
দ োহোজোরী-কক্সবোজোর দরললোইন 

দ শের পর্ যটন খোশে নতুন যুশের সূচনো 

এম জসীম উদ্দিন 

 

কক্সবোজোশরর সশে দরল দর্োেোশর্োে, র্ো একসময় স্বপ্ন দ্দিল অবশেশে পূরশের পশে।  কক্সবোজোর সমুদ্রসসকে 

দেশক ৩ দ্দকশলোদ্দমটোর দূশর দ্দনদ্দম যে হশে দ শের একমোত্র আইকদ্দনক দরল দেেন।  অেযোধুদ্দনক প্রযুদ্দিশে দ্দনদ্দম যে 

দরলওশয় দেেনটি  ে যনোেীশ র আকে যে করশব। দ োহোজোরী দেশক রোমু হশয় কক্সবোজোর পর্ যন্ত ১০০ দ্দকশলোদ্দমটোর দরলপে 

দ্দনম যোে প্রকল্প ২০১০ সোশলর ৬ জুলোই একশনশক অনুশমো ন পোয়। ২০১১ সোশলর ৩ এদ্দপ্রল প্রধোনমন্ত্রী দেখ হোদ্দসনো 

দ োহোজোরী-রোমু-কক্সবোজোর এবং রোমু-ঘুমধুম পর্ যন্ত দ্দমটোরশেজ দরলপে দ্দনম যোশের দ্দিদ্দিপ্রস্তর স্থোপন কশরন। ২০১৬ 

সোশলর ২৭ এদ্দপ্রল প্রকল্পটি ‘ফোে ট্র্যোক প্রকল্প’ দ্দহশসশব অন্তর্ভ যি হয়। আেে 2017 সোশল  এর দ্দনম যোে শুরু হয়। ২৯ একর 

জদ্দমর ওপর দ্দনদ্দম যে হশে এ দরল দেেন। এর আকৃদ্দে দ্দিনুশকর মশেো, র্ো সমুদ্র সসকশের প্রেীকশক উপস্থোপন কশর।  

প্রকশল্পর দময়ো  দেে হওয়োর কেো ২০২২ সোশলর ৩০ জুন পর্ যন্ত। পশর এক  ফো বোদ্দিশয় প্রকশল্পর দময়ো  করো হয় ২০২৪ 

সোশলর ৩০ জুন পর্ যন্ত। এশে ব্যয় ধরো হশয়শি ১৮ হোজোর ৩৪ দকোটি ৪৮ লোখ টোকো। প্রকশল্পর দময়ো  বোিশলও ব্যয় 

বোশিদ্দন। প্রকল্প ব্যশয়র মশে 6,034 দকোটি টোকো অিযন্তরীে উৎস দেশক পূরে করো হশে এবং এেীয় উন্নয়ন ব্যোংক 

(এদ্দিদ্দব) 12,000 দকোটি টোকো ঋে দ্দ শে।  

 

ইশেোমশে দ শের প্রেম আইকদ্দনক দরলওশয় দেেশনর মূল িবশনর দ্দনম যোে কোজ দেে হশয়শি। মুিো দ্দ শয় 

দ্দিনুশকর আকৃদ্দের িয় েলো িবশনর কোজ দেে হওয়োর পর এখন চলশি অন্যোন্য প্রস্তুদ্দে। সমুশদ্রর মশে এটোই হশব প্রেম 

দরলওশয় দেেন র্ো িবশনর চোরপোশে গ্লোস, দ্দেল কযোশনোদ্দপ, এয়োর কদ্দিেনোর, ফোয়োর ফোইটিং, স্যোদ্দনটোদ্দর এবং 

সবদ্যযদ্দেক র্ন্ত্রপোদ্দে স্থোপশনর জন্য ব্যবহোর করো হশব। স র উপশজলোর চোশের পোিো গ্রোশম পর্ যটকশ র অশপক্ষোয় সেদ্দর 

হশে র্োশে  দ্দক্ষেমুখী িয়েলো িবন। মূল দরলশেেন িবশনর পূব য পোশে একটি পেচোরী দসতু ও প্লোটফম য দ্দনম যোশের কোজ 

চলশি। একই সশে দেেন িবশনর পদ্দিম পোশে ২০টি পাঁচেলো িবন দ্দনম যোশের কোজ চলশি। বেযমোশন চট্টগ্রোম-

দ োহোজোরী-কক্সবোজোর-গুনদ্যম (দ্দসদ্দিদ্দসদ্দজ) দট্র্ন রুশটর দ্দনম যোে কোজ পুশরো শম চলশি। দ্দসদ্দিদ্দসদ্দজ দরল রুশটর প্রকল্প 

পদ্দরচোলক বশলন, প্রকশল্পর দ্দনম যোে কোজ 90% সম্পন্ন হশয়শি, এবং বোদ্দক 10% 2023 সোশলর জুশনর মশে দেে হশব। 

দ োহোজোরী-কক্সবোজোর দরললোইন দ্দনম যোে দেশে কক্সবোজোশরর সশে পুশরো জোদ্দে দরল দর্োেোশর্োশের আওেোয় আসশব। 

এিোিো দরলপেটি উপকূলীয় দজলোয় মোি, রোবোর কাঁচোমোল, লবে এবং অন্যোন্য কৃদ্দেজোে পণ্য পদ্দরবহে সহজ করশব। 

 

 

প্রকল্প কম যকেযোরো জোনোন, দ োহোজোরী দেশক কক্সবোজোশরর দরলওশয় প্রকল্পটিশে নয়টি দেেন দ্দবদ্দডং, প্লযোটফম য 

এবং দেি সহ  দমোট ১০০ দ্দকশলোদ্দমটোর দ্দসশেল লোইন ও ডুশয়লশেজ দরললোইন দ্দনম যোে করো হশে। এই দরললোইশন ৩৯টি 

বি দসতু ও ২৪২টি কোলিোট য েোকশব। এিোিো হোদ্দে চলোচশলর জন্য আিোরপোস ও ওিোরপোস দ্দনম যোে করো হশে। 

ইদ্দেমশে নয়টি নতুন দরলশেেন দ্দনম যোে করো হশয়শি দসগুশলো হশলো সোেকোদ্দনয়ো, দলোহোেোিো, চকদ্দরয়ো, ডুলোহোজোরো, 

ঈ োঁও, রোমু, কক্সবোজোর স র, উদ্দখয়ো ও ঘুমধুম।  দরলপেটি চট্টগ্রোম ও কক্সবোজোশরর মশে দ্রুে ও দ্দনদ্দব যশে দট্র্ন চলোচল 

দ্দনদ্দিশের মোেশম এই অঞ্চলশক ট্র্োন্স এদ্দেয়োন দরলওশয়র সোশে সংযুি করশব। এশে আধুদ্দনক কদ্দম্পউটোর-দ্দিদ্দিক 

ইন্টোরলক দ্দসেন্যোল এবং দ্দিদ্দজটোল দটদ্দলকদ্দমউদ্দনশকেন দ্দসশেম েোকশব। বোংলোশ ে সরকোর চট্টগ্রোশমর দ োহোজোরী 

দেশক বোেরবোশনর ঘুমধুম পর্ যন্ত দরল ট্র্যোকটি সম্প্রসোরশের পদ্দরকল্পনো কশরশি। ট্র্োন্স-এদ্দেয়োন দরলওশয় দনটওয়োকযটি 

প্রস্তোদ্দবে ঘুমধুম দরলওশয় দেেশনর সোশে সংযুি হওয়োর কেো দ্দিল। কক্সবোজোশরর পর্ যটন বৃদ্দির লশক্ষয সরকোর 



প্রস্তোদ্দবে রোমু দরলওশয় দেেন দেশক কক্সবোজোর পর্ যন্ত আশরকটি দরলওশয় ট্র্যোক দ্দনম যোশের পদ্দরকল্পনো কশরশি। ঘুমধুম 

পর্ যন্ত বদ্দধ যে নতুন দরললোইন এবং কক্সবোজোশর প্রস্তোদ্দবে দরলওশয় দেেন একই সশে দ্দনম যোে করো হশে। দরলপেটি 

দ্দনদ্দম যে হশল দ্দময়োনমোর, চীনসহ ট্র্োন্স এদ্দেয়োন দরলওশয়র কদ্দরশিোশর যুি হশব বোংলোশ ে। পর্ যটশনর কোরশে কক্সবোজোর 

এবং বোংলোশ শের বোদ্দক অংশের মশে র্োেোয়োশের জন্য এটি হশব সবশচশয় গুরুত্বপূে য টোদ্দম যনোল। 

 

প্রেম পর্ যোশয় দ োহোজোরী দেশক রোমু হশয় কক্সবোজোর পর্ যন্ত দ্দনম যোে করো হশব ১০০ দ্দকশলোদ্দমটোর দরলপে। দ্দিেীয় 

পর্ যোশয় রোমু দেশক দ্দময়োনমোশরর কোশি ঘুমধুম পর্ যন্ত ২৮.৭২৫ দ্দকশলোদ্দমটোর নতুন দ্দসশেল লোইন ডুশয়ল দেজ ট্র্যোক দ্দনদ্দম যে 

হশব। এশে দ্যটি (উদ্দখয়ো ও ঘুমধুম) নতুন দেেন দ্দনম যোে ও অন্যোন্য অবকোঠোশমো দ্দনম যোে করো হশব। এরজন্য ৩৫০ একর 

ভূদ্দম অদ্দধগ্রহেও করো হশব। বোংলোশ ে দরলওশয় সূত্র জোদ্দনশয়শি দময়োশ র এক বির আশেই প্রকশল্পর কোজ দেে করোর 

সম্ভোবনো দ খো দ্দ শয়শি। 2023 সোশলর জুশনর মশে ঢোকো দেশক চট্টগ্রোশম  সোধোরে দট্র্শনর সশে 'পর্ যটন দ্দবশেে দট্র্ন' 

চলশব। এ জন্য দ্দবশেে সুদ্দবধোযুি আধুদ্দনক দট্র্ন আনো হশে। আধুদ্দনক দকোচগুশলো যুি হশব এই দরলপশে। আমোশ র 

বেযমোশন দর্ দকোচগুশলো আশি দসগুশলোর জোনোলো দিোট, এখোশন বি জোনোলোর আধুদ্দনক সুদ্দবধোসমৃি দকোচ যুি করো হশব। 

র্োশে দরশল বশস পুশরো প্রকৃদ্দে উপশিোে করো র্োয়। ২০২৩-২৪ সোশল এসব দট্র্ন ঢোকো-িোেো, ঢোকো-র্শেোর রুশট যুি হশব। 

আর দট্র্ন চোলু হশল পর্ যটন দ্দেশল্পর পোেোপোদ্দে আে য সোমোদ্দজক উন্নয়শন পোশে র্োশব এ জনপশ র জীবনর্োত্রো। 

 

িয় েলো িবশনর দ্দনচেলোয় েোকশব টিদ্দকট কোউন্টোর, অিযে যনো কক্ষ, লকোর, েথ্য দকন্দ্র, মসদ্দজ , দ্দেশুশ র 

দ্দবশনো ন এলোকো, র্োত্রীশ র লোউঞ্জ এবং পেচোরী দসতুশে প্রশবশের ব্যবস্থো। দ্দিেীয় েলোয় েোকশব েদ্দপং মল, চোইড 

দকয়োর দসন্টোর, দরস্টুশরন্ট ইেযোদ্দ । তৃেীয় েলোয় 39টি কক্ষ সহ েোর কমন দহোশটল; চতুে য েলোয় দরশস্তোরাঁ, দ্দেশু র্ত্ন 

দকন্দ্র, সশেলন হল ও কম যকেযোশ র অদ্দফস। দেেন িবশনর সোমশন দখোলো মোশঠ দ্দনম যোে করো হশে দ্দিনুক আকৃদ্দের 

দফোয়োরো। এই িে যোর পোে দ্দ শয়ই দেেশন প্রশবে করশব র্োত্রীরো। আর দট্র্ন দেশক দনশম আসো-র্োওয়োর জন্য দ্যটি পৃেক 

সিক দ্দনম যোে করো হশে। দ্দেনটি বি েোদ্দি পোদ্দকযং দেস আশি। িবশনর পূব য পোশে ৮০ ফুট  ীর্ য পেচোরী দসতু দ্দনম যোে 

করো হশে। সংযুি দ্দেনটি পৃেক এসশকশলটর হশব. বয়স্ক ও প্রদ্দেবন্ধীশ র জন্য দ্দবশেে ব্যবস্থো করো হশয়শি। িবশনর 

উির পোশে ৬৫০ দ্দমটোর স র্ যয ও ১২ দ্দমটোর প্রশস্থর দ্দেনটি প্লোটফম য দ্দনম যোে করো হশে। প্রদ্দেটি প্লযোটফম য 650 দ্দমটোর  ীর্ য 

এবং 12 দ্দমটোর চওিো।  দ িে প্রশকৌেলীসহ প্রোয় দ্যই হোজোর শ্রদ্দমক এই প্রকশল্প দ্দ নরোে কোজ করশিন। দেেনটি চোলু 

হশল পর্ যটকরো সকোশল কক্সবোজোর দ্দেশয় দেেশনর লকোশর েোশ র ব্যোে ও লোশেজ দরশখ সোরো দ্দ ন সমুদ্রসসকে বো 

 ে যনীয় স্থোন ঘুশর রোশের দট্র্শন আবোর দ্দফরশে পোরশবন দ্দনজ েন্তশব্য। এশে পর্ যটন দ্দেশল্প নতুন িোর উশমোদ্দচে হশব এবং 

পর্ যটকশ র অে য সোশ্রয় হশব। 

 

কক্সবোজোর দ্দবশের  ীর্ যেম অদ্দবদ্দেন্ন প্রোকৃদ্দেক বোলুময় সমুদ্র সসকে, র্ো ১২০ দ্দক.দ্দম. পর্ যন্ত দ্দবস্তৃে।  এটি 

বোংলোশ শের সবশচশয় জনদ্দপ্রয় পর্ যটন আকে যে। প্রদ্দেদ্দ ন অসংখ্য পর্ যটক এই সসকশে আশসন। েোশ র ভ্রমনশক সহজ 

করশে বেযমোন সরকোশরর আইকদ্দনক দরল দেেন সেদ্দরর পদ্দরকল্পনো অেযন্ত সমশয়োপশর্োেী। এর মোেশম ভ্রমে 

দ্দপপোসুশ র  ীর্ যদ্দ শনর প্রদ্দেক্ষোর অবসোন হশব। অনন্য স্থোপেযসেলী আর অিযন্তরীে সোজসজ্জো ভ্রমে দ্দপপোসুশ র আকৃষ্ট 

করশব। অেযোধুদ্দনক প্রযুদ্দিশে দ্দনদ্দম যে দরলওশয় দেেনটি পর্ যটন খোশে নতুন যুশের সূচনো করোর পোেোপোদ্দে দ শের 

সোমদ্দগ্রক অে যনীদ্দের েদ্দে সঞ্চোশর গুরুত্বপূে য ভূদ্দমকো রোখশব । 

                                                                        # 

দ্দপআইদ্দি দ্দফচোর 

 


