যাত্রী েভাগান্িত
িবেশষ ট্েরন চালু

কমােত

ঈেদর

িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : যাত্রী েভাগান্িত কমােত প্রিতবছেরর মেতা এবারও ঈদ স্েপশাল
ট্েরন (িবেশষ ট্েরন) চালু করেছ েরলওেয় কর্তৃপক্ষ। বুধবার (১৩
জুন) সকাল েপৗেন ৯টায় েদওয়ানগঞ্েজর উদ্েদেশ প্রথম িবেশষ ট্েরনিট
েছেড় যােব। এবারই প্রথমবােরর মেতা ঢাকা-খুলনা-ঢাকা রুেটও চলেব
িবেশষ ট্েরন।
এিদন েভার েথেকই রাজধানীর কমলাপুর েরলওেয় স্েটশেন ঈদযাত্রীরা
আসেত শুরু কের। সকাল ৬টার আেগই স্েটশেনর প্রিতিট প্লাটফর্েমই
হাজার হাজার মানুষ জেড়া হেত েদখা যায়।
পিরবােরর সঙ্েগ ঈেদর আনন্দ ভাগাভািগ কের িনেত প্রিতিদনই
ট্েরনেযােগ ৭০ হাজার মানুষ রাজধানী ছাড়েছন। আর এই ধারাবািহকতায়
বুধবার (১৩ জুন) ট্েরনেযােগ ঢাকা ছাড়েব প্রায় এক লাখ মানুষ।
তেব
সকােল
খুলনাগামী
ট্েরন
সুন্দরবন
এক্সপ্েরেসর
িসিডউল
িবপর্যেয়র কারেণ েভাগান্িতেত পেড়ন যাত্রীরা। ট্েরনিট এিদন সকাল
৬টা ২০িমিনেট ছাড়ার কথা থাকেলও তা এক ঘণ্টা েদিরেত স্েটশন েছেড়
যায়। তেব বািক ট্েরনগুেলা িনিদষ্ট সমেয় স্েটশন েছেড়েছ।
কমলাপুর েরলওেয় স্েটশন ম্যােনজার িসতাংশু চক্রবর্তী গণমাধ্যমেক
জানান, অন্যিদন কমলাপুর েথেক ৬৬িট ট্েরন ছাড়েলও বুধবার েথেক আরও
পাঁচিট েযাগ হেয়েছ। বুধবার েথেক ঈেদর আেগর রাত পর্যন্ত প্রিতিদন
এক লাখ মানুষ ট্েরনেযােগ ঢাকা ছাড়েব।
িতিন জানান, বুধবার ৩২িট আন্তঃনগর ট্েরন, পাঁচিট ঈদ স্েপশাল,
৩৪িট েমইল এবং েলাকাল ট্েরন েদেশর িবিভন্ন স্থােনর উদ্েদেশ ঢাকা
েছেড় যােব।
েরলওেয় সূত্ের জানা েগেছ, প্রিতিদন
লালমিনরহােটর উদ্েদেশ একিট এবং রাত
েছেড় যােব একিট িবেশষ ট্েরন। রাত
উদ্েদেশ একিট এবং রাত েসায়া ৯টায়
একিট িবেশষ ট্েরন।

সকাল েসায়া ৯টায় কমলাপুর েথেক
১২টা ৫ িমিনেট খুলনার উদ্েদেশ
১০টা ৫০ িমিনেট পার্বতীপুেরর
রাজশাহীর উদ্েদেশ েছেড় যােব

খুলনা রুট ছাড়া বািক রুটগুেলার িবেশষ ট্েরন ঈেদর পর সাতিদন চলাচল
করেব। ট্েরনগুেলা ক্েষত্র িবেশেষ কেয়কিট স্েটশেন থামেব।
িবেষ ট্েরেনর িবষেয় িবষেয় েরলওেয়র স্েটশন ম্যােনজার িসতাংশু
চক্রবর্তী গণাধ্যেক জানান, যাত্রীেদর যােত দুর্েভাগ েপাহােত না
হয় েসজন্য বাংলােদশ েরলওেয় সব সময় ঈদ স্েপশাল সার্িভস চালু কের।
এবােরর ঈদ স্েপশাল ট্েরন চলেব আজ েথেক। এবার ঈেদ খুলনা রুেট
প্রথমবােরর মেতা স্েপশাল ট্েরন চলেব।
িতিন বেলন, ১০ জুন েথেক স্েপশাল ট্েরেনর িটিকট িবক্ির শুরু
হেয়েছ, যা এখনও চলমান। ঈেদর পর সাতিদন ধের এই ট্েরন চলেব। এসব
ট্েরেনর িফরিত িটিকট িনজ িনজ স্েটশেন পাওয়া যােব।
যাত্রা িনরাপদ করেত িনেয়ািজত
সংস্থা ও আনসার সদস্য।
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েরাভার স্কাউট, েরলওেয় পুিলশ খুেলেছ
েজেন িনেত পারেবন িবস্তািরত সব তথ্য।
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