
   

েময়ােদাtীণর্  73  শতাংশ  iি ন  িদেয়  চলেছ  বাংলােদশ  েরলoেয়।  iি েনর  আয়ু াল  20  বছর  হেলo  66
বছেরর পুরেনা iি ন রেয়েছ েরেলর বহের। পৃিথবীর িবিভn েদেশর জাদঘুের ঠাঁi পাoয়া কানাডার িজeম
িব-12 মেডল  eখেনা  ভরসা েরল  িবভােগর।  েময়ােদাtীণর্ iি ন,  জরাজীণর্  লাiন,  ঝঁুিকপূণর্ েরল  েসতু  িদেয়
চলাচেল কমেছ েরেলর গিত, বাড়েছ দঘুর্টনা।
e বয্াপাের েরলমntী নু ল iসলাম সুজন বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, েরলoেয় আধুিনকায়েন আেগ েতমন
েকােনা uেদয্াগ  েনoয়া হয়িন। আিম  দািয়t িনেয়  েদিখ  73  শতাংশ েরল  iি েনর  েময়াদ  পার  হেয়  েগেছ।
oয়াগন েনi, েরলপেথর েমরামত েনi। e লাiেন সব ে ন চলেছ। িতিন আরo বেলন, েরেলর আধুিনকায়েন
bডেগজ লাiেনর 40িট iি ন আনার চুিk হেয়েছ। e ছাড়া আরo 30িট iি ন েকনার চুিk pিkয়াধীন। eর
মেধয্ 10িট bডেগজ eবং 10িট িমটারেগজ iি ন ভারত uপহার িহেসেব আমােদর িদেc। e েলা জানুয়ািরর
মেধয্ েপ◌ঁৗঁছােব। তেব iি ন বাড়ােনার আেগ লাiন বাড়ােত হেব নয়েতা ে েনর গিত বাড়ােনা সmব হেব না।
বাংলােদশ েরলoেয় সূt জানায়, sাধীনতার সময় েরলoেয়েত েলােকােমািটভ বা iি ন িছল 486িট। বতর্ মােন
তা  eেস  দাঁিড়েয়েছ  273িটেত।  তেব  eসব  iি েনর  মেধয্  195িটর  েময়াদ  েনi।  িমটারেগজ  o  bডেগেজর
39িট িমিলেয় বতর্ মােন 78িট iি েনর কাযর্দkতা রেয়েছ। aথর্াৎ 73 শতাংশ েময়ােদাtীণর্ iি ন িদেয় চলেছ
েরলoেয়র  েসবা।  েরেল  2007-08  সােল  সচল  iি ন  িছল  285িট।  2010-11  সােল  কেম  হয়  259িট,
2011-12  সােল  iি ন  িছল  295িট,  2012-13  সােল  258িট,  2013-14  সােল  293িট,  2015-16  সােল
278িট,  2016-17  সােল  273িট  iি ন  িছল।  বতর্ মােন  ei  273িট  iি ন  রেয়েছ  েরলoেয়েত।  eর  মেধয্
bডেগজ  iি ন  রেয়েছ  94িট।  বািক  179িট  রেয়েছ  িমটারেগজ  iি ন।  িমটার  েগেজর  140িট  iি নi
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েময়ােদাtীণর্। eসব iি েনর মেধয্ 45িট iি েনর বয়স 21-30 বছর, 31িট iি েনর বয়স 31-40 বছর eবং
64িট iি েনর বয়স 41-60 বছেরর েবিশ। আর 94িট bডেগজ iি েনর মেধয্ 24িটর বয়স 31-40 বছেরর
মেধয্। 31িট bডেগজ iি ন 41 বা তারo েবিশ বছর ধের চলেছ।
সূt জানায়, 1961 সােল আেমিরকা েথেক 22শ’ িসিরেজর (eমiিজ-9) 11িট, 1969 সােল কানাডা েথেক
23শ’ িসিরেজর (eমieম-14) 8িট, কানাডা েথেক 1978 সােল 24শ’ িসিরেজর (eমieম-14) আরo 9িট
eবং 1981 সােল হাে ির েথেক 33শ’ িসিরেজর (eমeiচেজড-8) িতনিট iি ন পি মা ল েরলoেয়র জনয্
আনা হেয়িছল। 2014 সােল দিkণ েকািরয়া েথেক 29শ’ িসিরেজর (eমiআi-15) eকিট iি ন আনা হয়।
eসব iি েনর iেকানিমক আয়ু াল 20 বছর িনধর্ািরত। আেমিরকা েথেক আনা 11িটর আয়ু াল েশষ হেয়
েগেছ 38 বছর আেগi। কানাডা েথেক pথম ধােপ আনা 8িট েময়ােদাtীণর্ হেয়েছ 30 বছর আেগi। িdতীয়
ধােপ কানাডা েথেক আনা 9িটর আয়ু াল utীণর্ হেয় 41 বছর হেয়েছ। হাে ির েথেক আনা িতনিটর আয়ু াল
utীণর্ হেয় 38 বছর হেয়েছ। eসব iি েনর aেনক েলার পােয়র িডিজটাল েbক কাজ কের না। ‘েডডময্ান
ফুট পয্ােডল’ কাজ করেছ না। হােতর েbক কাজ করেলo জ ির পােয়র েbক কাজ করেছ না। সামেন িবপদ
েচােখ পড়েলo ে ন থামােত পােরন না চালক। eরকম ভয়াবহ ঝঁুিক িনেয় pিতিদন ঢাকা-চ gাম েট হাজার
হাজার যাtী িনেয় চলাচল করেছ সুবণর্ ekেpস। নাম pকােশ aিনcকু েরলoেয়র সহকারী eক েমকািনকয্াল
iি িনয়ার বেলন, eক সময় িব-12 মেডেলর iি েনর গিত িছল 65-75 িকেলািমটার। eখন eর গিত 30-35
িকেলািমটােরর েবিশ oেঠ না। eসব iি েনর jালািন খরচo েবিশ। িব-12 মেডেলর iি েনর যntাংশ eখন
েকাথাo পাoয়া যায় না। িজআi তার িদেয় েজাড়া লাগােনা হেয়েছ েbকসহ নাট-বlু। েরলoেয়র কমলাপুর
বিগ oয়াকর্ শেপর কমর্ী ফজলু িময়া বেলন, pিতিদন pায় 10-12িট iি ন েমরামেতর জনয্ oয়াকর্ শেপ আেস।
aিধকাংশ iি ন েজাড়াতািল িদেয় েমরামত করা হয়। জাপািন iি ন েলার যntপািত বাজাের পাoয়া যায় না।
কমর্ী সংকট থাকায় dত েমরামত করাo সmব হয় না।
e  বয্াপাের  বাংলােদশ  pেকৗশল  িব িবদয্ালেয়র  aধয্াপক  পিরবহন  িবেশষj  ড.  সামছুল  হক  বেলন,
েরলoেয়েত unয়ন করেত হেব agািধকার িভিtেত। িবিনেয়াগ হেc িকn t িবেবচনা করা হেc না।
েটকসi unয়েন েকৗশল জ ির িবষয়। িতিন বেলন, সরকার aবকাঠােমা ৈতির করেব িকn েসবা েদoয়ার
সময়  েবসরকাির  খােতর  িবিনেয়াগ  থাকেব।  কারণ,  সরকাির  ছtছায়ায়  unয়ন  হেলo  েসবা  সিঠকভােব
পাoয়া  যায়  না।  সড়ক,  েনৗ,  আকাশপেথ  যাtী  পিরবহেন  েবসরকাির  িবিনেয়াগ  রেয়েছ।  ধু  েরেল
সরকািরভােব েসবা েদoয়া হয়। েরল েসবােক িনরাপদ eবং লাভজনক করেত চাiেল dত গিতেত চলার জনয্
agািধকার  িভিtেত  কাজ  করেত  হেব।  েরলপেথ  েলেভলkিসং,  হাটবাজার  সিরেয়  েরেলর  িনরাপেদ  চলার
পিরেবশ ৈতির করেত হেব।
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