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কিছু চালভির দুনীকিভিও ররলপভে অরাজিিা  

♦ রেন না চাকলভেও মাইভলজ োিা, কিভেভে রেভিও চািকর িহাল অভনভির 

♦ ১১ মাভে ঢািাে ৭৩ জভনর কিরুভে অকেভ াগপত্র 

 

রেনচালভির িীব্র েংিট োিভলও রিাভনা রিাভনা রেনচালি কনভোভগর পর রেভিই অকিে েহিারীর িাজ িরভেন। রেন না 

চালাভলও মাইভলজ োিা কনভেন। রিউ রেন না চাকলভে িভরাল রেিেভন পাওোর িভরালার কহভেভি িাজ িরভেন। রিউ রিউ 

রেৌকে আরিেহ কিভেভে অিস্থান িরভেন। িাগজপভত্র িাঁরা অনুপকস্থি োিভেন। কিন্তু িাঁভের চািকর িহাল িকিেভিই আভে। 

িাংলাভেে ররলওভের ঢািা কিোভগর অধীন িমলাপুভরর ঢািা রলাভিাভেভের েংকিষ্ট েপ্তভর গিিাল েভরজকমভন কগভেও রেখা রগভে, 

রেনচালিরা েপ্তভর িাজ িরভেন। 

একেভি শুধু ঢািা কিোভগই গি ১১ মাভে ৭৩ রেনচালভির কিরুভে অকেভ াগপত্র জমা পভেভে। অনুপকস্থকিেহ শৃঙ্খলা েঙ্গ িরাে 

িাঁভের মভে িমপভে ৫০ জভনর কিরুভে ব্যিস্থা রনওো হভেভে। রিকের োভগর িেভরর রিিন বৃকে িা ইনকিভমন্ট স্থকগি িরা 

হভেভে। এটি শুধু ঢািা কিোভগর কচত্র। আভরা কিনটি ররল কিোভগও এোভি চালিভের অকনেম, দুনীকি চলভে। 

োইদুর রহমান (টিকিট নম্বর-২৫) রেভনর এ এল এম রেে-১ (েহিারী রলাভিামাস্টার) পভে কনযুক্ত হভলও কিকন ঢািা রলাভিাভেভের 

রিিন ও ওোরটাইমেংিান্ত স্টযািকলেভমন্ট মাইভলজ রাকনং (ইএমআর) োখাে প্রধান েহিারীর িাজ িরভেন। রেন পকরচালনার 

িাজ র মন রেন চালাভনা, রলাভিাভেভে ইকিন র ারাভনা, ফুভেকলং িরা, রেন এি লাইন রেভি অন্য লাইভন রনওোর মভিা িাভজর 

জন্য িাঁর কনভোগ হভেকেল। িভি শুরু রেভিই কিকন ইএমআর োখাে িাজ িরভেন।  কেও রিাভনা ‘রাকনং স্টাি’ (চালি, েহািারী 

চালি, গাে ড) েপ্তভরর িাভজ যুক্ত োিভি পাভরন না। িার ওপর োইদুর আিার িাংলাভেে ররলওভে রাকনং স্টাি ও শ্রকমি িম ডচারী 

েকমকির রিন্দ্রীে িকমটির যুগ্ম োধারণ েম্পােি এিং এিই েংগঠভনর ঢািা মহানগর োখার োধারণ েম্পােি। 

োইদুর ১৯৮৩ োভল কেোনকিে কহভেভি চািকরভি র াগ কেভলও এিই পভে রভেভেন ৩৬ িের। জানা রগভে কিকন পভোন্নকি কনভি 

চান না। েহিমীরা অকেভ াগ িভরভেন, ইকিভনর ফুট রেভট পা না রাখভলও অবিধোভি মাইভলজ োিা কনভেন োইদুর। 

কব্রটিে আমল রেভি চালিভের জন্য মূল রিিভনর পাোপাকে মাইভলজ োিা রেওোর কিকধ চালু রভেভে। এ কহোভি ১০০ মাইল রেন 

চালাভল এি কেভনর রিকেি রিিন প্রাপ্য হন চালিরা। আর রলাভিাভেভে োকেত্বরি চালি-েহিারী চালিরা টিএমও এিং 

োনটিংভের িাভজ আট  ণ্টা ব্যে িরভল এি কেভনর রিকেি রিিন প্রাপ্য হন। োইদুর রহমান এ ধরভনর রিাভনা িাজ না িভরও 

কনেকমি মাইভলজ োিা ওঠান। িের ধভর অকিভে িভেই ওোরটাইভমর মাইভলজ োিা তুলভেন কিকনেহ আভরা অভনভি। 

গিিাল েকনিার দুপুভর িমলাপুভরর ঢািা রলাভিাভেভে িাঁর েপ্তভর রগভল োইদুর রহমানভি িাইলপত্র কনভে ব্যস্ত োিভি রেখা  াে। 

রেন না চাকলভে রিন অকিে েহিারীর িাজ িরভেন জানভি চাইভল কিকন িভলন, ‘রাকনং স্টািভের মাইভলজ তিকর িরা, কিল 

িরােহ কিকেন্ন িাভজর চাপ রিকে। এ জন্য মঞ্জুকরকৃি চারটি পভের কিপরীভি জনিল িম রভেভে। িভল আকমও এখাভন িাভজর চাপ 

োমলাকে।’ কিকন জানান, েপ্তভর মাভে-মভে িাজ িরভি হে না, িখন রেন পকরচালনার িাজ িভরন। িাঁর মভি ‘েপ্তভর িাজ 

িরভলও মাইভলজ োিা রনওো অপরাধ নে। িারণ আকম িাজ িকর। িাজ িভরই োিা রনই।’ 

িভরালার রনই অজুহাভি ঢািা িভরাল রেিেভন পাওোর িভরালার কহভেভি িাজ িরভেন েহিারী রলাভিামাস্টার কিিাে চিিিী 

(এএলএম-১, টিকিট নং-৭৫), আবু আহভমে রমা. আব্দুল্লাহ (এেএলএম, টিকিট নং-১২৪), রমা. জাকির রহাভেন (এএলএম-১, টিকিট 

নং-৬২১), নাজমুল হাোন (টিকিট নং-১২৩)। 

রেনচালি েহীদুল ইেলাম এিিার রেৌকে আরভি ররলওভে িম্পাকনভি দুই িের িাজ িভর এভেভেন। িারপর আিারও রেৌকে আরি 

চভল  ান। িবু িাঁর চািকর িহাল আভে। গিিাল রলাভিাভেেেহ েংকিষ্ট েপ্তভর রখাঁজ কনভল জানাভনা হে, কিকন িমপভে কিন মাে 

ধভর অনুপকস্থি আভেন। েবুজ হাোনও কিভেভে অিস্থান িরভেন। োইদুর রহমাভনর িাভে গিিাল জানভি চাইভল েহীদুল ও েবুজ 



অনুপকস্থি স্বীিার িভর িভলন, ‘িাঁরা রিাোে আভে িলভি পারি না।’ অকেভ াগ আভে, োইদুর রহমান কিভেভে অিস্থানিারী ও 

অনুপকস্থি রেনচালিভের িাগজপত্র  ষামাজা িভর ঠিিঠাি িভর রাভখন। 

জানা রগভে, োইদুর রহমান অনুপকস্থি িমীভের কিরুভে ব্যিস্থা রনওোর িাকলিা তিকর িরা, িাঁভের োকস্ত িমাভি িা িাোভি প্রোি 

কিস্তার িভরন। এ িারভণ িাঁর কিরুভে কনেকমি রেনচালিরা মুখ খুলভি েে পান। কিকন স্টযান্ড করকলজ, িেকলেহ নানা হুমকি কেভে 

োভিন প্রকিিােিারীভের। যুিলীগ ঢািা েকেভণর োংগঠকনি েম্পােি (িিডমাভন িকহষ্কৃি) খাভলে মাহমুে ভ ুঁইো এিং ররলওভের 

েীষ ড িম ডিিডাভের েভঙ্গ  কনষ্ঠিা আভে িভলও প্রচার চাকলভে েহিমীভের েে রেখান কিকন। এ ব্যাপাভর োইদুর িভলন, িমপভে 

পাঁচজন রেনচালি িাঁর ও িভেিজভনর কিরুভে অকেভ াগ কেভে আেভেন িেভরর পর িের।  াঁরা অকেভ াগ কেভেন িাঁরা  ে ন্ত্রিারী 

ও ররলভি ধ্বংে িভর কেভেন। 

ঢািা রলাভিাভেভে রেেম্যাভনর িাজ িরভেন উপেহিারী প্রভিৌেলীর িেভল েহিারী রেনচালি রােহান জাকমল (টিকিট নম্বর-৬৪১), 

এ োো ঢািা রলাভিাভেভে রেেম্যাভনর িাজ িরভেন েহিারী রলাভিামাস্টার রেে-২ কেরাজুল ইেলাম ও োি-রলাভিামাস্টার 

নজরুল ইেলাম েরিার। একেভি েহিারী রলাভিামাস্টার রেে-২ ইিভিখারুল ইেলাম অকিে েহিারীর িাজ িরভেন কিোগীে  ন্ত্র 

প্রভিৌেল (ভলাভিা) েপ্তভর। 

ইএমআর োখাে িম ডরি অপর এি রেনচালি িভলন, ‘অকিে রেভি র  োকেত্ব রেো হভেভে িাই পালন িরকে।’ ঢািা িভরাল 

রেিেভন পাওোর িভরালার কহভেভি িম ডরি এিজন রেনচালি িভলন, ‘রেভনর কেগন্যাকলং িভরাল িরকে। এটাও িাজ।’ 

রমা. োইদুর রহমাভনর েভঙ্গ ঢািা রলাভিাভেভের ইএমআর োখাে িাজ িরভেন েহিারী রলাভিামাস্টার রেে-২ রমা. েরীি রহাভেন 

(টিকিট নম্বর-৬৫১)। কিকনও রেন পকরচালনাে েরােকর যুক্ত না রেভি েপ্তভরর িাজ িরভেন। কিন্তু মাইভলজ োিা কনভেন। গিিাল 

িাঁভিও েপ্তভর িম ডরি অিস্থাে পাওো রগভে। েরীিভি রেকখভে োইদুর িভলন, রেভলটা েিাল রেভি রাি প ডন্ত িাজ িরভে। 

এএলএম রেে-২ পভে িম ডরি রমা. ইিভিখার কেএমই রলাভিা েপ্তভর িরকণভির িাজ িভরও মাইভলজ োিা কনভেন। এিই পভে 

কনভোগ পাওো রমা. িরিি রহাভেন কেএমই রলাভিা েপ্তভরর গাকে চালান। গাকে চালান কিন্তু িাঁভিও রেওো হে রেন পকরচালনাে 

যুক্ত োিার মাইভলজ োিা। 

ঢািা রলাভিাভেভের ইএমআর োখা সূভত্র জানা রগভে, গি ১১ মাভে ঢািা কিোভগ িমপভে ৭৩ জন রেনচালভির কিরুভে অকেভ াগ 

জমা পভেভে। িার মভে ৫০ জভনর োকস্ত হভেভে। িাঁভের অপরাভধর মভে আভে অনুপকস্থকি, কিলভম্ব রেন চালাভনা, অবিধোভি  াত্রী 

রিালা, কেগন্যাল অমান্য িরােহ শৃঙ্খলাকিভরাধী অপরাধ। র মন, গি ২০ আগস্ট ঢািা কিোগীে  াকন্ত্রি প্রভিৌেল েপ্তভরর েহিারী 

 ন্ত্র প্রভিৌেলী রেন চালি রমা. মহেীভনর কিরুভে োি কেন অনুপকস্থি োিাে কিন মাভের রিিন বৃকে স্থকগি রাখার আভেে রেন। গি 

১০ আগস্ট েহিারী রেনচালি আকনসুর রহমান রেমু রেন পকরচালনািাভল প্রকিিন্ধিিা োিভলও কনেম অনুোভর ররকজস্ট্রাভর স্বাের 

িভরনকন। এ অকে াভগর পকরভপ্রকেভি এখভনা িাঁর োকস্তর আভেে হেকন। গি ১০ একপ্রল ঢািা আইকেকেভি এিটি রেভনর চারটি িকগ 

পভে রগভল চালি রকিকুল ইেলাভমর এি িেভরর ইনকিভমন্ট স্থকগি িরা হে। গি ৬ আগস্ট চালি আবু জাির দুই কেন অনুপকস্থি 

োিাে িাঁর এি িেভরর ইনকিভমন্ট স্থকগি িরার আভেে হে গি ৬ অভটাির। এোভিই চালিভের অকনেম ধরা পেভে ও োকস্ত 

হভে। 

িভি োইদুর রহমান ও িাঁর েহভ াগীভের কিরুভে িো িলাে এিাকধি েহিারী রেনচালিভি অন্যত্র িেকল িভর রেওো হভেভে। 

োকস্ত পাওো চালিভের এিজন িাভলর িণ্ঠভি িভলন, র খাভন রেনচালি েংিট রভেভে রেখাভন েপ্তভরর কিকেন্ন িাভজ এেি 

িমীভের িাজ না িকরভে রেন পকরচালনাে িাভজ লাগাভনা জরুকর। ঢািার কেকেেনাল রমিাকনিযাল ইকিকনোর ররজাউল িকরম 

িভেি কেন আভগ কিষেটি স্বীিার িভর িভলকেভলন, ‘ঢািাে রেনচালিভের কিকেন্ন িযাটাগকরর পে শূন্য রভেভে।’ 

 


