালক তােদরও িশ ণ েয়াজন।

ধানম ী বেলন, িঠক জািন না কন এই শীত মৗ ম আসেলই িক  আমােদর দেশ নয়, সারা িবে ই রেলর
ঘটনা ঘটেত থােক। রল যাগােযাগ িনরাপদ স কথা উে খ কের শখ হািসনা বেলন, রল যাগােযাগ সবেচেয়

িনরাপদ এবং আমরাও এ ব াপাের  িদি । আমরা রল স সারণ কের যাি । পণ  পিরবহন, মা ষ পিরবহন
সবে ে ই রল িনরাপদ।

সংি েদর সে  কথা বেল জানা গেছ, চলিত বছেরর ২৪ জনু িসেলেটর লাউড়ার বরমচাল রল শেনর অদূের
িসেলট থেক ছেড় আসা ঢাকাগামী আ ঃনগর উপবন এ ে স একিট সতু ভে  খােল পেড় গেল পাঁচ জন িনহত
হয়। শতািধক মা ষ আহত হেয়িছল। দীঘিদন সতিুট মরামত না করার কারেণ এ ঘটনা ঘেটিছল বেল ানীয়
মা েষর ধারণা। ২৪ জুেনর পর সবেচেয় বড় রকেমর ন ঘটনা ঘটল ম লবার রােত।

ছয় কারেণ রল ঘটনা

যা ী কল ােণ িনেয়ািজত বসরকারী সংগঠন নৗ সড়ক ও রলপথ র া জাতীয় কিমিটর পযেব েণ এসব ঘটনা ও
াণহািনর পছেন ছয়িট কারণ িচি ত করা হেয়েছ। স েলা হেলা : ১. মাবাইল ফােন আলাপরত অব ায় রলপথ

পারাপার ২. রলপথ সংল  এলাকায় চলাচেলর ে  পথচারীেদর সেচতনতার অভাব ৩. রলওেয়র অ মিত
ছাড়াই অপিরকি ত ও অৈবধ লেবল িসং ( রল িসং) িনমাণ ৪. রলপথ িসং েলার (সড়ক ও রলপেথর
সংেযাগ ল) কমচারীেদর দািয়  পালেন গািফলিত ৫. িকছুসংখ ক রলেসতুসহ অেনক ােন রলপথ দীঘিদন
সং ার না করা ৬. দূরপা ার ন েলার চালকেদর অসতকতা।

জানেত চাইেল সংগঠেনর সাধারণ স াদক আশীষ মার দ বেলন, িকছু িকছু িট িব িত থেক বিরেয় আসেত
পারেল রল হেব সবেচেয় িনরাপদ পথ। তাছাড়া দেশর মা ষ এখনও রলপথেক সবেচেয় িনরাপদ ভেব যাতায়াত
কেরন। য কান মেূল  রল ঘটনা থেক বিরেয় আসেত হেব। যা ীেদর মেধ  আত  না কাটেল রেল িদন িদন
লস বাড়েব।

রলপেথ বড় বড় যত ঘটনা

এর আেগ দেশ সবেচেয় ভয়াবহ ন ঘটনা ঘেট ১৯৮৯ সােল ট ীেত। ওই ঘটনায় াণ হারান ১৭০ জন। আহত
হেয়িছল চার শতািধক মা ষ। ৩০ বছর আেগ সই ঘটনাও িছল িট েনর মেুখামিুখ সংঘেষর কারেণ। এরপর
চ াম লাইেন কেয়কিট মেুখামিুখ সংঘেষর ঘটনায় াণ গেছ শতািধক যা ীর। যা ীকল াণ সিমিত ও রল িনেয়
যারা গেবষণা কেরন তারা বলেছন, িসগ ােলর বলতায় মেুখামিুখ সংঘেষ ও লাইনচু িতর কারেণ াণ গেছ য
সহ¯◌ািধক মা েষর চাইেলই তা এড়ােনা স ব িছল। আর ান ভে  পেড় সবেচেয় বড় ঘটনািট ঘেট ১৯৮৩
সােলর ২২ মাচ ঈ রদীেত। সতুর ান ভে  কেয়কিট বিগ িনেচ কনা জায়গায় পেড় যায়। এ ঘটনায় ৬০ জন
যা ী িনহত হন।

িহসাব  বলেছ,  চ াম  রললাইেন  গত ৩০ বছের কেয়কিট  ন  ঘটনা  ঘেটেছ। ১৯৮৯ সােল  ২  ফ য়াির
চ ােমর কাছাকািছ ন লাইনচু ত হেয় ১৩ জন িনহত ও ২০০ জন আহত হন। এই একই লাইেন ২০১০ সােল
চ ামগামী আ ঃনগর ন ‘মহানগর গাধূলী’ ও ঢাকাগামী মইল ‘চ লা’র মেুখামিুখ সংঘষ ঘেট। এ ঘটনায় চ লা
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েনর একিট বিগ মহানগর েনর ইি েনর ওপের উেঠ  যায়। সই ঘটনায় চালকসহ মাট  ১২ জন িনহত
হেয়িছেলন।

এছাড়া উ রবে ও বশিকছু ন ঘটনা ঘেটেছ। এর মেধ  ‘িহিল ােজিড’ নােম পিরিচত ১৯৯৫ সােলর ১৩
জা য়াির গায়াল  থেক পাবতীপুরগামী ৫১১ ন র লাকাল নিটর ঘটনা। এ ঘটনায় পাবতীপরুগামী নিট
িহিল  রলে শেনর এক  ন র  লাইেন  এেস  দাঁড়ায়।  এর  িকছু ণ  পর  সয়দপরু  থেক  খুলনাগামী  আেরকিট
আ ঃনগর সীমা  এ ে স একই লাইেন ঢেুক পেড়। এসময় মেুখামিুখ সংঘষ ঘটেল অধশতািধক যা ী িনহত হন।

আট বছের এক হাজার চারশ’ ঘটনা

২০১৮ সােলর ১ ফ য়াির তৎকালীন রলপথম ী মাঃ মিুজবলু হক জাতীয় সংসেদ গত ৮ বছের রল ঘটনার
একিট পিরসংখ ান িদেয়িছেলন। তার দয়া তথ  মেত, ২০০৯-১০ থেক ২০১৬-১৭ সাল পয  ৮ অথবছের ১
হাজার ৩৯১িট রল ঘটনা ঘেটেছ। ২০৩ জন িনহত হেয়েছ। আহত হেয়েছ ৫৮৬ জন ।

সােবক রলপথম ী মিুজবলু হক জািনেয়েছন, ২০০৯ থেক ২০১৪ সােলর জুন পয  মাট এক হাজার ৯৩িট রল
ঘটনা ঘেটেছ। এসব ঘটনায় আিথক িতর পিরমাণ ায় ১৬ কািট ৫৫ লাখ ৪৮ হাজার ৮৬৪ টাকা। দশম

জাতীয় সংসেদর চতুথ অিধেবশেন এক ে র জবােব িতিন একথা জানান। সােবক রলপথম ী জানান, সম
বাংলােদেশ রলওেয়েত লাইনচু িতসহ মইন লাইন ও শাখা লাইেন ২০০৯-১০ সােল ৩০৮িট, ২০১০-১১ সােল
২২৪িট, ২০১১-১২ সােল ১৮২িট, ২০১২-১৩ সােল ১৭৬িট এবং ২০১৩-১৪ সােল মাট ২০৩িট ঘটনা ঘেট।
এসব ঘটনায় িনহত হেয়েছন ১৫২ জন এবং আহত হেয়েছন ৩৮৬ জন। এসব ঘটনায় আিথক িতর পিরমাণ

ায় ১৬ কািট ৫৫ লাখ ৪৮ হাজার ৮৬৪ টাকা।

সত ু কি ক ঘটনা

আেরকিট পিরসংখ ান বলেছ, দেশর ৩ হাজার ৩৩৬ িকেলািমটার রলপেথ ন লাইনচু ত হওয়ার ঘটনা ায়ই
ঘটেছ। িক  ভয়াবহ ঘটনা েলা ঘটেছ রলেসতু কি ক। ঢাকা-িসেলট, িসেলট-চ াম েট গত দড় বছের ৯িট

ঘটনা ঘেটেছ; যার মেধ  িসেলেটর ফ গু - িশয়ারার মধ েলর রলেসতু ভে  ই িদন ওই পেথ ন চলাচল
ব  িছল। একই পেথ ২০১৭ সােলর ৩০ মাচ মাধবপেুরর ইটােখালা রলি জ ভে  ঘটনার কবেল পেড় ন।
ভয়াবহ ওই ঘটনায় িসেলেটর সে  সারােদেশর রল যাগােযাগ পাঁচ িদন ব  িছল। ২০১৮ সােলর ১৫ এি ল
গাজীপেুরর ট ীেত ঢাকাগামী জামালপরু কিমউটার েনর ৫িট বিগ লাইনচু িতর ঘটনা ঘেট। ১৯৭২ সােলর ২ জুন
যেশার ন ঘটনায় ৭৬ যা ী মারা যায় এবং ৫০০ যা ী আহত হয়। ১৯৭৯ সােলর ২৬ জা য়াির চয়ুাডা ার কােছ
একটা ন লাইনচু ত হেয় ৭০ যা ী মারা যায় এবং ৩০০ যা ী আহত হয়।

১৯৮৫ সােলর ১৩ জা য়াির খুলনা থেক পাবতীপরুগামী সীমা  এ ে েসর কােচ আ ন ধের যায়। এেত ২৭ যা ী
মারা যায় এবং ২৭ জন আহত হয়। ১৯৮৬ সােলর ১৫ মাচ সবহারার নাশকতায় ভড়ামারার কােছ ন লাইনচু ত
হয় এবং নদীেত পেড় যায়। ২৫ জন যা ী মারা যায় এবং ৪৫ জন আহত হয় ।

বাংলােদশ যা ী কল াণ সিমিত বলেছ, ২০১৮ সােল সড়ক- রল- নৗপথ ও আকাশপেথ ৬ হাজার ৪৮িট ঘটনায়
াণ হািরেয়েছন ৭ হাজার ৭৯৬ জন। একই সে  এ ঘটনায় আরও ১৫ হাজার ৯৮০ জন আহত হেয়েছন। এর

মেধ  ৫ হাজার ৫১৪িট সড়ক ঘটনায় িনহত হেয়েছন ৭ হাজার ২২১ জন।
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পিরসংখ ােন বলা হয়, ২০১৮ সােল রলপেথ ৩৭০িট ঘটনায় ৩৯৪ জন িনহত এবং ২৪৮ জন আহত হয়। বধুবার
গণমাধ েম পাঠােনা এক িববিৃতেত মাজাে ল হক চৗধুরী া ণবািড়য়ায় ন ঘটনায় হতাহতেদর ত উ ার ও
িবনামেূল  িচিকৎসা িনি ত করার দািব জানান। একই সে  এই ভয়াবহ ঘটনার জ  দায়ীেদর িচি ত কের

েয়াজনীয় ব ব া হেণর দািব জানান।
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