পুরেনা কালুরঘাট েসতু
ট্েরন যােব কক্সবাজার

িদেয়ই

িনউজ েডক্স : আেলািচত কালুরঘাট িবদ্যমান েসতুর উপর িদেয়ই আগামী
বছর চট্টগ্রাম েথেক সরাসির কক্সবাজাের ট্েরন চলাচল শুরু হেব। এই
এক বছেরর মধ্েয েরল কাম সড়ক েসতুর কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা কম।
দক্িষণ েকািরয়ার সােথ ফান্েডর িবষয়িট এখেনা আেলাচনার পর্যােয়
রেয়েছ। তাই ঢাকা েথেক চট্টগ্রাম হেয় কক্সবাজার রুেট ট্েরন
চলাচেলর জন্য কালুরঘাট িবদ্যমান েসতুিট আবার েমরামত করা হেব।

গত ১৪ জানুয়াির কক্সবাজাের আইকিনক েরলওেয় স্েটশন ভবেনর িভত্িত
স্থাপন অনুষ্ঠােন েরলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন েঘাষণা েদন, ২০২২
সােলর িডেসম্বের ঢাকা েথেক সরাসির কক্সবাজাের ট্েরন ভ্রমণ করা
যােব। েসই লক্ষ্েয চট্টগ্রাম-কক্সবাজার েরললাইেনর কাজ বর্তমােন
দ্রুত গিতেত এিগেয় চলেছ। ইেতামধ্েয ৫৫ ভাগ কাজ েশষ হেয়েছ বেল
প্রকল্প পিরচালক সূত্ের জানা েগেছ।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার েরল েযাগােযােগর ক্েষত্ের কালুরঘাট েসতু
গুরুত্বপূর্ণ। িকন্তু এখেনা দৃশ্যমান অগ্রগিত েনই। েসতুর উচ্চতা
িনেয় েরলওেয় এবং িবআইডব্িলউিটএর নানা তর্ক-িবতর্েকর পর েশষ
পর্যন্ত ১২ িমটার উচ্চতায় করার িসদ্ধান্ত েদন প্রধানমন্ত্রী। এখন
এই িসদ্ধান্ত িনেয় এগুচ্েছ েরল কর্তৃপক্ষ। আেগ েসতুর প্রকল্প
ব্যয় িছল েদড় হাজার েকািট টাকা। উচ্চতা ১২ িমটার হওয়ায় এখন
প্রকল্প ব্যয় দাঁড়ােব ৪ েথেক সােড় ৪ হাজার েকািট টাকায়। আেগ
দক্িষণ েকািরয়ার েদওয়ার কথা িছল ১ হাজার েকািট টাকা। এখনকার
প্রকল্প ব্যয় িনেয় েকািরয়ার সােথ আেলাচনা চলেছ। তেব েকািরয়া যা-ই
িদক, অবিশষ্ট টাকা সরকার েদেব বেল েরলওেয়র সংশ্িলষ্ট প্রেকৗশলী
আজাদীেক জািনেয়েছন।

বর্তমান েসতুিট ভােলাভােব েমরামত করা হেল অেনক মজবুত হেব এবং
িমটারেগজ ট্েরন চলাচেল েকােনা অসুিবধা হেব না বেল জািনেয়েছন
েরলওেয়র পিরচালক (প্রিকউরেমন্ট) এবং চট্টগ্রাম-েদাহাজারী ৪৫
িকেলািমটার
ডুেয়লেগজ
েরললাইন
িনর্মােণর
সম্ভাব্যতা
যাচাই
প্রকল্েপর প্রকল্প পিরচালক প্রেকৗশলী েমা. েগালাম েমাস্তফা। িতিন
বেলন, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার েরললাইন আগামী বছর চালু হেব। আগামী
বছেরর মধ্েয েসতুর কাজ েশষ করা সম্ভব নয়। তাই পুরেনা কালুরঘাট
েসতু িদেয়ই প্রথেম চলেব। প্রথেম িমটারেগজ িদেয় চলেব, তাই েতমন
অসুিবধা হেব না।

িতিন বেলন, কালুরঘাট েসতু দক্িষণ েকািরয়ার ফান্েড হেব। এখন েসতুর
উচ্চতা েবেড়েছ। এেত িনর্মাণ ব্যয় েথেক শুরু কের অেনক িকছু েবেড়
যােব। নতুন কের িফিজিবিলিট স্টািড করা হেব। এই ব্যাপাের দক্িষণ
েকািরয়ার সােথ আেলাচনা চলেছ। ৈদিনক আজাদী

