
য কারেণ ধঁুকেছ রল
ধারাবািহক অবেহলা নীিত লটুপাট, দিশ-িবেদিশ ষড়য

গণপিরবহন িহেসেব যুেগাপেযাগী  কের  তালার  নানা  পিরক না  নওয়া  হেলও এখেনা  ধুঁেকই চেলেছ
রলওেয়।  িবেশষ  কের  জনবল  সংকট এ  স রেক দা ণভােব  ভাগাে ।  সংি েদর  ভা  অ যায়ী,

সংকেটর মেধ  আরও রেয়েছ ধারাবািহক অবেহলা, দিশ-িবেদিশ নানা ষড়য , ব মার নীিত-লটুপাট। এ
ছাড়া ইি ন সংকট, বিগ সম া, অথাভােবর মেতা িবষয় েলা স াবনাময়  রলওেয় খাতেক বারবার মুখ
থুবেড় পড়েত বাধ  করেছ।

রল সংি  পুরেনা  কমকতা-কমচারীরা  জানান,  পিরকি ত উেদ াগ না  থাকায়  অব াহত লাকসান  আর
হিরলেুটর বাঝা বইেত বইেত গৗরবময় াচীন িত ান রল অনবরত হাচঁট খাে । া  তথ া যায়ী,
ময়ােদা ীণ ৬৮ ভাগ ইি ন ও ৪৬ ভাগ ময়াদ ফরুােনা বিগ িনেয়ই চলেছ িবপ নক নযা া। এ ছাড়া

৪৫  ভাগ  পণ বাহী  ওয়াগন  এবং  ৭১  ভাগ  িরিলফ  েনর  ময়াদও  অেনক  আেগই  শষ  হেয়  গেছ।
রলপথ েলার অব া আরও শাচনীয়। রললাইেন পযা  পাথর থাকার কথা থাকেলও তা নই। পাথেরর

পিরবেত ফেল রাখা হেয়েছ নানারকম আবজনা। রললাইেনর ি প েলাও খুেল নওয়া হেয়েছ। কাথাও
কাথাও কােঠর ি পার েলা উধাও হেয়েছ। ভাঙাচরুা ি পার েলােক বাশঁ িদেয় জাড়া িদেয় রাখা আেছ।

এমনিক রল ি েজর মেধ ও রললাইেনর মূল লাহার পাত না  থাকায়  বাশঁ  িদেয়  জাড়া  লািগেয়  চরম
ঝঁুিকপূণ অব ার সৃি  করা  হেয়েছ। দশজেুড়ই রললাইেনর অিভ  িচ  িবরাজমান। এসব কারেণই রল
এখেনা  চলেছ  খঁুিড়েয়  খুঁিড়েয়।  স িত  রলওেয়র  িনজ  এক পযেব ণ িতেবদেনও রলওেয়র  নানা
অরাজকতার িচ  ফেুট উেঠেছ।

আপেডট : ২৩ নেভ র, ২০১৯ ০০:০০

সাঈ র রহমান িরমন
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সব ই  ধু  ঝুঁিক  আর  ঝুঁিক  :  সংি  সূে র  তথ া যায়ী,  রলওেয়র  ২  হাজার  ৯০০  িকেলািমটার
রললাইেনর মধ  ১ হাজার ৩০০ িকেলািমটার রললাইন এবং ৩ হাজার ৬৫০িট ছাট-বড় ি েজর মেধ  ৬

শতািধক ি জ এখন চরম ঝুঁিকপূণ। এ মৃতু ফােঁদর রললাইন ও ি েজর ওপর িদেয়ই িতিদন চলাচল করেছ
হাজার হাজার যা ীেবাঝাই ন। তাছাড়া  অিধকাংশ শেনর িসগ ািলং  ব ব াও মধ যুগীয়। লাইেনর
অিধকাংশ িসপার ভাঙা-ফাটা িকংবা েয় যাওয়া। িসøপার ধের রাখার জ  েয়াজনীয় বা  বা া ও
নই। িসøপােরর িনেচ ৬ ইি  পু  পাথেরর র থাকার কথা, িক  বিশরভাগ লাইেন ৬ ইি  তা দূেরর কথা

পাথরই নই। রল ইি ন ও কাচ েলার ময়াদও অেনক আেগ ফুিরেয় গেছ। ঘ ায় ৮০ িকেলািমটার বেগ
চলার কথা থাকেলও মা  ২০-২৫ িকেলািমটার বেগ চলেত পাের রল।

লাকবেলর  অভাব  :  লাকবল  সংকেট  িবপয  বাংলােদশ  রলওেয়।  শনমা ার,  লােকামা ার
( রলইি ন চালক), ওেয়ম ান, পেয় টসম ান ও অ া  অপােরশন স িকত লাকবল তায় এরই মেধ
১৬০িট রলে শন স ণূভােব ব  কের দওয়া হেয়েছ। আরও ২৫িট রলে শন য কােনা সময় ব  কের
দওয়া হেব। জনবল সংকেট রলওেয়র সব িবভাগই চরম িবপযেয়র মুেখ রেয়েছ। সূ  জানায়, অ েমািদত

জনবেলর সংখ া ৪০ হাজার ২৬৫ জন, কমরত আেছন ২৫ হাজার ১৮৯ জন। ঘাটিত রেয়েছ ১৫ হাজার ৭৫
জনবল। ১৯৮৫ সাল থেক রেল িনেয়াগ ব  থাকায়  এ অচলাব ার সৃি  হয়। াভািবক িনয়েম চলিত
বছেরর মেধ  আরও ৩ হাজার লাক অবসের যাওয়ার কথা। িশগিগর জনবল িনেয়াগ না হেল রল স ের
িবপযয় নেম আসার ব াপােরও আশ া করা হে ।
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