
রেল এখন সবচেচে জনপ্রিে পপ্রেবহন 

র ো: শপ্রেফুল আল  

রেলওচেচে আধুপ্রনে ও যুচগোপচ োগী র োগোচ োগ  োধ্য  প্রহচসচব গচে তুলচে সেেোে বদ্ধপপ্রেেে। বেত োন সেেোে 

রেলওচেে সো প্রিে উন্নেচনে জন্য ২০১১ সোচলে ৪ প্রিচসম্বে পৃথে রেলপথ  ন্ত্রণোলে গঠন েচে। রেল খোচেে রেেসই উন্নেন 

এবং রসবোে  োচনোন্নেচনে  োধ্যচ  জোেীে ও আঞ্চপ্রলে প তোচে বেত োন ও ভপ্রবষ্যৎ রেল পপ্রেবহন েোপ্রহদো র েোচে রেলপথ 

 ন্ত্রণোলচেে অধীচন বোংলোচদশ রেলওচে এবং সেেোপ্রে রেলপথ পপ্রেদশ তন অপ্রধদপ্তে দোেবদ্ধ। 

বেত োন বোংলোচদচশে রভৌচগোপ্রলে সী োচেখোে  চধ্য ১৫ নচভম্বে, ১৮৬২ সোচল দশ তনো-জগপ্রে রেশচনে  চধ্য েদোনীন্তন 

ইে রবঙ্গল রেলওচেে রেন েলোেচলে  োধ্যচ  রেচলে  োত্রো শুরু হে। প্রনেোপদ ও তুলনোমূলে ে  খেচে পপ্রেবহন রসবো িদোচন 

বোংলোচদশ রেলওচে েোজ েেচে। এেোেো তুলনোমূলে ে  পপ্রেচবশ দূষণ, স্বল্প জ্বোলোপ্রন খেে ও দুর্ তেনোজপ্রনে ক্ষপ্রে ে  হওেোে 

সুবোচদ রেলওচে অপ্রধে জনপ্রিে পপ্রেবহণ  োধ্য । বোংলোচদচশে রেলচ োগোচ োগ ব্যবস্থো উন্নে হওেোে জনসোধোেচণে  োেোেোে 

আেও সহজ হচে এবং পপ্রেবহন ব্যে বহুলোংচশ হ্রোস পোচে, ব্যবসো-বোপ্রণচজেে িসোে র্েচে, ে তসংস্থোচনে সুচ োগ সৃপ্রি হচে, 

প্রশল্পোেচনে প্রবচেন্দ্রীেেণ র্েচে এবং দোপ্রেদ্র্ে হ্রোসসহ আথ ত-সো োপ্রজে অবস্থোে পপ্রেবেতচন িেেক্ষ ও পচেোক্ষ ভূপ্র েো েোখচে সক্ষ  

হচে। েোচলে দীর্ ত পথ পপ্রেক্র োে িশোসপ্রনে সংস্কোে ও অবেোঠোচ োগে উন্নেন েো তক্র  িহচণে ফচল বোংলোচদশ রেলওচে বেত োন 

ব্যোপে উন্নেন প তোচে এচসচে। 

রেলওচে রদচশে বেত োন পপ্রেবহণ েোপ্রহদো র েোচে গুরুত্বপূণ ত ভূপ্র েো পোলন েেচে পোচে। এ খোচে উন্নেচনে িচুে সুচ োগ 

েচেচে। স প্রিে বহু োপ্রত্রে র োগোচ োগ ব্যবস্থোে রেলওচে রদচশে রেেসই অথ তননপ্রেে উন্নেচন গুরুত্বপূণ ত বো মূল েোপ্রলেোশপ্রি প্রহচসচব 

আপ্রবভূ তে হচে পোচে। ইচেো চধ্য নতুন রেললোইন প্রন তোণ, পুেোেন রেললোইন পুনব তোসন, প্র েোেচগজ লোইন ডুচেলচগচজ রূপোন্তে, 

রলোচেোচ োটিভ,  োত্রীবোহী রেোে ও  োলবোহী ওেোগন সংিহ ও পুনব তোসন, প্রসগনোপ্রলং ব্যবস্থোে আধুপ্রনেোেন, নুেন রেন সোপ্রভ তস 

েোলুসহ রবশপ্রেছু সোফল্য বোংলোচদশ রেলওচেচে অপ্রধেেে জনবোন্ধব প্রহচসচব িপ্রেভোে েচেচে। রেেসই উন্নেন অজতনসহ ২১ 

শেচেে েেোচলঞ্জ র োেোপ্রবলোে সেেোচেে ধোেোবোপ্রহে সহচ োপ্রগেোে বোংলোচদশ রেলওচেে উন্নেন েো তক্র  এপ্রগচে  োচে। 

বেত োচন সোেোচদচশ েলোেলেোেী  োত্রীবোহী রেচনে সংখ্যো ৩৯৪টি। আন্ত:নগে রেন ১০৪টি, র ইল এক্সচিস এবং েপ্র উেোে 

রেন ১৪০টি,  রলোেোল রেন ১০৮টি।  প্র েোেচগজ এপ্রস রেোে ১৩০টি, নন এপ্রস রেোে ১০৭৩ টি র োে ১২০৩ টি। ব্রিচগজ এপ্রস রেোে 

৮৬ টি , নন এপ্র  রেোে ৩৮২টি র োে ৪৬৮টি এবং সব তচ োে রেোচেে সংখ্যো ১৬৭১টি। আন্তঃচদশীে রেন (ম ত্রী, বন্ধন ও প্র েোলী 

এক্সচিস, বোংলোচদশ ও ভোেচেে  চধ্য েলোেলেোেী) ৪টি এবং সব তচ োে রেশন ৪৮৩টি। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর, 

ময়মনস িংহ-জয়দেবপুর, আখাউড়া-কুসমল্লা, লাক াম-কুসমল্লা-চাঁেপুর, লাক াম-কুসমল্লা-দনায়াখালী, স দলট-আখাউড়া, 

পাব বতীপুর-ঠাকুরগাঁও, পাব বতীপুর-লালমসনরহাট এবিং চট্টগ্রাম-কুসমল্লা কসমউটার ট্রেন  াসভ ব  চালু করা হদয়দে। এদত রাজধানী হ 

ট্রেদের অন্যান্য জনবহুল েহরগুদলাদত যানজট অদনকািংদে লাঘব হদয়দে। এোড়া "ঢোেো শহচেে েতুপ্রদ তচে বৃত্তোেোে রেলপথ 

প্রন তোচণে জন্য সম্ভোব্যেো স ীক্ষো েো তক্র " প্রকল্পটি  মাপ্ত হদয়দে। সবসনদয়াগ প্রাসপ্ত  াদপদে ঢাকা েহদরর চতুসে বদক বৃত্তাকার 

ট্ররলপথ সনম বাণ করা হদল যানজট সনর দন গুরুত্বপূণ ব ভূসমকা রাখদব। 

পদ্মো রসতু রেল সংচ োগ, রদোহোজোেী হচে েোমু হচে েক্সবোজোে প্রসচঙ্গল লোইন ডুচেলচগজ েেোে, বঙ্গবন্ধু রেলওচে রসতু, 

আখোউেো রথচে লোেসো  প তন্ত ডুচেলচগজ িোবল রেললোইন প্রন তোণ এবং প্রবদ্য োন রেললোইনচে ডুচেলচগচজ রূপোন্তে, প্রসেোজগঞ্জ 

রথচে বগুেো প তন্ত নতুন রেললোইন প্রন তোণ, ফপ্রেদপুচেে  ধুখোলী রথচে  োগুেো শহে প তন্ত ব্রিচগজ  নতুন রেললোইন প্রন তোণ, খুলনো 

হচে  ংলো রপোে ত প তন্ত রেলপথ প্রন তোণ, বোংলোচদশ রেলওচেে ঢোেো-েঙ্গী রসেশচনে ৩ে ও ৪থ ত ডুচেলচগজ লোইন এবং েঙ্গী-

জেচদবপুে রসেশচন ডুচেলচগজ িোবল লোইন প্রন তোণ, ঢোেো-নোেোেণগঞ্জ রসেশচন প্রবদ্য োন প্র েোেচগজ রেললোইচনে স োন্তেোল 

এেটি ডুচেলচগজ রেললোইন প্রন তোণ, ভোঙ্গো রথচে বপ্রেশোল হচে পোেেো প তন্ত নতুন রেললোইন প্রন তোণ,  োত্রীবোহী  রেোে ও ওেোগন  

সংিহ এই মুহূচেত গুরুত্বপূণ ত েল োন িেল্প। 

বোংলোচদশ রেলওচেচে আধুপ্রনে, যুচগোপচ োগী জনপপ্রেবহন  োধ্য  প্রহচসচব গচে রেোলোে লচক্ষে পদচক্ষপ িহণ েেো 

হচেচে। ৮  পঞ্চবোপ্রষ তে পপ্রেেল্পনোে অন্ততভুি রেলওচেে েেোপোপ্রসটি বৃপ্রদ্ধ এবং আধুপ্রনেীেেচণে রিোিো  রেলওচেে উন্নেচন 

েো তেেী ভূপ্র েো পোলন েেচব। ৮  পঞ্চবোপ্রষ তে পপ্রেেল্পনোে প্রনধ তোপ্রেে লক্ষে োত্রোসমূহ হচলো ৭৯৮ প্রে.প্র . নতুন রেলপথ প্রন তোণ; 

৮৯৭ প্রে.প্র . ডুচেলচগজ িোবল লোইন প্রন তোণ; ৮৪৬ প্রে.প্র . প্রবদ্য োন রেলপথ পুনব তোসন;  ৯ টি গুরুত্বপূণ ত রেলচসতু প্রন তোণ, রলচভল 

ক্রপ্রসং রগেসহ অন্যোন্য অবেোঠোচ োে  োচনোন্নেন; আইপ্রসপ্রি প্রন তোণ, ওেোেতশপ প্রন তোণ, বোংলোচদশ রেলওচেে জন্য ১৬০টি  নতুন 

রলোচেোচ োটিভ, ১৭০৪ টি  োত্রীবোহী েেোচেজ সংিহ এবং আধুপ্রনে েক্ষণোচবক্ষণ ইকুইপচ ন্টস সংিহ; ২২২টি রেশচনে প্রসগন্যোপ্রলং 

ব্যবস্থোে  োচনোন্নেন এবং রেলওচে ব্যবস্থোপনো শপ্রিশোলীেেণ ও আপ্রথ তে ব্যবস্থোপনো উন্নেচনে েো তক্র  িহণ েেো হচেচে। 



৩০ বেে র েোদী (২০১৬-২০৪৫) রেলওচে  োেোেপ্লোন ৬টি প তোচে বোস্তবোেচনে জন্য  ৫,৫৩,৬৬২ রেোটি েোেো ব্যচে 

র োে ২৩০টি িেল্প বোস্তবোেচনে পপ্রেেল্পনো িহণ েেো হচেচে। এপ্রিপ্রব’ে অথ তোেচন বোংলোচদশ রেলওচেে প্রবদ্য োন  োিোে প্লোনটি 

পপ্রেবপ্রেতে পপ্রেপ্রস্থপ্রেে সোচথ সো ঞ্জস্য বজোে েোখোে লচক্ষে পদচক্ষপ িহণ েেো হচেচে। যাত্রী  াধারদণর সুসবধাদথ ব  ট্রমাবাইল ট্র াদন 

ইন্টারদনট ব্যবহার কদর “Rail Sheba” এযাপদ র মাধ্যদম ট্রেদনর টিদকট ক্রদয়র জন্য টিদকটিিং সুসবধা চালু করা হদয়দে। 

অনলাইদন টিদকদটর ট্রকাটা বৃসি কদর ২৫% হদত ৫০% এ উন্নীত করা হদয়দে। এোড়া সনরাপে খাবার পাসন  রবরাদহর জন্য 

Water Aid, Bangladesh-এর  হদযাসগতায় সবসভন্ন ট্রেেদন  পাসন ট্রোধনাগার স্থাপন করা হদয়দে। বোংলোচদশ 

রেলওচে রেচনে  োধ্যচ  েনচেইনোে পপ্রেবহণ েচে। বোংলোচদশ রেলওচেে েনচেইনোে পপ্রেবহণ বৃপ্রদ্ধ েেোে জন্য ঢোেো-েট্টিো  

েপ্রেচিোে িোবল লোইচন রূপোন্তে এবং ধীেোশ্রচ  এেটি আইপ্রসপ্রি প্রন তোচণে পপ্রেেল্পনো রনেো হচেচে। বোংলোচদশ রেলওচে েনচেইনোে 

পপ্রেবহচনে  োধ্যচ  আে বৃপ্রদ্ধে জন্য এেটি পৃথে েনচেইনোে রেোম্পোপ্রন গঠন েচেচে। 

প্রাসিক কৃষদকর উৎপাসেত কৃসষপণ্য,  বসজ ও অন্যান্য জরুরী পাদববল মালামাল পসরবহদনর জন্য সবসভন্ন রুদট সবদেষ 

পাদববল ট্রেন পসরচালনা করা হয়। রাজোহী সবভাদগর আমচাষীদের কথা সবদবচনা কদর ২০২০  াল হদত “ম্ািংদগা ট্রেোল” ট্রেন 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ- ঢাকা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ রুদট চলাচল করদে। পসবত্র ঈে-উল-আযহা উপলদেয গবাসেপশু পসরবহদনর জন্য 

বািংলাদেে ট্ররলওদয় কযাদটল ট্রেোল ট্রেন পসরচালনা কদর থাদক। এভাদবই  ট্ররলওদয় সবসভন্ন কায বক্রদমর মাধ্যদম যাত্রীদের ট্র বা 

সেদয় যাদে। আধুপ্রনে ম্যোচনজচ ন্ট ও অপোচেশনোল পদ্ধপ্রেসহ েল োন এবং ভপ্রবষ্যে িেল্পসমূহ বোস্তবোেন পপ্রেবহণ খোচে 

রেলওচেে প্রবেোচশই শুধু সহোেেো েেচব নো, বেং রদচশে অথ তননপ্রেে ও সো োপ্রজে উন্নেচনও ব্যোপে ভূপ্র েো েোখচব। রেলওচে 

েোে প্রনচজে বোজোে রশেোে পুনরুদ্ধোে েচে বোপ্রণজে সম্ভোবনোে নতুন দ্বোে উচমোেন েেচব,  ো রেলওচেচে আত্মপ্রনভতেশীল হচে 

সহোেেো েেচব। সেেোে রেলওচে  োেোেপ্লোন , ৮  পঞ্চবোপ্্রষ তে পপ্রেেল্পনো ও রূপেল্প-৪১ এে আওেোধীন পপ্রেচিপ্রক্ষে পপ্রেেল্পনো 

এবং রেৌশলগে উন্নেন লক্ষে োত্রো অনু োেী প্রনধ তোপ্রেে উচেশ্যসমূহ অজতচনে জন্য সেল পদচক্ষপ িহণ েেচব। 

স্বোধীনেো উত্তেেোচল দীর্ তপ্রদন রেলওচে রসক্টে অবচহপ্রলে প্রেল। অথে বোংলোচদচশে  চেো জনবহুল রদচশ গণপপ্রেবহণ 

প্রহচসচব রেলওচেে গুরুত্ব অপপ্রেসী । প্রনেোপদ, সোশ্রেী, পপ্রেচবশবোন্ধব হওেোে জনবহুল এচদচশ রেলওচেে  োত্রী সংখ্যো উত্তচেোত্তে 

বৃপ্রদ্ধ পোচে। বোংলোচদশ রেলওচেচে এেটি শপ্রিশোলী পপ্রেবহন রনেওেোেত প্রহচসচব গচে তুলচে সেেোে আন্তপ্রেে এবং এ লচক্ষে 

বহুমুখী পদচক্ষপ িহণ েচেচে। গৃহীে েল োন উচদ্যোগ বোস্তবোেচনে  োধ্যচ  িেেোপ্রশে সমৃদ্ধ ও উন্নে বোংলোচদশ প্রবপ্রন তোচণ 

বোংলোচদশ রেলওচে প্রনেন্তে েোজ েচে  োচে।  োে িেেক্ষ ও পচেোক্ষ উপেোে রভোগ েেচব জনবহুল এচদচশে রেলওচে 

গণপপ্রেবহচনে  োত্রী েথো আপো ে জনসোধোেণ। 

# 

রলখে:  প্রসপ্রনেে েথ্য অপ্রফসোে,  রেলপথ  ন্ত্রণোলে। 

প্রপআইপ্রি প্রফেোে 

 


