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এই সময় িডিজটাল �ড� : এখন �থেক আর �ঝঁেপ বৃি�র িদেন বা উৎসেবর

মরসুেম অ�াপ ট�াি�র সাজ� �রট �দেখ মাথায় হাত িদেত হেব না। শহের এল শাটল

অ�াপ বােসর পিরেষবা। মুেঠা �ফােন শাটল অ�াপ ডাউনেলাড কের অিফস

যাওয়ার একিদন আেগই এিস বােস িনেজর আসন সংর�ণ কের রাখা যােব।

িনিদ�� সমেয় বািড়র কােছর বাস��া� �থেকই বাস ত� েল �নেব আর গ�েব� �পৗ�েছ

�দেব সময় মেতা। সং�ার দািব, ঝড়বৃি� বা �কানও উৎসেবই ভাড়ার �হরেফর হেব

না।

�সামবার এমনই িতনিট ঝাঁ চকচেক বােসর যা�া সূচনা হল �গিলর উ�রপাড়া

পুরসভার সামেন �থেক। পতাকা নািড়েয় পিরেষবা চালু করেলন উ�রপাড়া-�কাতরং পুরসভার �চয়ারম�ান িদলীপ যাদব। শাটল সং�ার পে� সং�ার

জাতীয় ভাইস ��িসেড� বীর িসং বেলন, আপাতত এই পিরেষবা চলেব �গিলর �ীরামপুর �থেক উ�রপাড়া, হাওড়ার বািল হেয় দি�েণ�র,

িবমানব�র হেয় িনউ টাউন ও �স�র ফাইভ পয��। অ�িদেনর মেধ�ই এই �েট অ�ত দশ �থেক বােরািট ৪০ আসেনর বাস চালােনা হেব বেলও জানান

িতিন। ১৫ িমিনট অ�র যােত বাস �মেল তাও িনি�ত করা হেব। যা�ীরা �য �কউ যা�া ��র আেগও বােসর আসন সংর�ণ করেত পারেবন অ�াপ

�থেক।

এক বছর আেগ এই সং�া বািলখাল �থেক ১২ আসেনর উইংগার পিরেষবা চালু কেরিছল �স�র ফাইভ পয��। তখনই পরবত� সময় বাস পিরেষবার

�িত�িত িদেয়িছেলন সং�ার কত� ারা। সং�ার কলকাতার �ধান �ভিজৎ চ�বত� বেলন, ‘কলকাতায় আরও কেয়কিট �েট এই পিরেষবা চালু আেছ।

হাওড়ার সাঁতরাগািছ, হাওড়া �রল িমউিজয়াম ও িটিকয়াপাড়া �থেক �স�র ফাইভ পয�� পিরেষবা চলেছ এখন। ভিবষ�েত �ীরামপুর �থেক বািল �বলুড়

হেয় নবা� পয�� পিরেষবাও ভাবা হেত পাের।’ কলকাতা ও শহরতিলেত রাজ� সরকােরর ‘�সফ �াইভ �সভ লাইফ’ কম�সূিচেকও �চােরর হািতয়ার

করেছ সং�া। এ িদনও উ�রপাড়ার অনু�ােন মূল সুর িছল পথ িনরাপ�ােক সুিনি�ত করা। উ�রপাড়া থানার ওিস-সহ পুর �চয়ারম�ান িদলীপ যাদব

সকেলই সং�ার উেদ�াগেক সাধুবাদ জানান। পুেন, িদি�, মু�াই, �চ�াই, হায়দরাবাদ, কলকাতার মেতা �দেশর �বশ কেয়কিট �মে�া শহের এই পিরেষবা

িদেত �মাট ১৭০০ বাস চালাে� সং�া।
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