
  

    
   

েগােয়nা pিতেবদেন িসেলেটর 222 জেনর নাম * কেঠার বয্বsা েনয়া হেc -েরলপথমntী
pকাশ : 23 িডেসmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

েরল েsশেন িটিকট কাunাের েগেল pায়i জানােনা হয়, আসন খািল েনi aথর্াৎ িটিকট েনi। aথচ pায়
pিতিদনi eেককিট আnঃনগর ে েন 15 েথেক 35 শতাংশ িটিকট aিবkীত থােক।

েলাকাল ে েন aিবkীত থােক 80 শতাংশ পযর্n। আর ে েনর েভতেরর িনতয্িদেনর িচt হেc- পা েফলার
জায়গা েনi। aথচ িদন িদন েলাকসােনর ঘািন টানেছ েরল, যাtীরাo পােc না কািkত েসবা।
e িনেয় aনুসnান  কেরেছ eকিট েগােয়nা সংsা। pাথিমক পযর্ােয় বড় কেয়কিট েsশেন aনসুnান
চািলেয়  সংি রা  েদখেত েপেয়েছ  শিkশালী চk িটিকট কােলাবাজািরেত  যুk। aিবkীত  আসন েলার
তথয্ জািনেয় েদয়া হয় সংি  ে েন থাকা চেkর সদসয্েক।

েস আসেন েলাক বিসেয় টাকা আদায় কেরন তারা। পের ভাগ হয় চেkর সদসয্েদর মেধয্। e চেk েsশন
ময্ােনজার েথেক  কের ঝাড়ুদার, েরলপুিলশ o ে েনর পিরচালক েথেক aয্ােটনেডn পযর্n জিড়ত।
িসেলট েরলoেয় েsশনসংkাn েগােয়nা pিতেবদন সmpিত জমা পেড়েছ েরলপথ মntণালেয়। 13 পৃ ার

  িশপন হাবীব
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oi pিতেবদেন বলা হেয়েছ, 222 জন রেয়েছন যারা িটিকট কােলাবাজািরসহ িবিভn aিনয়ম-দনুর্ীিতর সে
সmৃk। eেদর িব েd বয্বsা েনয়ার pিkয়া  কেরেছ েরল কতৃর্ পk। তারা বলেছ, aনয্ েsশন েলার
pিতেবদন eেল পযর্ায়kেম েসখােনo বয্বsা েনয়া হেব।
েগােয়nা  pিতেবদেন  বলা  হেয়েছ-  ঢাকার  কমলাপুর,  িবমানবnর,  চ gাম,  রাজশাহী,  খুলনা,  িসেলট,
রংপুর, িদনাজপুর, জয়েদবপুর (গাজীপুর), ঈ রদী (পাবনা), যেশারসহ েছাট-বড় 354িট েsশেনi িটিকট
কােলাবাজািরসহ নানা ধরেনর aিনয়ম-দনুর্ীিত রেয়েছ।
সূtমেত, বতর্ মােন 358িট যাtীবাহী ে ন চলাচল করেছ। eর 96িট আnঃনগর। eসব ে েন pিতিদন pায়
75 হাজার িটিকট বরাd থােক। বািক ে েনর মেধয্ রেয়েছ কিমuটার, েলাকাল o েমiল।

েরলoেয় বািণিজয্ক িবভােগর সূt বলেছ, মােসর pায় 25 িদনi আnঃনগর ে েনর িটিকট 15 েথেক 35
শতাংশ aিবkীত থােক। আর েলাকাল o েমiল ে েনর 75 েথেক 80 শতাংশ িটিকট pায়i aিবkীত
েথেক যায়। aথচ েলাকাল o েমiল ে েন ধু েকােচর (বিগর) েভতর নয়, েভতের জায়গা না েপেয় ছােদ
পযর্n েলাকজন oেঠন।
pিতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  aিবkীত  িটিকেটর  আসন  সংখয্া  o  নmর  েsশনেকিndক  গেড়  uঠা  চেkর
(েsশন  মাsার,  েsশন  ময্ােনজার,  বিুকং  মাsার,  বিুকং  সহকারী,  িজআরিপ,  আরeনিব,  হকার,
দালালসহ  িবিভnজন)  সদসয্রা  ে েন  থাকা  িটিটi,  গাডর্ ,  িজআরিপ  সদসয্,  আরeনিব  সদসয্  o
aয্ােটনেডnেদর কােছ জািনেয় েদন। তারা oiসব আসেন িটিকেটর pকৃত দােমর েচেয় েবিশ টাকা িনেয়
aৈবধভােব ে েন uঠা যাtীেদর বিসেয় েদন।

আর  eিস  েচয়ার  o  েকিবেন  িd ণ  টাকা  িনেয়  েলাক  বসান।  েলাকাল  ে েন  িটিকট  েচকার,  গাডর্ ,
ে নচালক, সহকারী চালক, িজআরিপ o আরeনিব সদসয্রা যার যার মেতা টাকা েনন। aিভেযাগ রেয়েছ,
eসব ে েন িটিকট েকেট uঠেলo িসট েপেত সংি েদর টাকা িদেত হয়। েয কারেণ যাtীেদর বড় aংশ
িটিকট না েকেটi ে েন oেঠন।
েগােয়nা pিতেবদেন বলা হেয়েছ, িসেলেট েsশেনর জনয্ pিতিদন 4 হাজার 445িট িটিকট বরাd। eর
িবপরীেত  10  েথেক  12  হাজার  যাtী  যাতায়াত  কেরন।  িসেলট-ঢাকা  লাiেন  pিতিদন  4িট  আnঃনগর,
িসেলট-চ gাম লাiেন 2িট আnঃনগর ে ন চেল।

eছাড়া eসব লাiেন আরo 6িট েমiল o েলাকাল ে ন চেল। eসব ে েনর িটিকট িবkয়েক েকnd কের
গেড়  uেঠেছ  শিkশালী  কােলাবাজাির  চk।  eর  সে  িসেলট  েsশন  মাsার,  েsশন  ময্ােনজার,  বিুকং
সহকারী, িজআরিপ, আরeনিব েথেক  কের pায় সবাi সmৃk।

eছাড়া সহকারী েsশন মাsার 3 জন, iয়াডর্  মাsার 1, ডস aয্ািসsয্াn 1, শািnং পটর্ ার 1, িটeনিট
1, পেয়nময্ান 9, েগটময্ান 9, িটিকট কােলkর 3, বিুকং সহকারী 10, েরলoেয় kক 1, আয়া 2 o সুiপার
9 জন রেয়েছন। েমকািনকয্াল iি িনয়ািরং েসকশেন রেয়েছন 65 জন।

1 জন inেপkেরর তttাবধােন েরলoেয় িনরাপtা বািহনীর 34 জন রেয়েছন। রেয়েছন েরলoেয় েগােয়nা
শাখার 4 জন কনেsবল o িজআরিপর 1 জন inেপkরসহ 40 জন সদসয্। pিতেবদেন বলা হেয়েছ, eেদর
বড় aংশi চেk o দনুর্ীিতেত যুk।
িসেলট েরলoেয় েsশন ময্ােনজার আতাuর রহমান, ভারpাp ময্ােনজার আফসার uিdেনর নামo eেসেছ
িটিকট কােলাবাজাির o aিনয়ম-দনুর্ীিতর সে  জিড়তেদর তািলকায়।

তােদর সে  রেয়েছন- েsশেন থাকা eলািহ ফাsফুেড (বতর্ মােন কথা ফাsফুড েসnার) কাজ করা কিবর
মিুn o হকার নূ ল iসলাম েমাlা। eছাড়া িসeনeস aপােরটর জিহ ল iসলাম, তার সহেযাগী েরামান
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ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
িপeিবek : 9824054-61, িরেপািটর্ ং : 9824073, িবjাপন : 9824062, ফয্াk : 9824063,
সাkর্ েলশন : 9824072। ফয্াk : 9824066 

আহমদ, pধান বুিকং kাকর্  জিহর আহেমদ, বুিকং kাকর্  েরজাuর রহমান রাজা, তার সহেযাগী আলমগীর
েহােসন,  বিুকং  kাকর্  মাসুদ  সরকার,  বাবিুচর্  আবু  তােহর,  আরeনিবর  েপািsং  হািবলদার  জােন  আলম,
বিুকং সহকারী খােলদ আহেমদ, বুিকং সহকারী সুজন, বুিকং সহকারী দলুাল, বিুকং সহকারী শািn দােশর
নাম eেসেছ।

িটিকট কােলাবাজাির o aিনয়ম-দনুর্ীিতর টাকার eকিট aংশ িসেলট েরলoেয় সংি  কিতপয় কমর্কতর্ াo
পান বেল pিতেবদেন বলা হেয়েছ।
e িবষেয় জানেত চাiেল েরলoেয় মহাপিরচালক শামছুjামান যুগাnরেক বেলন, যারা িটিকট কােলাবাজাির
তথা িটিকট িবিk না কের আসন সংখয্া িবিkেত জিড়ত তােদর িব েd বয্বsা েনয়ার িনেদর্শনা িদেয়েছন
েরলপথমntী। আমরা েস েমাতােবক কাজ  কেরিছ। দনুর্ীিতবাজেদর কেঠারভােব দমন করা হেব।
েরলপথ সিচব েমা. েমাফােjল েহােসন বেলন, আমরা িদন-রাত েচ া করিছ েরেলর aিনয়ম-দনুর্ীিত বn
করেত। িকn িকছু aসৎ কমর্কতর্ া-কমর্চারী aিনয়ম-দনুর্ীিত কেরi আসেছ।

িবেশষ  কের  িটিকট  কােলাবাজািরর  সে  সmৃkরা  খুব  ভয়ানক।  েগােয়nা  িরেপাটর্  িনেয়  সয্ােরর
(েরলপথমntী) সে  কথা হেয়েছ। িরেপাটর্  aনযুায়ী সংি েদর িব েd dতi বয্বsা েনয়া  হেব। িতিন
বেলন, ধু িসেলট নয়, সব েsশেনi eমন aনসুnান চালােনা হেc। কাuেকi ছাড় েদয়া হেব না।
e  িবষেয়  েরলপথমntী  েমা.  নূ ল  iসলাম  সুজন  যুগাnরেক  জানান,  মাঠপযর্ােয়  েগােয়nারা  aনসুnান
করেছন, দনুর্ীিতবাজরা শনাk হেc। িসেলট েরলoেয় েsশনেকিndক aনসুnান িরেপাটর্  আমরা েপেয়িছ।
িনেদর্শনা েদয়া হেয়েছ, pাথিমকভােব সবাiেক বদিল করা হেব।
িটিকট িবিkেত ৈনরাজয্ সহয্ করা হেব না জািনেয় মntী বেলন, ে েন পা েফলার জায়গা থােক না, aথচ
িটিকট aিবkীত থােক! েশাভন েচয়ার, eিস েচয়ার o েকিবেনর আসন পযর্n aিবkীত থােক, িকn eসেব
েলাকজন িঠকi বেস যাতায়াত করেছন।

চkিটর সে  বাস মািলক o েবসরকাির িবমান eেজnেদর aদশৃয্ চুিk থাকেত পাের। িতিন বেলন, আমরা
কেঠার হিc, aিনয়ম-দনুর্ীিতর সে  সmৃkেদর িব েd কেঠার বয্বsা েনয়া হেব। িতিন বেলন, iিতমেধয্
িদনাজপুর েsশন মাsারসহ 4 জনেক সামিয়ক বরখাs করা হেয়েছ।

পের তােদর িব েd িবভাগীয় বয্বsা gহণ করাসহ আiনগত বয্বsাo েনয়া হেব। িটিকট িবkেয় aিনয়ম
করায় সmpিত িদনাজপুর েরলoেয় েsশন মাsার শংকর kমার গা লুী, ভারpাp বুিকং সহকারী আবদলু
আল মামনু, েরজoয়ার িসিdক o আবদলু kdসুেক সামিয়ক বরখাs করা হেয়েছ।

oi েsশেন aনুসnােনর িতন িদেন 2908িট িটিকেটর িবপরীেত 1 হাজার 821িট িটিকট িবিk হয় eবং
1 হাজার 105িট  aিবkীত  থােক। aথচ কাunাের  েনািটশ  ঝুলিছল ‘আসন  খািল  েনi’। তেব  eখনo
তারা  েsশেনi  দািয়t  পালন  করেছন।  েরল  কতৃর্ পk  বলেছ,  েলাকবল  সংকেটর  কারেণ  তােদর  িদেয়
আপাতত কাজ করােনা হেc।
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