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যা ীেদর সে  কথা বেল জানা েগেছ, বনলতা ে নিটর াপাের রাজশাহীর মানুেষর েবশ u াশা িছল। ে নিটর 
যা ীেদর িবপুল aংশi িশ াথ , যারা ঢাকা, রাজশাহী, চ াম, পাবনাসহ েদেশর িবিভ  িবশব্িব ালয়, কেলজ বা 
বড় বড় েল পড়ােশানা কের। তােদর কথা িবেবচনা কের a ত বনলতা ে েনর িটিকেটর সে  খাবার 
বা তামূলক না করেলi েরল কতৃর্প  ভােলা করত। eটা তয্াহার করা uিচত। তা না হেল েমi যা ী হারােব 
ে নিট। 

ে েনর ‘জ’ বিগর েশাভন েচয়ােরর যা ী রাজশাহীর ƣবকালী সংঘ ে ািট র্ং ােবর সাধারণ স াদক রiচ uি ন 
বাবু কােলর ক েক বেলন, ‘খাবার বলেত eকটা িশঙাড়া, হাফ িলটার পািনর েবাতল, eকটা বাগ র্ার আর eক িপস 
েকক। সে  ােকটজাত করা সস। ei খাবােরর দাম বড় েজার রাজশাহীেত 86-91 টাকা। িক  েসi খাবােরর 
জ i িটিকেটর সে  েকেট েনoয়া হে  261 টাকা। eটা েজা ির ছাড়া িকছুi নয়।’ িতিন মেন কেরন, যারা 
গয্াি ক-আলসােরর েরাগী তারা সকােল eসব খাবার েখেয় uে া িবপেদ পড়েব। তাঁর e সম া থাকায় িতিন 
খাবার মুেখ েতােলনিন। 

ে েনর eিস ি ার যা ী আরমান আলী বেলন, ‘ে েন িবক  েকােনা খাবার েনi। েয কারেণ খাi না খাi খাবার 
িনেত বা  হি  আমরা। িক  খাবােরর েবিশর ভাগi েকােনা কােজ আসেছ না যা ীেদর। কারণ সকােল বা দুপুের 
বাগ র্ার, িশঙাড়া o েকক aেনেকi পছ  কের না।’ 

িবষয়িট সব্ীকার কের নাম কাশ না করার শেত র্ ে েন দািয়তব্রত eকজন aয্ােটনেড  কােলর ক েক বেলন, 
‘খাবােরর দােমর কারেণi বনলতায় েশাভন েচয়াের যা ী হে  না। িতবারi িবপুলসংখয্ক আসন ফাঁকা থাকেছ।’ 

েরেলর দািয়তব্রত কম র্কত র্ােদর িহসাব aনুযায়ী, রাজশাহী েথেক ঢাকার uে েশ গতকাল সকােল েছেড় আসা 
বনলতায় 351িট আসন ফাঁকা িছল। aেনেকi িটিকট কাটার সময় না েপেয় তিড়ঘিড় কের ে েন oেঠ। পের 
জিরমানাসহ তারা িটিকট কােট। তাi িকছু যা ী বাড়িত হেয়েছ। না হয়, 411 আসনi ফাঁকা থাকত। ফাঁকা 
আসেনর ায় সবi সাধারণ েশাভন ে িণর। 

ে েনর aয্ােটনেড  eস eম e মােলক জানান, গতকাল সকােল রাজশাহী েথেক েছেড় আসা বনলতায় েমাট 
যা ী িছল 779 জন। আেগর িদন বুধবার সকােল িছল 955 জন। 

ে েনর িটিটi সুমন েহােসন বেলন, খাবােরর মূ  বাদ িদেল যিদ 351 আসন ফাঁকা থােক, তাহেল 486 টাকা 
িটিকট মূ  ধের a ত ৯1 হাজার টাকা েলাকসান হেয়েছ আজ (বৃহ িতবার)। 

বনলতা e ে েস 23িট বিগেত েমাট যা ী আসন ৯35িট। eর মে  েশাভন েচয়ােরর বিগ সাতিট, আসনসংখয্া 
775িট। 

রাজশাহী েরলoেয় ে শেনর সুপািরনেটনেড  আমজাদ েহােসন বেলন, সবার েচাখ eিস েচয়ােরর িটিকেটর 
িদেক। িক  েশাভন েচয়ােরর িটিকট খুব েবিশ িবি  হে  না। e কারেণ ায় সব ে েনi আসন ফাঁকা থাকেছ। 

 


