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চালক, শন মা ার ও গােডর ভুেলর কারেণ রলপেথ ৭২ ভাগ ঘটনা ঘটেছ। এই িতন পেদ চািহদার
অেধেকরও  কম  লাকবল  িদেয়  ন  চালােনায়  চাপ  বাড়েছ  সংি েদর  ওপর।  লাকবেলর  অভােব
অিতির  েম সচল রাখা হেয়েছ রলপথ। িতন পেদ কমরতরা পির েমর ধকল সামেল উঠেত না পারায়

ায়ই ঘটেছ ভয়াবহ ঘটনা।

এ ছাড়া ায় ২৩ শতাংশ ঘটনার নপেথ  কািরগির িট এবং অ া  কারেণ বািক ৫ ভাগ ঘটনা
ঘটেছ। জনবেলর অভােব এেদর জ  দীঘেময়ািদ িশ েণর ব ব াও করা স ব হয় না। ফেল কােজর
ফাঁেক সংি  িশ ণ িনেয় তারা মােঠ নামেছন। এসব কারেণ িনরাপদ রল মণ মশই ঝঁুিকপূণ হেয়
উেঠেছ। রেলর বািষক ঘটনা পযােলাচনা িতেবদেন উেঠ এেসেছ এসব তথ ।

িতেবদেন বিশরভাগ ঘটনার জ  নচালক, গাড ও শন মা ারেক দায়ী করা হেয়েছ। সামবার
গভীর রােত া ণবািড়য়া ম বাগ শেন ঘটনার জ  াথিমকভােব েনর চালক, সহকারী চালক ও
গাডেক দায়ী করা হেয়েছ। অিধকাংশ ােনর মেতা এখােনও চালক ও সহকারী চালক ঘিুমেয় পড়ায় এ

ঘটনা হেয়েছ বেল াথিমকভােব সংি রা জািনেয়েছন।

  িশপন হাবীব
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রলওেয় মহাপিরচালক মা. শামছু ামান জানান, আখাউড়া ম বােগ ই েনর সংঘেষর পর ধানম ী
শখ হািসনার িনেদশনা এেসেছ। সব িটমু  কের সংি েদর যথাযথ িশ েণর মাধ েম আরও দ

করা হেব। িতিন বেলন, ায় ৭২ শতাংশ ঘটনা মানব ভুেল হে । চালেকর অসতকতা, িসগ াল অমা
করা, শন মা ােরর দয়া ভলু িসগ াল ও গােডর ভুলেকই মলূত িহউম ান এরর বাঝায়। কািরগির

িটর মেধ  রেয়েছ রললাইেন সম া, ইি ন িবকল, িসগ াল কাজ না করা ইত ািদ।

রলপথ ম ণালেয়র বািষক িতেবদন পযােলাচনায় দখা যায়, ন পিরচালনার সে  জিড়ত পূণ
পদ েলার মেধ  অ তম হে  নচালক, গাড ও শন মা ার। এই িতন পযােয় অ েমািদত পেদর
সংখ া িতন হাজার ৪৯৩। বতমােন কমরত আেছন ই হাজার ২৭৪ জন। িতন পেদ লাকবল কম আেছ
এক হাজার ২১৯ জন। এর মেধ  চালক পেদ ৬৩৯ জন কম। ১৩১ জন গাড এবং ৪৪৯ জন শন
মা ােরর পদ শূ ।

বতমােন কমরতরা অিতির  ম িদেয় শূ পেদর কাজ েলা চািলেয় িনে ন। অিতির  ম িদেত িগেয়
তারা আট ঘ া িনধািরত সমেয়র িবপরীেত গেড় টানা ১৪-২২ ঘ া কাজ করেছন। আগামী ’মােসর মেধ
িতন পদ থেক শতািধক লাকবল অবসের যােবন। স ে  কমরতেদর ওপর চাপ আরও বাড়েব।

এেদর মেধ  নচালক পযােয় শূ  পদ সবেচেয় বিশ। এ পযােয় ৬৩৯িট পদ শূ  আেছ। চালক পেদ
কাজ করেছন ১ হাজার ১১৮ জন। এেদর মেধ  ায় সাতশ’ জন ন সাি টংসহ কািরগির কােজর সে
জিড়ত। বািক ৪২২ জন চালক ও সহকারী চালক িনয়িমত ন চালাে ন।

এরা সারা দেশ ৩ হাজার ১৫৫ িকিম. রলপেথ ৩৮০িট ন চালাে ন। এ পিরমাণ ন চালােনার জ
ায়  চার  হাজার দ  চালেকর েয়াজন।  সখােন  িনয়িমত  কাজ  করেছন  ৪২২ জন।  ফেল েত ক

চালকেক িনধািরত সমেয়র চেয় (৮ ঘ া) কেয়ক ণ বিশ ম িদেয় েনর চাকা সচল রাখেত হে ।
অেনক ে  একজন চালকেক গেড় ২৪-৩৬ ঘ া ন চালােত হয় (যাওয়া-আসা)।

এরপর এক িদেনর জ  িব াম  পায়।  রলওেয় আইন ১৮৯০ অ যায়ী,  কােনা  চালক ৮ ঘ া  ন
চালােল তােক, যা া র আেগ ১২ ঘ া িব াম িদেত হেব। িক  তার কারেণ ২৪ ঘ া কাজ করার
পরও িব াম দয়া স ব হয় না। অিতির  সময় কাজ করার কারেণ ন চালােত িগেয় চালক ঘিুমেয়
পড়েছন। িসগ াল দখেত ভলু করেছন।

ফেল ঘটনা ঘটেছ। চালকেদর িব ােমর জ  িনধািরত শেন ‘রািনং ম’ থাকার কথা। আইনা যায়ী
রািনং  ম েলা  আধিুনক হওয়ার কথা।  যখােন  তােদরেক পুি কর  খাবার দয়া  হেব।  রা ার  লাক
থাকেব। িবেনাদন ও খলাধলুার ব ব া থাকেব। বা েব এসেবর িকছুই নই। যসব শেন রািনং ম
আেছ, তা াধীনতার আেগ।

ময়ােদা ীণ এসব ভবেন ভয়-আত  িনেয় থাকেত হয়। রলওেয় নচালক ও গাড অ ােসািসেয়শেনর
একজন কমকতা জানান, রািনং ম েলা িঘের গেড় উেঠেছ অৈবধ াপনা। এসেবর কােনা র ণােব ণ
নই। িব াম নয়া যায় না, উইেপাকা থেক  কের ইঁ র, পাকা-মাড়েকর বসবাস ম েলােত।

রেল বতমােন ৩৫৬িট যা ীবাহী ন রেয়েছ। এর মেধ  ৯৮িট আ ঃনগর। মালবাহী ন রেয়েছ ৩০িট।
অথাৎ যা ী ও মালবাহী ন িমেল মাট ৩৮০িট ন আেছ। েনর গাড (পিরচালক) তাও তী ।
চািহদা ১ হাজার ৩৫৬ জন, কাজ করেছন চারশ’  জন। চালেকর মেতা গাডেকও অিতির  ম িদেত
হে ।

চালকেক সতক করাসহ বশিকছু পূণ দািয়  পালন কের থােকন একজন গাড। রলওেয় েকৗশল
িবভােগর এক কমকতা জানান, গােডর দািয়  আরও পূণ। একিট েন ১ জন গাড থােকন। েনর
এেকবাের পছেন ছা  একিট বিগেত (৮ ফটু বাই ১০ ফটু) গাড বেসন।

নচালক-সহকারী চালক িসগ াল ভুল করেলও গাড ইে  করেলই ন দাড়ঁ করােত পােরন। িক ,
বা েব গাড তা কেরন না। চালকেকর মেতা গাডও া  থাকায় অেনক সময় চল  েনর িনজ কামরায়
ঘিুমেয় পেড়ন। ফেল রােতর পালায় ঘমু  চালক ও গােডর িনয় েণ চলেত থােক গিতদানব ন।  এ
ধরেনর ে ই অিধকাংশ সময় ঘটনা ঘেট থােক। নাম কােশ অিন কু এক িসিনয়র গাড জানান,
চালকেদর মেতা তােদরও অিতির  সময় কাজ করেত হয়।
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এেত ঘমু,  খাওয়া-দাওয়া,  গাসল িঠক থােক না। কােজই ভলু হেতই পাের। এমন অব ায় রলওেয়
কতপৃ  আগামী কেয়ক মােসর মেধ  ৪৪ জন অবসর া  গাডেক চিু িভি ক িনেয়াগ দেবন বেল জানা
গেছ। এ িবষেয় অবসর া  এক গাড বেলন, ৮ ঘ ার বিশ কাজ করােনা হেল তারাও চিু  ভ  কের

কাজ ব  কের দেবন। কারণ, তােদর বয়স হেয়েছ। এ বয়েস ধু ঊ তেনর অ েরােধর িভি েতই তারা
কাজটু  করেত চাে ন।

রেল মাট ৪৪৬িট শন রেয়েছ। যার মেধ  ৩৫৪িট চালু  আেছ। বািক ১১২িট শন ব  রেয়েছ।
শন মা ার তা িদন িদন চরেম উঠেছ। যখােন ১ হাজার ২০৫ জন শন মা ার থাকার কথা।

বতমােন আেছ ৭৫৬ জন। শূ পদ রেয়েছ ৪৪৯িট।

রলপথ িবভােগর অপােরশন িবভাগ থেক জানা যায়, শন মা ােরর জ  এখনও ১১২িট শন চালু
করা  স ব  হে  না।  ব  শেনর কারেণও  ঘটনা  ঘটেছ।  ব  শন েলার িতিটর ’পােশই
িসগ াল পেয় ট রেয়েছ। এসব শেন লাকবল না থাকায় খুব ধীরগিতেত ন চালােত হয়। তাছাড়া
পেয়ে ট পাথর িকংবা কােনা শ  িকছরু টকুেরা ভতের থাকেল চরম ঝঁুিক িনেয় ওই সব ান পার হেত
হয়।

িতিটেত  শন  মা ার  ও  সহকারী  শন  মা ার  বাধ তামলূক  থাকেত  হয়।  িক ,  চলমান
শন েলােত লাক তার কারেণ  ায়ই  একজন কের দািয়  পালন কেরন।  িবেশষ কের রােতর

বলায় দািয় রত শন মা ার ায় ঘিুমেয় পেড়ন িকংবা া  হেয় িঝমেুত থােকন।

এ িবষেয় রলওেয়র অিতির  মহাপিরচালক (অপােরশন) িময়াজাহান যগুা রেক জানান, চালক-গােডর
সে  শন মা ার তা চরেম উেঠেছ। আমরা বাধ  হেয়ই তােদর িদেয় অিতির  কাজ করাি ।
নতবুা ন পিরচালনা করা স ব হেয় উঠেব না। এখনও ১১২িট শন ব  রেয়েছ। আমরা অিচেরই
চিু িভি ক অবসর া  শন মা ারেদর িনেয়াগ দব। একই অব া নচালক ও গাডেদর বলায়ও।
পিরবহন  িবভাগ  থেক  জানা  যায়,  পূবা েল  ৩৬িট  এবং  পি মা েল  ৭৬িট  শন  ব  রেয়েছ।

নচালক, গাড ও শন মা ার তার সে  রেল চলমান েনর অব াও নড়বেড়। মাট ২৬৮িট
লােকােমািটেভর মেধ  ১৯৭িট লােকােমািটভ আয়ু াল উ ীণ। একই সে  ৩ হাজার ৪৮৬িট ওয়াগেনর

মেধ  ১ হাজার ২৩৩িট ওয়াগন আয়ু াল উ ীণ।

রলপথ সিচব মা. মাফাে ল হােসন বেলন, রেল যখন িদন িদন উ য়ন ক  বা বািয়ত হে  তখন
এমন ঘটনা খুবই ঃখজনক। আমরা ধানম ীর িনেদশনা পেয়িছ। ইিতমেধ  স অ যায়ী কাজ 
হেয়েছ। ভারত ও চীেনর চালক, গাড, শন মা ারেদর উ য়েন িশ ণ ই িটিটউেটর সে  আমরা
চিু  করব। আমােদর চালক-গাড ও শন মা ারসহ সংি েদর িশ েণর জ  পাঠােনা হেব। একই
সে  দেশও তােদর যথাযথ িশ ণ দয়া হেব। ইিতমেধ  এ কাজিট  হেয়েছ। তাছাড়া এ িতন পযােয়
শূ পদ েলার িবপরীেত িনেয়াগ খুবই জ ির হেয় পেড়েছ। আমরা এসব িনেয়াগ দয়ার জ  সেবা
চ া করিছ। গাড ও চালকেদর জ  রািনং ম আধিুনক করা হেব। তােদর জ  িবেনাদনসহ খলাধলুার

ব ব া করা হেব।
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