একসঙ্েগ ১৮িট ট্েরন
পারেব ঈশ্বরদী জংশেন

দাঁড়ােত

বার্তাকক্ষ : েদেশর প্রাচীন েরলওেয় ঈশ্বরদী জংশন স্েটশন েথেক
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িকেলািমটার
েরলসংেযােগর জন্য বরাদ্দ েদওয়া হেয়েছ ৩৩৫ েকািট টাকা।

ঈশ্বরদী েথেক নতুন েরললাইন ও নতুন স্েটশন স্থাপেনর কাজ চলেছ।

আর েরলওেয়র যাত্রীেসবার মেনান্নয়েনর জন্য ব্িরিটশ আমেলর পর েথেক
উন্নয়নবঞ্িচত ঈশ্বরদী জংশন স্েটশনেকও করা হচ্েছ আধুিনকায়ন।

এই জংশন স্েটশেন একসঙ্েগ ১৮িট ট্েরন দাঁড়ােনার জন্য েরললাইন
স্থাপন করা হচ্েছ। একই সঙ্েগ িমটারেগজ ও ব্রডেগজ (ডুেয়ল) লাইেনর
জন্য দুই পােশ সম্প্রসারেণর কাজ প্রায় েশেষর িদেক।

কােজর ও ব্যবহৃত মালামােলর মান এবং কােজর অগ্রগিত েদখেত শিনবার
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কেরেছন
েরলপথ
মন্ত্রণালেয়র সিচব েমা. েসিলম েরজা।

েরলওেয়র িবিভন্ন সূত্র জানায়, ব্িরিটশ শাসনামেল ঈশ্বরদী জংশন
স্েটশনিট গেড় েতালা হয়। বাংলােদশ স্বাধীন হওয়ার পর েথেক উন্নয়েনর
েকােনা েছাঁয়া পেড়িন এ জংশন স্েটশেন।

পুরেনা
িবল্িডং,
ট্েরেনর
উচ্চতার
েচেয়
কেয়ক
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িনচু
প্ল্যাটফর্ম, ছাউিন ফুেটা, যাত্রীেদর িবশ্রামাগােরর অস্বাস্থ্যকর
পিরেবশ, েনাংরা ও ব্যবহােরর অনুপেযাগী টয়েলট, যাত্রীেদর বসার

স্থােনর সংকট, লাইনগুেলা অিত পুরেনা, নড়বেড় এবং মাদকাসক্ত, েচার,
িছনতাইকারী, প্রতারকসহ নানা অসামািজক কর্মকাণ্েডর িনরাপদ স্থান
িছল ঈশ্বরদী েরলওেয় স্েটশন এলাকা।

২০১৯ সােলর ২২ জুন েরলপথমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন ঈশ্বরদী জংশন
স্েটশন পিরদর্শেন আেসন।
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ট্েরনযাত্রীরা স্েটশেনর সমস্যাগুেলা মন্ত্রীর কােছ তুেল ধেরন।
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যাত্রীেসবার মান বাড়ােত সমস্যাগুেলা দ্রুত সমাধােনর জন্য
পশ্িচমাঞ্চল েরলওেয়র েজনােরল ম্যােনজারেক (িজএম) িনর্েদশ েদন।

েসই িনর্েদশনা মেতই েরলপথ মন্ত্রণালেয়র অধীেন রূপপুর পারমাণিবক
িবদ্যুৎ েকন্দ্ের (আরএনিপিপ) েরললাইন িনর্মাণ, নতুন স্েটশন
স্থাপন, েরললাইন সংস্কার ও সম্প্রসারণ কােজর পাশাপািশ ঈশ্বরদী
প্ল্যাটফর্েম যাত্রীেদর েসবার মান বৃদ্িধর জন্য প্ল্যাটফর্ম
সংস্কার, একই সঙ্েগ ১৮িট েকাচ স্েটশেন দাঁড়ােনার উপেযাগী করেত
সম্প্রসারণ, ট্েরন েথেক িশশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থ েরাগীেদর খুব সহেজই
নামার সুিবধার্েথ প্ল্যাফর্ম উঁচুকরণ, যাত্রীেসবার মান বৃদ্িধর
লক্ষ্েয আধুিনক টয়েলট, বসার স্থান, িবশ্রামাগারসহ েরলওেয়
স্েটশনিটেক কম্িপউটারাইজড ও িডিজটাল ইয়ার্ড, নতুন িসগন্যাল ভবন
িনর্মাণ ও িসগন্যালেক িডিজটালাইজডকরণসহ নানামুখী উন্নয়েনর কাজ
প্রায় েশষ পর্যােয়।

আর এই কাজিট ক্যােসল কনস্ট্রাকশন িল. অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড
ইঞ্িজিনয়ার িল. জেয়ন্ট েভঞ্চার কম্পািনর মাধ্যেম করা হচ্েছ।

সেরজিমেন ঈশ্বরদী জংশন স্েটশেন িগেয় েদখা যায়, গ্রুপ িভত্িতেত
শ্রিমকরা কাজ করেছন। একই সঙ্েগ েরললাইন সম্প্রসারণ, পুরেনা
েরললাইন সংস্কার, যাত্রীেদর বসার স্থান িনর্মাণ ও সংস্কার, েশড
েমরামত, প্ল্যাটফর্মেক সব বয়সী ও েরাগীেদর ট্েরেন ওঠা-নামার জন্য
উঁচু করার, আধুিনক িসগন্যাল ভবন, উন্নত মােনর টয়েলট িনর্মােণর
কাজ চলেছ।

কাজ তদারককারী েরলওেয়র ঊর্ধ্বতন উপসহকারী প্রেকৗশলী (কার্য)
আইডাব্িলউ েমা. আবু েতৗিহদ সুমন জানান, ঈশ্বরদী েরলওেয় জংশন
স্েটশেনর উন্নয়েনর কাজগুেলা স্ট্যান্ডার্ড মােনর করা হচ্েছ। কােজ
ব্যবহৃত রড, বালু, পাথর, িসেমন্ট ল্যাব েটস্েটর িরেপার্েটর
িভত্িতেত ব্যবহার করা হচ্েছ। িনম্নমােনর উপকরণ ব্যবহার করার
েকােনা সুেযাগ েনই।

িতিন আেরা জানান, স্েটশেনর সব কাজ সার্বক্ষিণক উপস্িথত েথেক
িতিনসহ িপডাব্িলউ (পদ) তদারিক করেছন। পাশাপািশ পাকশী িবভাগীয়
ব্যবস্থাপক (িডআরএম) ও প্রেকৗশলী-২ এবং সংশ্িলষ্ট অন্যান্য
কর্মকর্তা তদারিক করেছন।

েরলওেয় পাকশী িবভাগীয় ব্যবস্থাপক (িডআরএম) আসাদুল হক জানান, এ
স্েটশনসহ সব স্েটশেনই যাত্রীেসবার মােনান্নয়েনর জন্য নানামুখী
উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্েছ।

ঈশ্বরদী জংশন স্েটশনিটেত িবদ্যমান সমস্যাগুেলা সমাধােনর লক্ষ্েযই
স্েটশনিট আধুিনকায়ন ও যুেগাপেযাগী ও সুেযাগ-সুিবধাজনক কের েতালার
কাজ চলেছ।
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কম্িপউটারাইজড ও িডিজটালভােব পুেরা ইয়ার্ড ও স্েটশন এলাকােক
প্রযুক্িতিনর্ভর করা হেব। পুেরা ইয়ার্ডেক িডিজটােল রূপান্তর কের
একিট কক্েষর মধ্েয িনয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা হেব।

খুব িশগিগরই এসব কাজ েশষ করার প্রেচষ্টা চলেছ।

