পীরগে িবনা েকেট রলমেণ জিরমানা, েক মারধর
িদনাজর থেক পগেড়র উেে ছেড় আসা ৭০৫ আপ একতা েন ঠারগওেয়র পীরগ শেন িকট যাচাইেয়র
সময় িবনা েকেট এিস কিবেন রল মেণ ই নারী যাীেক জিরমানা কের রল শেনর  রােসল রানা। যাীেদর
জিরমানা করার দােয় এক যাীর ামীর ভাড়ােট সাসীেদর হােত মারধেরর িশকার হেয় রল শন  বতমােন
িদনাজর আর রিহম মিডেকল কেলজ ও হাসপাতােল িচিকৎসাধীন রেয়েছন।
এিদেক এ ঘটনার পর হেত আজ হিতবার (১৪ মাচ ) সকাল থেক শনেত রলযাািবরিত তাহার করা হেয়েছ।
এর ফেল সকাল থেক পগড় ও িদনাজর থেক ছেড় আসা কান ন থাকেছনা শনেত। ানীয় যাীরা পেড়েছন
চরম ভাগািেত। যারা অিম িকট কেটেছন। এক কোল ম বিসেয় তেদর টাকা ফরত দান করা হে
শনেত।
 রােসল রানা জানান, গতকাল ধবার রাত সােড় ৮টার সময় একতা এেেসর এিস কিবেন িকট ছাড়াই তী
আার ও সামা আার নােম ই নারীযাী উেঠ। আিম তােদরেক রেলর িনয়মাসাের িকট ছাড়া রলমেণর দােয় ২শ
টাকা জিরমানা করেল আমার উপর চড়াও হয় ই নারী।
 রােসল আরও জানান, যাী তী আার তার ামী িরচাড  ক েঠােফােন আিম তার গােয় হাত িদেয়িছ, এমন
উাপাা ঝেল ৭০/৮০ জন লাকজন িনেয় হািজর হয় িরচাড । আমােক রল থেক মারধর কের টেন িহচেড় বর কের
শেন মারিপট কের িরচাড সহ তার সােথ আসার লাকজন। এ সময় েনর যাীরা এবং ানীয় িলশ শাসন এেস
আমােক উার কের পীরগ হাসপাতােল ভিত করান। পের অবা আশংকাজনক হওয়ার কারেণ আমােক িদনাজর
হাসপাতােল রণ কেরেছন ডাার।
পীরগ থানার ওিস থানার ওিস বজর রিশদ বেলন, িদনাজর থেক িবনা িকেট এিস কিবেন রলমেণর সময়
পীরগ রলেশেন িকট যাচাইেয়র সময় ধরা পড়েল তােক জিরমানা করা কের কপ । পের এ ঘটনােক ক কের
েক মারধর কের যাীর লাকজন। এ রেলর আলাদা িলশ শাসন রেয়েছ। তারাই িবষয় দখেব।
পীরগ উপেজলা িনব াহী অিফসার এ ডািউ রায়হান শাহ বেলন, ঘটনার কথা েন আিম শেন িগেয়িছলাম। আহত
েক িচিকৎসা দােনর জ িদনাজর পাঠােনা হেয়েছ এবং েয়াজনীয় বা হেণর জ কপ েক বলা হেয়েছ।
পীরগ রলেশন অিফসার গালাম রানী জানান, মারিপেটর ঘটনায় আমাগীকাল সকাল ৬টা পয  শেন
রলযাািবরিত তাহার করা হেয়েছ। উতন কপ ের পরবত িনেদ শনা না
পাওয়া পয  রলযাা িবরিত তাহােরর িবষেয় বলা যােব না।
এছাড়াও েক মারধেরর দােয় িরচাড সহ ৭০/৮০ জনেক আসামী কের এক মামলার িত চলেছ বেল জানান িতিন।
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