
ি পাের 
ট ীর দুi ের

শরীফ আেহম

 

ডগ াiেয়র
হেয়েছ েলাহ
ি পার। থরথ
েসতুর। 

ানীয় েলাক
েসতু দুিট। ে

স িত েমৗল
েসতুর দুরব
আতি ত া

নােটর বদে
রল েসতু 

হমদ শামীম, গাজী

র (েলাহার িপন) 
হার তার িদেয়। ে
থর কের কাঁেপ ের

কজেনর aিভেযাগ
েযেকােনা সময় ঘ

লভীবাজােরর কুল
ার িচ । রাজধা

ানীয় েলাকজন। 

েল বাঁশ, ে

জীপুর    

পিরবেত র্ aেনক
েবিশর ভাগ ি পা
েরল, িফশে ট o

গ, েরলoেয়র েক
ঘটেত পাের বড় দু

লাuড়ায় জরাজীণ র্
ানী ঢাকার কােছ 

ন eেল কাঁ

ক ি পােরর সে  ে
ার পেচ েগেছ। ম

o নাট-ব । eমন

কৗশল িবভােগর দ
দুঘ র্টনা। 

ণ র্ েরল েসতু েভেঙ
পুেরা েদেশর সে

কাঁেপ  

েরল আটকােনা হ
মিরচা ধের ন  হে
ন েবহাল েদেশর

দািয়তব্হীনতা o

ঙ ে ন দুঘ র্টনায় প
ে  ঢাকার েরলেয

7 আগ , 31

হেয়েছ বাঁেশর খুিঁট
হেয় েগেছ েবিশর 
র a তম গুরুতব্পূ

র ণােব েণর a

পাঁচ যা ীর মৃতুয্র
যাগােযােগর a ত

12৯ 

খুিঁট িদেয়। সের য
ভাগ ডগ াi। 

পূণ র্ তুরাগ নেদর 

aভােব aতয্  ঝু

র পর আেলাচনায়
তম ei দুi েসতু

যায় বেল ি পার ব
ে ন eেল নড়ব
oপর ট ীর দুi 

ঝুিঁকপূণ র্ হেয় uেঠ

য় আেস েরলপথ 
তুর eমন েবহােল

বাঁধা 
বড় কের 
েরল 

ঠেছ 

o 
ল 

 



সেরজিমেন িগেয় েদখা েগেছ, তুরাগ নেদর oপর েরলoেয়র দুিট েসতুi জরাজীণ র্। েলাহার িপন o িফশে েট মিরচা ধের েয় ন  
হেয় েগেছ। পেচ ঝুরঝুর করেছ aেনক ি পার। বহু ি পাের ডগ াi েনi। aেনক ি পাের ডগ াiেয়র পিরবেত র্ েরল আটকােনা 
হেয়েছ বাঁেশর খুিঁট িদেয়। েসগুেলাo েরােদ পুেড়, বৃি েত িভেজ ন  হেয় েগেছ। ডগ াi েযগুেলা আেছ, েবিশর ভােগর মাথা 
মিরচায় য় হেত হেত েনi বলেলi চেল। নড়বেড় ি পার ে েধ রাখা হেয়েছ েলাহার তার িদেয়। ে ন েসতুর oপর uঠেল oঠানামা 
কের েরল। থরথর কের কাঁেপ ি পার, িফশে ট, নাট-ব । 

ানীয় বািস া িব াল েহােসন বেলন, েরেলর কম র্কত র্ােদর েরলপথ o েসতুর িদেক নজর েনi। েসতু দুিটর দুরব া েদখেল েবাঝাi 
যায় দীঘ র্িদন ধের র ণােব ণ করা হে  না। েলাহার িপেনর পিরবেত র্ বাঁেশর খুিঁট লািগেয় েসতু o েরলপথ যা ীেদর জীবন ঝুিঁকর 
মে  েফেল িদেয়েছ। শুধু েসতু নয়, েরললাiেনর aব াo aতয্  নাজুক। aেনক ি পাের ডগ াi েনi। থাকেলo লুজ। aেনক 
ােন বৃি েত মািট েদেব েগেছ। সের েগেছ পাথর। eসব কারেণ ঝুিঁকপূণ র্ হেয় uেঠেছ েরলপথ। 

ei েসতুর oপর িদেয় ঢাকার কমলাপুর েরলে শন েথেক িতিদন েদেশর িবিভ  গ ে  আ  নগর, েমiল, েলাকাল, িবেশষসহ 
শতািধক ে ন আপ-ডাuন কের। eসব ে েন িতিদন যাতায়াত কের হাজার হাজার যা ী। ে নগুেলা aেনক ভারী। ফেল চলাচেলর 
সময় ায়i ডগ াi িঢেল বা খুেল যায়। ি পার সের যাoয়ার আশ াo থােক। তাi িতিদনi েরললাiন েমরামত o র ণােব ণ 
করেত হয়। েরলoেয়র িনয়ম aনুযায়ী eকজন িনব র্াহী েকৗশলীর মােস eকবার, সহকারী িনব র্াহী েকৗশলীর কমপে  মােস 
চারবার eবং ঊধব্র্তন uপসহকারী েকৗশলী, েরল খালািস o িমি েদর িতিদন েরলপথ পিরদশ র্েনর কথা। 

ট ীর জংশন ে শেনর িসিনয়র ে শন মা ার েমা. হািলম জানান, তুরাগ েসতু জরাজীণ র্, িবষয়িট িঠক না। েলাহায় মিরচা ধরেতi 
পাের। েরল কম র্কত র্ারা িনয়িমত েদখােশানা কেরন। eেত আতি ত হoয়ার িকছু েনi। 

ট ী eলাকার েরলoেয়র গয্াং িমি  আবদুল কািদর জানান, তুরাগ  েসতুেত েকােনা সম া েনi। ঊধব্র্তন কম র্কত র্ারা তাঁেদর িনেয় 
িনয়িমত পিরদশ র্ন করেছন। গত মােস ডাuন েসতুেত 211 ডগ াi লাগােনা হেয়েছ। তেব িকছু ি পার পেচ ন  হেয় েগেছ। 21-
22 বছর আেগ ড েগেজ u ীত করার সময় eসব ি পার লাগােনা হেয়িছল। পেচ ন  হেয় যাoয়া ি পার বদলােনার জ  ঢাকার 
aিফসেক বলা হেয়েছ। 

েরলoেয়র ঢাকা িবভােগর ঊধব্র্তন uপসহকারী েকৗশলী আেনায়ার েহােসন বেলন, ‘আমরা িতিদনi েরললাiন পিরদশ র্ন o 
েমরামত করিছ। ট ী েসতুেত ডগ াiেয়র পিরবেত র্ বাঁেশর খুিঁট িদেয় ি পার আটকােনার aিভেযাগ সিঠক নয়। েসতুo ঝুিঁকপূণ র্ 
নয়। oi দুi েসতুর িকছু ি পার ন  হেয় েগেছ। ত ন  ি পার পিরবত র্ন করা হেব।’ 

সহকারী িনব র্াহী েকৗশলী আবু েমা. iফেতখার েহাসাiন জানান, তুরাগ েরল েসতুেত ডগ াiেয়র পিরবেত র্ বাঁেশর খুিঁট থাকার 
িবষয়িট তাঁর জানা েনi। 

  

কয্াপশন : গাজীপুেরর ট ীেত তুরাগ েরল েসতুেত বাঁেশর খুিঁট িদেয় আটকােনা েরল। ছিবগুেলা গত েসামবার েতালা। 

 


