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িকেলািমটার। ভারত িবভাজেনর আেগ এ কিরেডার িদেয় ভারেতর িশিলগুিড়
হেয় দার্িজিলং পর্যন্ত সরাসির েরল েযাগােযাগ চালু িছল। ১৯৬৫ সােল
পািকস্তান-ভারত যুদ্েধর পর এই রুেট সরাসির ট্েরন েযাগােযাগ বন্ধ
হেয় যায়।

আশার খবর হেলা- ঢাকা টু দার্িজিলং আহবান েযাগােযাগ শুরু হচ্েছ।
ইেতামধ্েযই বাংলােদশ ও ভারেতর সীমান্েত েরল লাইেনর সংেযাগ
স্থািপত হেয়েছ। নীলফামারীর িচলাহািট ও ভারেতর হলিদবািড় সীমান্েত
েরলপথ সংেযােগর কাজ সম্পন্ন করা হয়।

ভারত হলিদবািড় েরল স্েটশন েথেক সীমান্ত পর্যন্ত েরলপথ িনর্মাণকাজ
সমাপ্ত করেলও তােদর অংেশ িজেরা পেয়ন্েট েদড়শ’ িমটার অবিশষ্ট িছল।
মঙ্গলবার িবেকেল অবিশষ্ট অংেশর কাজ সমাপ্ত কের বাংলােদেশর সঙ্েগ
সংেযাগ স্থাপন কের িদেয়েছ ভারতীয় েরলওেয় কর্তৃপক্ষ। এই েরলপথ
িদেয় ট্েরেন চেড় ভারেতর িশিলগুঁিড় বা দার্িজিলং পর্যন্ত যাওয়া
যােব।

েরলমন্ত্রী েমা. নূরুল ইসলাম সুজন জািনেয়েছন, আগামী বছেরর ২৬
মার্চ েথেক এ েরলপেথ ট্েরন চলাচল শুরু হেব। স্বাধীনতার ৫০ বছর
পূর্িত উপলক্েষ এই িদন দুই
েযাগােযােগর উদ্েবাধন করেবন।

েদেশর

প্রধানমন্ত্রী

ওই

েরলপথ

এই েরলপথ আবার চালু হেল প্রাকৃিতক েসৗন্দর্েযর অপরুপ লীলাভূিম
দার্িজিলংসহ ভারেতর িবিভন্ন প্রেদশ, েনপাল ও ভূটান যাওয়া অেনক
সহজ ও আরামদায়ক হেব। ঢাকা েথেক ১০ ঘণ্টায় যাওয়া যােব িনউ
জলপাইগুিড় অথবা িশিলগুিড়। েসখান েথেক দার্িজিলংেয়র দূরত্ব মাত্র
৪০ িকেলািমটার। আর িশিলগুিড় েথেক েনপাল সীমান্েতর দূরত্ব মাত্র ৫
িকেলািমটার এবং ভূটােনর দূরত্ব ১৭০ িকেলািমটার।

েরলওেয় সূত্র জানায়, ঢাকা-দার্িজিলং েরল েযাগােযাগ চালুর লক্ষ্েয
ইেতামধ্েয সীমান্তবর্তী িচলাহািট স্েটশনেক উন্নত করা হেয়েছ।
স্থাপন করা হেয়েছ েবশ কেয়কিট েরল লাইন। ঢাকা-িচলাহািট েরলপেথ
সরাসির আন্ত:নগর ট্েরন চলাচল করেছ। দক্িষণাঞ্চেলর ট্েরনগুেলাও
এখন িচলাহািট পর্যন্ত যায়।

েরলওেয় সূত্র জানায়, িচলাহািট েথেক ভারেতর সীমান্ত পর্যন্ত
ব্রডেগজ কােনক্িটিভিট স্থাপেনর মাধ্যেম উপ-আঞ্চিলক েরল সংেযাগ
স্থািপত হেব। এেত কের মংলা বন্দেরর আমদািন-রফতািন কার্যক্রম
ভারেতর উত্তর-পূর্বাঞ্চেল বৃদ্িধসহ েনপাল ও ভুটােনর বািণজ্িযক
কার্যক্রেম উল্েলখেযাগ্য অগ্রগিত হেব বেল মেন করেছ েরলপথ
মন্ত্রণালয়। েরলওেয়র একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বেলন, বাংলােদেশর
িচলাহািট ও ভারেতর হলিদবািড় ইন্টারেচঞ্জ পেয়ন্ট বহু পুরাতন। এ
েরলপেথ ট্েরন চলাচল শুরু হেল যাত্রী চলাচেলর পাশাপািশ মংলা
বন্দেরর
আমদািন-রফতািন
কার্যক্রম
ভারেতর
বৃদ্িধ পােব। এর পাশাপািশ েনপাল-ভুটােনর
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কার্যক্রমও বৃদ্িধ পােব।

প্রাকৃিতক েসৗন্দর্েযর অপরুপ লীলাভূিম দার্িজিলং িবশ্েবর অন্যতম
েসরা পর্যটন েকন্দ্র দার্িজিলং। েযখােন েমঘ আর পাহাড় এক সােথ
েখলা কের। দার্িজিলং শহের িহমালেয়র পাহাড়ী অঞ্চেলর নািতশীেতাষ্ণ
আবহাওয়া িবরাজ কের। এখানকার বার্িষক গড় তাপমাত্রা ১৫ দশিমক ৯৮
িডগ্রী েসলিসয়াস ও গড় িন¤œ তাপমাত্রা ৮ দশিমক ৯ িডগ্রী েসলিসয়াস।
দার্িজিলংেয় বছের গেড় ১২৬ িদন বৃষ্িটপাত হয়। পাহাড় আর গাছপালায়
েঘরা দার্িজিলংেয় বহু দর্শনীয় স্থান রেয়েছ। এর এেককিট এেকক রকম।
যা িনেজ েচােখ না েদখেল িবশ্বাস করা যােব না।

দার্িজিলংেয়র দর্শনীয় স্থানগুেলার মধ্েয রেয়েছ জাপািনজ েটম্পল
এবং েপস প্যােগাডা, টাইগার িহল, বাতািসয়া লুপ, কাঞ্চনজঙ্ঘা,
দার্িজিলং মল, শহর েথেক প্রায় িতন হাজার ফুট িনেচ অবস্িথত রক
গার্েডন, প্রকৃিতর অপরুপ েশাভাময় গঙ্গামায়া পার্ক, েতনিজন রক,
দৃষ্িটনন্দন চা বাগান, আভা আর্ট গ্যালারী ইত্যািদ। দার্িজিলংেয়
পর্যটকেদর ভ্রমেণর জন্য আেছ ক্যাবল কার, টয় ট্েরন, িহমালয়
মাউন্েটন ইন্সিটিটউট, িমউিজয়াম ও িচিড়য়াখানা ইত্যািদ।

