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ট্েরন চালু হেব মার্চ মােস
ঈশ্বরদী প্রিতিনিধ : যাত্রীেসবা উন্নত করার লক্ষ্েয পশ্িচমাঞ্চল
েরলওেয়র পাকশী িবভােগর বৃহত্তম ঈশ্বরদী জংশন ষ্েটশননহ অত্র
অঞ্চেল ব্যাপক উন্নয়েনর পিরকল্পনা হােত েনওয়া হেয়েছ বেল
জািনেয়েছন েরলওেয়র মহাপিরচালক।
মহাপিরচালক আমজাদ েহােসন জানান, আগািম মার্চ মােস ঈশ্বরদী-পাবনাঢালার চর েরল লাইেন ট্েরন চালু হেব। এেত ঈশ্বরদী ও পাবনার মধ্েয
েরলওেয় েসতু বন্ধন ৈতির হেব। এলাকার কৃিষ পণ্য বাজারজাতকরণসহ
ব্যবসা-বািণজ্য ও েযাগােযাগ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন সািধত হেব।
িতিন আেরা বেলন, আিজমনগর ষ্েটশন হেত ঈশ্বরদী হেয় রূপপুর
পারমাণিবক িবদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পর্যন্ত ডাবল েরললাইন িনর্মােণর
িসদ্ধান্ত হেয়েছ।
মহাপিরচালক জানান,
গৃিহত পিরকল্পনা অনুয়ায়ী ইিতমধ্েয অেনক
প্রকল্েপর কাজ েশষ হেয়েছ। আবার িকছু প্রকল্েপর কাজ চলমান। শীঘ্রই
আেরা িকছু প্রকল্েপর কাজ শুরু হেব। এসব প্রকল্েপর কাজ সম্পন্ন
হেল পশ্িচমাঞ্চল েরলওেয়র আমুল পিরবর্তন হেব।
পশ্িচমাঞ্চল েরলওেয়র পাকশী িবভােগর িবিভন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্প
এলাকা পিরদর্শেন আসার পর আজ শিনবার (০৩ িডেসম্বর) দুপুের েরলওেয়র
পাকশীেত িবভাগীয় ব্যবস্থাপক (িডআরএম) অসীম কুমার তালুকদােরর
সভাপিতত্েব অনুষ্িঠত সভায় মহাপিরচালক এসব কথা বেলন।

এ সময় এিডিজ ( আই) কাজী রিফকুল আলম, এিডিজ (অপােরশন) হািববুর
রহমান, এিডিজ (আরএস) শামসুজ্জামান,পশ্িচমাঞ্চল েরলওেয়র িজএম
খায়রুল আলম, প্রধান প্রেকৗশলী রমজান আলী, িসওিপএস েবলাল উদ্িদন,
িপিড সুবক্তগীণ, িডিসও আহসান উল্লাহ ভূইয়া, িডইএন/১ আসাদুল হক,
িডিটও শওকত জািমল, পাকশী’র েচয়ারম্যান এনামূল হক িবশ্বাস,
মুক্িতেযাদ্ধা ও িঠকাদার েগালাম েমাস্তফা চান্নাসহ পাকশী িবভাগীয়
কর্মকর্তারা উপস্িথত িছেলন।
সাংবািদকেদর প্রশ্েনর জবােব মহাপিরচালক আমজাদ েহােসন বেলন,
শীঘ্রই ঈশ্বরদী জংশন স্েটশন িরমেডিলং, েরল ইয়ার্ড আধুিনকায়ন ও
ডুেয়ল েগজ েরললাইন স্থাপন করা হেব । আন্তর্জািতক পর্যােয়র ট্েরন
এই ষ্েটশেনর উপর িদেয় সহেজই চলাচল করেব। পাকশী িবভাগসহ সকল িবভাগ
পর্যায়ক্রেম নতুন নতুন েরল লাইন স্থাপন, নতুন নতুন ট্েরন চালু,
খুলনা-দর্শনায় ডাবল েরললাইন িনর্মাণ করা হেব। ২৫িট ষ্েটশেন
আধুিনক িসগ্েনিলং িসষ্েটম চালু করা হেব। বঙ্গবন্ধু েসতুর পােশ
শুধু ট্েরন চলাচেলর জন্য পৃথক েরল েসতু িনর্মাণ করা হেব বেল িতিন
জানান।
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রাজধানীর সােথ এই এলাকার মানুেষর যাতায়ােতর সময় অেনক সাশ্রয় হেব।
এগুেলা বাস্তবায়ন শুধু সমেয়র ব্যাপার মাত্র বেল িতিন উল্েলখ
কেরন।
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‘পাকশী

িরেসার্ট ’ (খান মঞ্িজল) েভঙ্েগ েফলার েঘাষণা িদেয় বেলন, জিমর
মািলক েরলওেয় কর্র্তৃপক্ষ। অৈবধ এই িরেসার্ট অবশ্যই ভাঙ্গা হেব।
আদালেত মামলা চলেছ, মামলা েশষ হেলই আমরা তিড়ৎ গিতেত অৈবধ
িরেসার্টিট েভঙ্েগ েফলেবা। এছাড়া েরেলর জিমেত অৈবধভােব গেড় উঠা
িবিভন্ন স্থাপনা, বািড়-ঘর দ্রুত উচ্েছেদর তািগদ েদন। পের িতিন
নবিনর্িমত ঈশ্বরদী- ঢালারচর েরললাইেনর িবিভন্ন অংশ পিরদর্শন কের
সন্েতাষ প্রকাশ কেরন।
শ্রিমক লীগ েনতা ইকবাল নজরুল ও আওয়ামী লীগ েনতা েগালাম েমাস্তফা
চান্নাসহ দলীয় েনতৃবৃন্েদর পক্ষ হেত পাকশীর সকল অৈবধ স্থাপনা
উচ্েছদসহ সমস্যার সমাধানকল্েপ ৬ দফা দািব সম্বিলত একিট আেবদন
মহাপিরচালেকর িনকট েপশ করা হয়।

