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বড় aংশ বয্য় হেc unয়েন, সংsাের বয্য় কমi-েরল সিচব * সংsার o েমরামেত t না
েদয়ার েখসারত িদেত হেc যাtীেদর
pকাশ : 25 নেভmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

চলিত aথর্বছরসহ গত 5 aথর্বছের েরল খােত 64 হাজার 628 েকািট টাকা বয্য় করা হেলo দঘুর্টনা
েযন িপছু ছাড়েছ না। কমর্কতর্ া-কমর্চারীেদর েবতন-ভাতা বাবদ 20 হাজার 639 েকািট টাকা বাদ িদেল
বািক 43 হাজার 989 েকািট টাকাi িবিনেয়াগ করা হেয়েছ েরেলর unয়েন।
aথচ েবসরকাির িহসােব গত 8 বছের েরেলর েছাট-বড় দঘুর্টনার সংখয্া pায় 14শ’। eেত pাণ হারায়
pায় আড়াiশ’ যাtী। সাmpিতক সমেয় েরেল েযন দঘুর্টনার িহিড়ক পেড়েছ। িনরাপদ বাহন েরল eখন হেয়
uঠেছ aিনরাপদ বাহেন।
সূt বলেছ, eেকর পর eক নতুন নতুন pকl হােত েনয়া হেলo সংsাের t না েদয়ার েখসারত eখন
িদেত হেc দভুর্ াগা যাtীেদর। aথচ pধানমntী েশখ হািসনা েরেলর unয়েন িবেশষ t িদেয় আসেছন,
িদেcন pেয়াজনীয় বরাdo। খবর সংি  সূেtর।
সূtমেত, সmpিত েরেলর unয়ন িনেয় eকিট আnঃমntণালেয়র ৈবঠক হয় েরল মntণালেয়। েসখােন েরেলর
unয়ন িনেয় নানামুখী আেলাচনা oেঠ আেস। oi ৈবঠেক েরলমntী নু ল iসলাম সুজন বেলেছন, েরললাiন

  িমজান েচৗধুরী
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স ু িচত হিcল।
pধানমntীর  হsেkেপ  তা  সmpসারেণর  uেদয্াগ  েনয়া  হেয়েছ।  eরi  মেধয্  নতুন  কেয়কিট  লাiন  চালরু
পাশাপািশ  pায়  331  িকেলািমটার  নতুন  েরলপথ  সংেযাজন  করা  হেয়েছ।  নতুন  েরলেsশন  িনমর্াণ  o
পুরেনা লাiন েমরামত করা হেc। e সময় িতিন েরেলর েসবা বিৃdর কথাo uেlখ কেরন।
সবর্েশষ 14 নেভmর িসরাজগে র ulাপাড়ায় রংপুর ekেpস ে েনর iি ন o 7িট বিগ লাiনচুয্ত হেল
তােত আ ন ধের আহত হন 25 জন। eর দ’ুিদন আেগ bাhণবািড়য়ার কসবায় তূণর্া িনশীথা o uদয়ন
ekেpেসর সংঘেষর্ 16 জন pাণ হারান। আহত হন শতািধক।
গত 23 জনু রােত েমৗলভীবাজােরর kলাuড়ায় uপবন ekেpস ে েনর 6িট বিগ লাiনচুয্ত হেয় pাণ
হারান 5 জন। আহত হন শতািধক যাtী। eছাড়া েছাটখােটা লাiনচুয্িতর ঘটনা েতা আেছi। সূt বলেছ,
2009-10 েথেক 2016-17 aথর্বছর পযর্n েমiন o শাখা লাiেন 1 হাজার 391িট েরল দঘুর্টনা ঘেট।
eেত 203 জন িনহত o 586 জন আহত হেয়েছ। eর মেধয্ 2009-10 aথর্বছের 308িট, 2010-11
aথর্বছের 224িট, 2011-12েত 182িট, 2012-13েত 176িট eবং 2013-14েত 203িট দঘুর্টনা ঘেট।
সংি রা  বলেছন,  unয়ন  কমর্কাে  বড়  ধরেনর  বয্য়  করা  হেলo  দঘুর্টনা  pিতেরাধ  o  িনরাপদ  বাহন
িহেসেব েরলেক খুব েবিশ আকষর্ণীয় করা যােc না।
মntণালেয়র eকিট সূt বলেছ, সmpিত েরল খােত aেনক aথর্ বয্য় হেয়েছ। েগল িডেসmের েশষ হয় খুলনা o
iয়াডর্  িরমেডিলং eবং েবনােপাল েরলoেয় েsশেনর aপােরশনাল সুিবধার unয়ন কাজ। গত জেুন েশষ
হেয়েছ

পাটুিরয়া-ফিরদপুর-ভা া  েরলপথ  পুনবর্াসন  o  িনমর্াণ  pকl।  eকi  সমেয়  সমাp  হেয়েছ  ঈ রদী  েথেক
পাবনা হেয় চালারচর পযর্n নতুন 78 িকেলািমটার েরললাiন িনমর্াণ। pায় 7 েকািট টাকা বয্েয় ঈ রদী-
জয়েদবপুর েসকশেনর 4িট েsশন িনমর্াণ o তৃতীয় লাiন েলােত কিmuটারেবiজড inারলিকং করা
হয়।
eছাড়া েরলoেয়র পূবর্া ল o পি মা েলর েলেভল kিসং o েগট েলার পুনবর্াসন o মান unয়ন করা
eবং 100িট িমটারেগজ যাtীবাহী বিগ েকনা হয়। পাশাপািশ মধুখালী েথেক কামারখালী হেয় মা রা পযর্n
bডেগজ লাiন িনমর্াণ কােজর পরামশর্ক িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ।
সূt বলেছ, েরল খােতর aিধকাংশ বয্য় হেc unয়ন o েবতন-ভাতা খােত। সংsাের খুব েবিশ বরাd হেc
না।
িbিটশ আমেলর েরললাiন িনয়িমত সংsােরর pেয়াজন থাকেলo েস েলা িঠকমেতা হেc না। পাশাপািশ
aেনকিদন ধেরi েরেলর জনবল কম।
1991 সােল তৎকালীন সরকার kমতায় আসার পর eকসে  10 হাজার sাফেক ‘েগােlন হয্াnেশেক’
িবদায়  করার  পর  েসভােব  জনবল  েনয়া  হয়িন।  জানেত  চাiেল  েরল  সিচব  েমা.  েমাজােmল  েহােসন
যুগাnরেক বেলন, pিত বছরi েরেল বােজট বাড়েছ। eর বড় aংশi বয্য় হেc unয়ন কমর্কাে । সংsার
o েমরামেত বয্য় হেc কমi। তেব েরল eমন eকিট পিরবহন, যার নািসর্ং সব সময় pেয়াজন। িবেশষ কের
িসগনয্াল লাiন, পাথর িবছােনা, েরললাiন সংsার o িবিভn ধরেনর কাজসহ সবিকছু হালনাগাদ রাখেত
হয়। েসi িহসােব বােজেট সংsার খােত বরাd কম থােক।
িতিন  বেলন,  সংsার  খােত  বােজট  বাড়ােনার  পাশাপািশ  বরাd  aথর্  সিঠক  o  সতকর্ তার  সে  বয্বহার
করেত হেব; যােত aেথর্র েকােনা aপচয় না হয়। সূt জানায়, েরল খােতর unয়েন চলিত aথর্বছের 12
হাজার 337 েকািট টাকা বয্েয়র লkয্ িঠক করা হেয়েছ।
2018-19  aথর্বছের  বয্য়  করা  হেয়েছ  11  হাজার  155  েকািট  টাকা।  2015-16  েথেক  2017-18
aথর্বছের যথাkেম 565 েকািট টাকা, 9 হাজার 115 েকািট o 10 হাজার 817 েকািট টাকা বয্য় করা
হয়। বািক 21 হাজার েকািট টাকা বয্য় করা হেয়েছ েবতন-ভাতা o পিরচালনা খােত।
সংি েদর মেত, েরল খােত বয্য় o েরলপথ বাড়েলo দীঘর্িদেনর পুরেনা লাiন েলা িঠকমেতা সংsার না
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করায় েরল দঘুর্টনা বাড়েছ। েরলপেথ েছাট-বড় 3 হাজার 143িট কালভাটর্ -িbেজর aিধকাংশi িbিটশ
আমেলর। সংsার না করায় eর 402িট েসতুi ঝঁুিকপূণর্ হেয় পেড়েছ। েয েকােনা সময় বড় ধরেনর দঘুর্টনা
ঘটেত পাের।
েরল  দঘুর্টনা  েরােধ  িব বয্াপী  নানা  pযুিkর  pেয়াগ  হেলo  আমােদর  েদেশ  আধুিনক  pযুিkর  েছাঁয়া
লােগিন। পা র্বতর্ী ভারেত ে েনর মুেখামিুখ দঘুর্টনা েরােধ আধুিনক pযুিk বয্বহার হেc। েসখােন েকােনা
েরললাiেন দিুট ে ন মুেখামিুখ চেল eেল sয়ংিkয়ভােব ে ন বn হেয় যায়।
eছাড়াo আমােদর েদেশ েরেল aিভj চালেকর aভাব আেছ। নতুনেদর পযর্াp pিশkণ না িদেয়i চালেকর
আসেন  বিসেয়  েদয়া  হেc।  চালক  সংকেটর  কারেণ  aেনক  েkেt  aিভjেদর  aিতিরk  িডuিট  করেত
হেc।
েরল দঘুর্টনার আেরকিট uেlখেযাগয্ কারণ aরিkত েরলkিসং। eক িহসােব েদখা েগেছ, সারা েদেশ 2
হাজার 955 িকেলািমটার েরলপেথ েলেভল kিসং রেয়েছ 2 হাজার 541িট। eর aেধর্েকর েবিশ েলেভল
kিসং aরিkত। e েলােত েকােনা pহরী েনi।
eসব েলেভল kিসংেয় ধু ‘সামেন েরলkিসং, সাবধােন চলাচল ক ন’ সতকর্ীকরণ সাiনেবাডর্  ঝুিলেয়i
দািয়t েশষ করা হেয়েছ। কতৃর্ পk বলেছ, েরল মntণালেয়র িনেষধাjা aমানয্ কের sানীয় জনগণ িদন িদন
েলেভল kিসং বিৃd কেরi চেলেছ, তাi সব েলেভল kিসংেয় েগটময্ান েদয়াo সmব হেc না।
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