েদাহাজারী-ঘুনধুম েরল লাইন :
হািতর জন্য শত েকািট টাকার
ওভারপাস

ফাইল ছিব
প্রাথিমকভােব দুিটস্থােন ওভারপাস িনর্মাণ করার পিরকল্পনা
েরল কর্তৃপক্েষর
েদাহাজারী-রামু-কক্সবাজার রুেট ফুটওভার ব্িরজ িনর্মােণ
ব্যয় ১৩১ েকািট ৬৩ লাখ টাকা। রামু-গুনধুম রুেট ৪৬ েকািট
টাকা।

িনউজ েডক্স : েদাহাজারী েথেক রামু-কক্সবাজার ও রামু হেয় িময়ানমার
সীমান্তবর্তী ঘুমধুম পর্যন্ত সড়কপেথর ১১িট পেয়ন্ট িদেয় হািত
চলাচল কের। আর এ পেথই িনর্মাণ হেব ১২৭ িকেলািমটার িসঙ্েগল লাইন
ডুেয়ল েগজ েরলপথ। হািত চলাচেলর জন্য ফুটওভার ব্িরজ িনর্মােণর
পিরকল্পনা কেরেছ েরল কর্তৃপক্ষ। তেব ফুটওভার ব্িরজ িদেয়ই হািত
চলাচল করেব, নািক েরললাইন উঁচু করেত হেব, তা মাথায় েরেখই েরলপথ

িনর্মােণর কথা ভাবেছ।

জানা যায়, রুটিটর ছয়িট পেয়ন্ট িদেয় প্রায় সারাবছরই হািত চলাচল
কের। আর পাঁচিট পেয়ন্ট িদেয় চলাচল কের অিনয়িমতভােব। মূলত খাবােরর
সন্ধােন রামু-কক্সবাজার রুেটর এক পাশ েথেক অন্য পােশ আেস হািতর
দল। ছয়িট পেয়ন্েটর একিট েথেক অন্যিটর মােঝ দূরত্বও অেনক। এ ছাড়া
িকছুটা উঁচু-িনচু রাস্তা হওয়ার কারেণ হািতর চলাচল িনর্িবঘœ েরেখ
েরলপথ িনর্মাণ েবশ জিটল হেয় পেড়েছ। প্রাথিমকভােব দুিটস্থােন
হািত চলাচেলর জন্য ওভারপাস িনর্মাণ করার পিরকল্পনা কেরেছ েরল
কর্তৃপক্ষ। পূর্বেকাণ

প্রকল্প পিরচালক েমা. মিফজুর রহমান বেলন, িবশ্েবর েকাথাও
েরললাইেনর ওপর িকংবা িনচ িদেয় হািত চলাচেলর নিজর েনই। আমরাই
প্রথম িচন্তা করিছ। এ িবষেয় বন িবভােগর িকছু গেবষণা আেছ। তেব
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এিডিব) িনজ েথেকই একিট গেবষণা করেছ।
চট্টগ্রাম িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষকেদর মধ্েয যারা এ িবষেয় দক্ষ,
তােদর িনেয়ই কাজিট করেছ এিডিব। তারা েযভােব বলেবন, েসভােবই হািত
চলাচেলর পথ িনর্মাণ করা হেব। প্রাথিমকভােব হািত চলাচেলর জন্য
দুিট
ওভারপাস
িনর্মােণর
পিরকল্পনা
রেয়েছ।
এরমধ্েয
একিট
েলাহাগাড়ার চুনিত ফেরস্ট েগট এলাকা ও অন্যিট রামু-ঘুমধুম সড়েক।

িতিন

আেরা

বেলন,

থারমাল

ইেমিজং

ক্যােমরা

(িটইিস)

বসােনার

পিরকল্পনাও আমােদর রেয়েছ। েরল লাইনিট চালুর আেগ এিট স্থাপন করা
হেব। এিটর ধারণক্ষমতা িসিস ক্যােমরা েথেক শতভােগরও েবিশ। আর েস
কারেণ অেনক দূর েথেক এই ক্যােমরার মাধ্যেম হািতর আগমন শনাক্ত করা
সম্ভব হেব। সংশ্িলষ্টরা বলেছন, সড়ক যত সহেজ উঁচু িকংবা িনচু করা
যায়, েরললাইেনর ক্েষত্ের তা সম্ভব নয়। উঁচু-িনচু করেত হেল অেনক
দূর েথেক করেত হয়। রামু-কক্সবাজার পেথ েদাহাজারী েথেক রামু
পর্যন্ত সমান্তরাল েরললাইন করেত েগেল হািত চলাচেলর ফুটওভার ব্িরজ
অেনক বড় ও িবস্তৃত পিরসের করেত হেব।

প্রকল্পিট অনুেমাদনকােল হািত চলাচেলর জন্য ফুটওভার ব্িরজ
িনর্মােণ ব্যয় প্রস্তাব করা হয় ১৭৭ েকািট ৬৫ লাখ টাকা। এরমধ্েয

েদাহাজারী-রামু-কক্সবাজার রুেট হািত চলাচেলর জন্য ফুটওভার ব্িরজ
িনর্মােণ ব্যয় ধরা হয় ১৩১ েকািট ৬৩ লাখ টাকা। আর রামু-ঘুমধুম
রুেট এ কােজ ব্যয় প্রস্তাব করা হেয়েছ ৪৬ েকািট টাকা। েদাহাজারীঘুমধুম েরল লাইন প্রকল্েপর ব্যয় ধরা হয় ১৮ হাজার ৩৪ েকািট ৪৮ লাখ
টাকা। গত িডেসম্বের প্রকল্পিটর ব্যয় চূড়ান্ত করা হেয় িছল ১৩
হাজার ২৯ েকািট ৬৮ লাখ টাকা। আর ২০১০ সােলর জুলাইেয় প্রথম দফা
অনুেমাদেনর সময় েরলপথিটর িনর্মাণ ব্যয় ধরা হেয়িছল ১ হাজার ৮৫২
েকািট ৩৫ লাখ টাকা।

