
     

   
তূণর্া িনশীথার চালকসহ বরখাs 3 পাঁচিট তদn কিমিট * 8 ঘ া পর ে ন চলাচল  *
িনহতেদর পিরবারেক eক লাখ, আহতেদর 10 হাজার টাকা
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bাhণবািড়য়ার  কসবা  uপেজলায়  দiু  ে েনর  সংঘেষর্  16  জন  িনহত  হেয়েছন।  ঘটনাsেল  10  eবং
হাসপাতােল েনয়ার পর ছয়জেনর মতুৃয্ হয়। আহত হেয়েছন 74 জন। েসামবার রাত েপৗেন 3টার িদেক
ঢাকা-চ gাম েরলপেথর মnবাগ েরলoেয় েsশেনর লুপলাiেনর মেুখ আnঃনগর uদয়ন ekেpস o তূণর্া
িনশীথার মেধয্ e দঘুর্টনা ঘেট।
eেত তূণর্া িনশীথার eকািধক বিগ uদয়েনর কেয়কিট কামরার oপর uেঠ যায়। eর মেধয্ দিুটর েভতের
ঢুেক পেড়  তূণর্ার iি নিট। eেত  বিগ  দিুট  দমুেড়-মচুেড় যায়। e কামরার ঘুমn  যাtীরাi  েবিশ হতাহত
হেয়েছন। চার িশ সহ aেনেকi ঘুম েথেক চেল েগেছন িচরঘুেমর aেচনা জগেত।
যাtীেদর িচৎকার o আহতেদর কাতর িনেত মnবােগর বাতাস ভাির হেয় oেঠ। ধীের ধীের েভােরর
আেলা ফুটেত থাকেল sজনরা আসেত থােকন ঘটনাsেল। বাড়েত থােক চাপ, েসi সে  uেdগাkল আtীয়-
পিরজেনর আহাজাির। হাসপাতাল eবং ঘটনাsেল দয়িবদারক দেৃশয্র সৃি  হয়। 
মnবাগ  েরলেsশেনর  মাsার  জািকর  েহােসন  েচৗধুরী  যুগাnরেক  বেলন,  আuটার  o  েহাম  িসগনয্ােল
লালবািত (সতকর্  সংেকত) েদয়া িছল। িকn তূণর্া িনশীথার চালক িসগনয্াল aমানয্ কের ঢুেক পড়ায় e

  kিমlা বযু্েরা, bাhণবািড়য়া,
আখাuড়া o কসবা pিতিনিধ
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দঘুর্টনা ঘেট। 
eিদেক দঘুর্টনার পর গভীর রােতi যাtীরা sানীয় জনগণেক সে  িনেয় udার তৎপরতা  কেরন। পের
েরল  কতৃর্ পk,  sানীয়  pশাসন  eবং  ফায়ার  সািভর্ স  o  িসিভল  িডেফেnর  িতনিট  iuিনট  আর  পুিলশ
সদসয্রা েযাগ েদন।
aিধকাংশ আহত যাtীেক তাৎkিণকভােব bাhণবািড়য়া o kিমlাসহ আশপােশর হাসপাতােল েনয়া হয়।
িচিকৎসকরা  তর  আহতেদর  কেয়কজনেক  ঢাকা  েমিডেকল  কেলজ  হাসপাতােল  পাঠান।  ম লবার
সnয্ার আেগi 16িট লাশi sজনেদর কােছ হsাnর করা হেয়েছ।
pাথিমক তদেn দঘুর্টনার জনয্ তূণর্া িনশীথার চালেকর গািফলিত িচিhত করা হয়। তার ভুেলর কারেণi 
হতাহেতর  ঘটনা  ঘেটেছ  বেল  েরল  কতৃর্ পk  মেন  করেছ।  eর  দােয়  তূণর্া  িনশীথার  চালকসহ  িতনজনেক
সামিয়ক বরখাs করা হেয়েছ। aপর দ’ুজন হেলন সহকারী চালক eবং গাডর্ ।
পাশাপািশ দঘুর্টনা তদেn েরেলর পk েথেক চারিট o bাhণবািড়য়া েজলা pশাসেনর পk েথেক eকিটসহ
েমাট 5িট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। দঘুর্টনার পর ঢাকা-চ gাম o চ gাম-িসেলট েট ে ন চলাচল বn
হেয় যায়। pায় আট ঘ া পর ট দিুটেত ে ন চলাচল  হেয়েছ। 
ে ন দঘুর্টনায় হতাহেত রা পিত েমা. আবদলু হািমদ o pধানমntী েশখ হািসনা, িবeনিপ মহাসিচব িমজর্ া
ফখ ল iসলাম আলমগীর গভীর েশাক o দঃুখ pকাশ কেরেছন। e ধরেনর দঘুর্টনা যােত আর না ঘেট
েসজনয্ সংি েদর সতকর্  হoয়ার িনেদর্শ িদেয়েছন pধানমntী।
েরলপথ মntণালয় িনহত  pেতয্েকর পিরবারেক  eক  লাখ  eবং  আহতেদর 10  হাজার টাকা  কের  েদয়ার
েঘাষণা িদেয়েছ। eছাড়া sানীয় pশাসেনর পk েথেক লাশ দাফেন সহেযািগতার জনয্ pেতয্ক পিরবারেক
25 হাজার টাকা কের েদয়া হয়।
েরেলর aিতিরk মহাপিরচালক িময়া জাহান জানান, িসেলট েথেক েছেড় আসা uদয়ন ekেpস চ gােম
যািcল। aপরিদেক তূণর্া িনশীথা চ gাম েথেক ঢাকা আসিছল। মnবােগ দiু ে েনর kিসং হoয়ার সময় e
দঘুর্টনা ঘেট। িসগনয্াল েপেয় েমiন লাiন েথেক uদয়ন লপুলাiেন pেবশ কের।
eর  নয়িট  বিগ  লপুলাiেন  চেল  েগেলo  দশম  বিগেত  আঘাত  কের  তূণর্া  িনশীথা।  eেত  তূণর্া  িনশীথার
eকািধক বিগ uদয়েনর কেয়কিট বিগর oপর uেঠ যায়। eর মেধয্ দিুট বিগ ভীষণভােব দমুেড়-মচুেড়
যায়। eেত হতাহেতর ঘটনা ঘেট। মnবাগ েরলেsশেনর মাsার জানান, তূণর্া িনশীথার চালক িসগনয্াল
aমানয্ কের ঢুেক পড়ােত e দঘুর্টনা ঘেট। 
bাhণবািড়য়া েজলা pশাসক হায়াত-uদ-েদৗলা খান বেলন, ে ন দঘুর্টনায় ঘটনাsেল 10 জন eবং িবিভn
হাসপাতােল ছয়জেনর মৃতুয্ হয়। দঘুর্টনাsেলর কােছ বােয়ক িশkা সদন uc িবদয্ালেয়র asায়ী কয্ােm
10 জেনর লাশ রাখা হেয়েছ।
eছাড়া কসবা uপেজলা sাsয্ কমেpেk িতনজন, bাhণবািড়য়া সদর হাসপাতােল দ’ুজন eবং kিমlা সদর
হাসপাতােল  eকজেনর  মৃতেদহ  রেয়েছ।  আহত  aধর্শতািধক  যাtীেক  কসবা,  bাhণবািড়য়া  o  kিমlার
িবিভn হাসপাতােল ভিতর্  করা হয়। 
িনহতেদর পিরচয় : পুিলশ বযু্েরা aব iনেভিsেগশেনর সদসয্রা িনহতেদর হােতর আঙুেলর ছাপ িনেয়
পিরচয়  েপেয়েছন।  তারা  হেলন-  হিবগে র  চুনা ঘােটর  িপয়ারা  েবগম  (32),  িতেররগাঁoেয়র  সুজন
আহেমদ (24), বািনয়াচংেয়র আল-আিমন (30) o আিদবা েসাহা (2), আেনায়ারপুেরর আলী েমাহাmদ
iuসুফ (32),  েভাlার iয়ািছন আরাফাত (12) o িরপন িময়া (25), চাঁদপুর সদেরর ফারজানা (15),
হাজীগে র পি ম রাজারগাঁoেয়র মিুজবরু রহমান (55), kলসুম েবগম (30), হাiমচেরর মিরয়ম (4) o
কাকলী  (20),  utর  বািলয়ার  ফারজানা  (15),  েমৗলভীবাজােরর  জােহদা  খাতুন  (30),  bাhণবািড়য়া
সদেরর  েসাহামিন  (3),  েনায়াখালীর  মাiজদীর  রিব  হিরজন  (23)।  লাশ েলা  আtীয়sজনেদর  কােছ
হsাnর করা হেয়েছ।
আহতরা িবিভn হাসপাতােল ভিতর্  : bাhণবািড়য়া সদর হাসপাতােলর িসিভল সাজর্ ন ডা. েমা. শাহ
আলম জানান, e দঘুর্টনায় পাঁচিট েমিডেকল িটম কাজ করেছ। আহতরা িবিভn হাসপাতােল ভিতর্  আেছন।
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eর  মেধয্  bাhণবািড়য়া  সদর  হাসপাতােল  39  জনেক  ভিতর্  করা  হেয়েছ।  বািকরা  কসবা  o  আখাuড়া
uপেজলা sাsয্ কমেpk eবং kিমlা সদর হাসপাতােল আেছন। তােদর মেধয্ 10 জেনর aবsা সংকটাপn।
আহতেদর  মেধয্  িতনজনেক  ঢাকায়  ভিতর্  করা  হেয়েছ।  তােদর  মেধয্  মুnা  িময়া  (20),  িমজর্ া  সাiফুিdন
ৈসকতেক (28) ঢাকা েমিডেকল কেলজ (ঢােমক) হাসপাতােল েনয়া হেয়েছ। েসামা আkার সুিমেক (21)
প  ুহাসপাতােল ভিতর্  করা হেয়েছ।
হিবগে র শােয়sাগ  uপেজলার মহললু সুনাম gােমর oমর আলীর েছেল আহত মnুা িময়া (20) েপশায়
িgলিমিst।  বnুেদর  সে  uদয়ন  ে েন  চ gাম  যাoয়ার  পেথ  িতিন  দঘুর্টনার  িশকার  হন।  pথেম  তােক
kিমlা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল েনয়া হয়। পের sজনরা তােক ঢাকায় িনেয় আেসন।
তার ডান পা েভেঙ েগেছ। েবগমগে র দগুর্াপুর gােমর শিহদlুাহর েছেল আহত মীজর্ া সাiফুিdন ৈসকত
(28) চাকিরর েখাঁেজ িসেলেট eক আtীেয়র বাসায় িছেলন। েসখান েথেক বািড় েফরার পেথ দঘুর্টনার
িশকার হন। তার মাথা, মুখসহ শরীেরর িবিভn sােন আঘাত রেয়েছ।
ম েলর গাজীপুর gােমর মুসিলম িময়ার েমেয় েসামা আkার সুিম (21) চ gাম ভািটয়ারীেত থােকন।

বহৃsিতবার তার বাবা মারা যান। বাবার মতুৃয্র সংবাদ েন িতিন gােমর বািড়েত আেসন। পিরবােরর
ছয়জন ম ল েথেক uদয়ন ekেpস ে েন চ gাম যািcেলন।
পেথ দঘুর্টনার িশকার হন তারা। ঘটনাsেল তার মা জােহদা েবগম (45) মারা যান। আহত 13 জনেক
kিমlা  েমিডেকল  কেলজ  হাসপাতােল  (kেমক)  ভিতর্  করা  হয়।  kেমেকর  িচিকৎসক  ডা.  আবলু  হাসান
ৈসকত জানান, কসবায় ে ন দঘুর্টনায় সাতজন পু ষ, পাঁচ নারী o eক িশ  e হাসপাতােল ভিতর্  হয়।
eেদর  মেধয্  আশ াজনক  aবsায়  10  জনেক  ঢাকায়  পাঠােনা  হেয়েছ।  আর  বািক  জাহা ীর,  কাuছার,
েসাবহান নােম িতনজন kেমেক িচিকৎসাধীন রেয়েছ।
েরলoেয়র ঊ র্তন কমর্কতর্ ােদর সে  িনেয় সকােল ঘটনাsল পিরদশর্ন কেরন েরলপথমntী নু ল iসলাম
সুজন। েরলoেয় সিচব েমাহাmদ েমাফাjল কিরম, েজলা pশাসক হায়াত-uদ-েদৗলা খান, পুিলশ সুপার
আিনসুর রহমান, 60 িবিজিব সুলতানপুর বয্াটািলয়েনর কমাnার েলফেটনয্াn কেনর্ল েমাহাmদ iকবাল
েহােসন ঘটনাsল ঘুের েদেখন।
8 ঘ া পর ে ন চলাচল আবার  : ভয়াবহ ে ন দঘুর্টনার কারেণ pায় আট ঘ া বn থাকার পর
ঢাকা-চ gাম o চ gাম-িসেলট েট ে ন চলাচল  হেয়েছ। েরলপথমntী নু ল iসলাম সুজন জানান,
দঘুর্টনাকবিলত  বিগ েলা  সিরেয়  মলূ  লাiন েমরামেতর  পর  সকাল েসায়া  10টার  িদেক  ে ন চলাচেলর
uপেযাগী করা হয়। েবলা েপৗেন 11টায় ে ন চলাচল আবার  হেয়েছ। 
েরলoেয়র  aিতিরk  মহাপিরচালক  (aপােরশন)  িময়া  জাহান  জানান,  দিুট  ে েনর  মেধয্  সংঘেষর্র  পর
চ gােমর সে  িসেলট o ঢাকার েরল েযাগােযাগ বn হেয় যায়। দঘুর্টনার পরপরi লাকসাম o আখাuড়া
েথেক দিুট িরিলফ ে ন ঘটনাsেল েপৗঁেছ udার কাজ  কের।
uদয়ন ekেpস সামেনর িদেকর akত নয়িট বিগ িনেয় েবলা 11টার িদেক চ gােম েপৗঁছায়। আর মলূ
লাiন েমরামত েশেষ েবলা েপৗেন 11টার িদেক তূণর্া িনশীথা ঢাকার uেdেশ েছেড় যায়। িতিন বেলন, তূণর্া
িনশীথার iি ন সংঘেষর্ kিতgs হেলo বিগেত েতমন kিত হয়িন।
আেরকিট iি ন লািগেয় ে নিট গnেবয্র uেdেশয্  েছেড় েগেছ। e দঘুর্টনার ফেল চ gাম েথেক ঢাকা o
িসেলেটর পেথ েবশ কেয়কিট ে েনর যাtা িবলিmত হয়। ঢাকাগামী সুবণর্ ekেpস সকাল 7টায় িনধর্ািরত
সমেয় চ gাম েছেড় েগেলo রাsায় আটেক থােক দীঘর্ সময়।
চ gাম েথেক aনয্ সব ে েনর সময়সূিচ িপিছেয় েদয়া হয়। পূবর্ েরেলর িডিভশনাল কমািশর্য়াল aিফসার
(িডিসo) আনসার েহােসন জানান, আnঃনগর পাহািড়কা ekেpস সকাল 9টায় িসেলেটর uেdেশ রoনা
হoয়ার কথা থাকেলo দপুুর সােড় 12টা পযর্n ছােড়িন।
সােড় 12টার মহানগর ekেpেসর যাtাo িপিছেয় েদয়া হয়। তেব ঢাকাগামী েমiল ে ন কণর্ফুলী ekেpস
চ gাম েছেড় েগেছ সকাল 10টায়।
তূণর্া িনশীথার চালক বরখাs, পাঁচ তদn কিমিট : ে ন দঘুর্টনায় তূণর্া িনশীথা ekেpেসর চালকসহ
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
িপeিবek : 9824054-61, িরেপািটর্ ং : 9824073, িবjাপন : 9824062, ফয্াk : 9824063,

িতনজনেক সামিয়ক বরখাs করা হেয়েছ। েরলপথমntী নু ল iসলাম সুজন জানান, তূণর্া িনশীথা ে েনর
েলােকামাsার তােহর uিdন, সহকারী েলােকামাsার aপু েদ o গাডর্  আবদরু রহমানেক সামিয়ক বরখাs
করা হেয়েছ।
িতিন  বেলন,  চালেকর  aসেচতনতার  কারেণ  দঘুর্টনা  ঘেটেছ।  eরপরo  েরল  মntণালয়  েথেক  eকিট,
েরলoেয় িবভাগ েথেক দিুট, েরলoেয় সরকাির পিরদশর্ক েথেক eকিট eবং bাhণবািড়য়া েজলা pশাসন
েথেক eকিটসহ েমাট পাঁচিট তদn কিমিট গঠন করা হেয়েছ।
িতিন  বেলন,  েরলoেয়  o  েজলা  pশাসেনর  কিমিটেক  িতন  িদেনর  মেধয্  pিতেবদন  িদেত  বলা  হেয়েছ।
েরলপথ  মntণালেয়র  তদn  কিমিটর  কাজ  েশষ  করেত  িকছুিদন  েদির  হেব।  েমাটামুিট  15  িদেনর  মেধয্
pিতেবদন িদেত পারেব।
েরলপথমntী বেলন, e েট েকােনা tিট িছল না। oi জায়গায় ে ন চেল িসে ল লাiেন। তূণর্া িনশীথা
িবরিতহীন ে ন। e কারেণ oi েsশেন তূণর্ােক পাশ িদেত িগেয় uদয়নেক লপুলাiেন pেবেশর িসগনয্াল
েদয়া হেয়িছল। ে নিট লপুলাiেন েঢাকার সময় তূণর্া িনশীথা uদয়নেক ধাkা েদয়। 
েরেলর aিতিরk মহাপিরচালক (aপােরশন) িময়া জাহান জানান, তূণর্া িনশীথার চালক িসগনয্াল ‘uেপkা
করায়’ e দঘুর্টনা  ঘেটেছ বেল pাথিমক তদেn  জানা েগেছ। eিদেক েরলoেয়র িবভাগীয় পযর্ােয়র তদn
কিমিট করা হেয়েছ।
eর pধান করা হেয়েছ পূবর্ েরেলর িবভাগীয় ািফক aিফসার বা িডিটo নািসর uিdনেক। eর সদসয্রা
হেলন-  পূবর্  েরেলর  িবভাগীয়  িসগনয্াল  aয্াn  েটিলকিমuিনেকশন  iি িনয়ার,  িবভাগীয়  েমকািনকয্াল
iি িনয়ার eবং িবভাগীয় pেকৗশলী-1।
িবভাগীয়  pধান  পযর্ােয়  গিঠত  কিমিটর  আhায়ক  করা  হেয়েছ  েরলoেয়র  পূবর্া েলর  িসoিপeস  নাজমলু
iসলামেক।  কিমিটর  aনয্  সদসয্রা  হেলন-  পূবর্  েরেলর  pধান  যntpেকৗশলী  িমজানুর  রহমান,  pধান
িসগনয্াল o েটিলকিমuিনেকশন pেকৗশলী aসীম kমার তালকুদার eবং pধান pেকৗশলী েমা. সুবkগীন।
েজলা pশাসক হায়াত-uদ-েদৗলা খান যুগাnরেক বেলন, দঘুর্টনার কারণ খিতেয় েদখেত aিতিরk েজলা
ময্ািজেsট িমতু মিরয়মেক  pধান কের িতন সদেসয্র eকিট তদn  কিমিট  গঠন করা  হেয়েছ। iিতমেধয্
তদn কিমিট কাজ  কেরেছ।
e  িবষেয়  েরলপথ  সিচব  েমা.  েমাফােjল  েহােসন  যুগাnরেক  জানান,  pধানমntী  েশখ  হািসনা  আমােদর
সতকর্ মলূক িনেদর্শনা িদেয়েছন। আমরা িনেদর্শনা েমাতােবক কাজ করার জনয্ িবেশষ pয্ান করিছ। েরল
িদন িদন আধুিনক হেc- িকn eমন দঘুর্টনা েরলপথেক aিনরাপদ কের তুলেব।
িতিন বেলন, আnঃনগর ে েনর চালক-গাডর্ েদর িবেশষ pিশkণ েদয়া হেব। eকi সে  েসবা o িনরাপtা
িনি ত করেত সব েসkের কমর্রতেদর pিশkণ িনি ত  করা  হেব। যারা  দায়ী তােদর িব েd কেঠার
বয্বsা  েনয়া  হেব  জািনেয়  িতিন  বেলন,  েলাকবল  slতা  আমােদর  জনয্  eকিট  িবরাট  সমসয্া।  আমরা
েলাকবল িনেয়াগ করিছ। eখনo pায় 15 হাজার পদ শনূয্ রেয়েছ।
e িবষেয় েরলoেয় aিতিরk মহাপিরচালক (aবকাঠােমা) েখাnকার শিহদলু iসলাম যুগাnরেক জানান,
আমরা পুেরা িবষয়িট েরলভবন েথেকo পযর্েবkণ করিছ। দঘুর্টনার পরপরi dত সমেয়র মেধয্ udার
তৎপরতা  হয়। িবেশষ েকৗশল aবলmন কের তূণর্া িনশীথােক ঢাকায় আনা হেয়েছ।
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