ট্েরেন উঠেত ভরসা মই
নােটােরর মালঞ্িচ, ইয়ািছনপুর ও বাসুেদবপুর েরলস্েটশেনর কার্যক্রম
বন্ধ হেয় েগেছ কেয়ক বছর আেগ। িসগন্যাল ছাড়াই এসব স্েটশন হেয়
চলাচল কের ট্েরন।
নােটার ও আব্দুলপুর

স্েটশন

েথেক

িনয়ন্ত্রণ

করা

হয়

িসগন্যাল।

আন্তঃনগর ট্েরনগুেলা দাঁড়ায় না এসব স্েটশেন। পার্বতীপুর েথেক
খুলনাগামী রেকট েমইল ও রাজশাহীগামী উত্তরা এক্সপ্েরস নােম দুিট
েলাকাল ট্েরন থােম এসব স্েটশেন। ট্েরন দুিট তােদর মেতা কেরই এসব
স্েটশেন এেস থােম এবং যাত্রী উিঠেয় চেল যায়। ট্েরন দুিটর
িনর্ধািরত সময় েবঁেধ েদওয়া থাকেলও যাত্রীেদর অেপক্ষা করেত হয়
ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাস্টার বা িটিকট কাউন্টার না থাকায় ট্েরেনর
েভতেরই যাত্রীেদর িটিকট সংগ্রহ করেত হয়। এসব স্েটশেন চারিট পৃথক
েরলক্রিসংেয়র ব্যবস্থা থাকেলও ব্যবহার উপেযাগী লাইন মাত্র একিট।
েসটাও প্ল্যাটফর্ম েথেক দূের। ফেল মই বা চা েদাকােনর েবঞ্চ েপেত
ঝুঁিক িনেয় ট্েরেন ওঠানামা করেত হয় যাত্রীেদর। িবেশষ কের
বাগািতপাড়া
উপেজলা
সদেরর
মালঞ্িচ
স্েটশন
হেয়
চলাচলকারী
যাত্রীেদর েপাহােত হয় দুর্েভাগ। মালঞ্িচ স্েটশন সংলগ্ন সরকাির
অিফস, আদালত ও িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান গেড় ওঠায় অেনেকই েরলপেথ এেস
অিফস করেতন। িকন্তু স্েটশন বন্ধ হওয়ায় েসই সুেযাগ েথেক বঞ্িচত
হচ্েছন এই উপেজলার কেয়ক হাজার মানুষ। ওই িতনিট স্েটশন েফর চালুর
দািব জািনেয়েছন এলাকাবাসী।
বাগািতপাড়া
েপৗর
েময়র
েমাশাররফ
েহােসন
বেলন,
কািদরাবাদ
েসনািনবাস ও একিট আর্িম েটকিনক্যাল িবশ্বিবদ্যালয়সহ একািধক
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান প্রিতষ্িঠত হেয়েছ এই স্েটশনেক িঘের। িকন্তু
মালঞ্িচ স্েটশনসহ বাগািতপাড়া উপেজলার িতনিট স্েটশেনর কার্যক্রম
বন্ধ কের েদওয়ায় সুিবধাবঞ্িচত হচ্েছন এ উপেজলার মানুষ। যাত্রীেদর
ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেস থাকেত হয় স্েটশেন। আবার ট্েরন এেস থােম
প্ল্যাটফর্েমর বাইেরর লাইেন। এেত যাত্রীেদর ট্েরেন উঠেত-নামেত
কষ্ট হয়। িতিন স্েটশনিট েফর চালুর দািব জানান।
নােটার েরলস্েটশেনর স্েটশনমাস্টার অেশাক কুমার চক্রবর্তী বেলন,
মূলত জনবেলর অভােব গুরুত্বপূর্ণ এসব স্েটশেনর কার্যক্রম বন্ধ
রেয়েছ। স্েটশনগুেলা েফর চালু করেত জনবল িনেয়াগ প্রক্িরয়াধীন
রেয়েছ বেল জানান িতিন।
েরলপথ মন্ত্রণালেয়র সংসদীয় কিমিটর সদস্য ও নােটার-২ (সদর ও
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আসেনর
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সদস্য
শিফকুল
ইসলাম
িশমুল
বেলন,
স্েটশনগুেলা েকন বন্ধ এবং এগুেলা চালুর জন্য েকােনা উদ্েযাগ
েনওয়া হেয়েছ িকনা, তা েরেলর সংশ্িনষ্ট কর্তৃপক্েষর কােছ জানেত
েচেয়িছ।
একইসঙ্েগ
পশ্িচমাঞ্চল
েরেলর
মহাব্যবস্থাপেকর
কােছ
প্রেয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বেলিছ।

