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িবেশষ িতিনিধ

রলপথম ী নূ ল ইসলাম জন জািনেয়েছন, জনবল সংকেট সারােদেশ ১০৪িট রল শন ব  কের দওয়া হেয়েছ। গতকাল

বার জাতীয় স ােব নথেব ল জানািল  ফারােমর ২০তম িত াবািষকী উপলে  আেয়ািজত এক অ ােন িতিন

একথা বেলন।

রলপথম ী বেলন, স েরর দশেক সারােদেশ রেলর লাকবল িছল ায় ৭০ হাজাের। যা কমেত কমেত এখন এেস দাঁিড়েয়েছ

২৭ হাজাের। এ কারেণ এখন পয  সারােদেশ ১০৪িট রল শন ব  কের দওয়া হেয়েছ। আমােদর কারখানা েলােত য

িমক িছল, আমরা যা ীবাহী কাচ, ওয়াগন তির করতাম, সখােন এখন ৪ থেক ৫ হাজার িমেকর জায়গায় ১১০০ ও ১২০০

জেন  নেম  এেসেছ।  ৮৬ সাল  থেক নতুন  কােনা  িনেয়াগ  দওয়া  হয়িন।  ফেল অিভ  লােকর  অভাব  দখা  িদেয়েছ।

বাংলােদেশর রলপেথর য স মতা আেছ স িহেসেব বেড়া ন চলার কথা ১১িট। মােন আপ-ডাউন িমিলেয় ন চলার কথা

২২িট িক  ন চেল সব িমিলেয় ৪২িট। রলপেথর স মতা অ যায়ী রেলর সংখ া বিশ হওয়ায় িশিডউল িবপযয় হয়। এখােন

আপাত দৃি েত িকছু করার না থাকেলও চ া করা হে  সম া সমাধােনর।

নূ ল ইসলাম জন আেরা বেলন, িবেশষ কের ব ব ুেক হত া করার পর এবং দশ াধীন হওয়ার পের হািড  ি জ, ভরব

ি জ, িত া  ি জ সং ার কের রলেযাগােযাগ াপন করা হেয়িছল। িক  পরবতীেত যসব সরকার এেসেছ তারা  রলেক

পুেরাপুির অব া কের সড়েকর ওপর িনভরশীলতা বািড়েয়েছ। রল যাগােযােগর ে  আমােদর একটা ব িবক পিরবতন

আসেব। দশ াধীন হওয়ার পের রলিবভাগ, সড়ক িবভাগ ও নদীপথ য ভারসাম পূণ একিট যাগােযাগ ব ব া িছল সটা

আবার হেব।

রলপথম ী বেলন, বতমান সরকার ২০১১ সােল আলাদা রল ম ণালয় করার ফেল রেল িবিভ  ক  হােত নওয়া হেয়েছ।

কমলাপুর থেক ট ী চার লন ও ট ী থেক জয়েদবপুর ই লাইন হেব। এছাড়া আখাউড়া থেক লাকসাম ডাবল লাইন হে ,

এটা হেল চ াম পয  ডাবল লন হেয় যােব। ব ব ু ি েজ নতুন কের ডিটেকেটট রলি জ হেব। ডুেয়ল গজ ডাবল লাইন

হেব ি জিট। আগামী মােচর যেকােনা িদন ধানম ী এিটর িভি র উে াধন করেবন। ট ডার ি য়া এরই মেধ  স

হেয়েছ।

 

print | জনবল সংকেট রেলর ১০৪ শন ব  | রাজধানী https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/113681/জনবল-সংকেট-রেলর--১০৪-স...

1 of 1 12/19/2019, 2:52 PM


