
এমিপ হাজী সিলেমর হােত ওয়াড কাউি লর লাি ত

এমিপ হাজী সিলেমর লা নায় কা ায় ভেঙ পেড়ন ওয়াড কাউি লর হািসবুর

পুরান ঢাকার লালবােগ শহীদ হাজী আব ল আলীম মােঠর সং ার শেষ উে াধন অ ােন সংসদ সদ
হাজী  সিলেমর হােত লাি ত হেয়েছন কাউি লর হািসবুর রহমান  মািনক। কাউি লরেক মারধর কেরন
িতিন। ি েন নাম না  থাকায় ি  হেয় এক পযােয় িনেজই মে  উেঠ মাইক ফেল দন হাজী সিলম।
িবিভ  ব িতক সর ােমর সংেযাগ িবি  কের দন িতিন। ত দশী সূে  জানা যায়, ঢাকা দি ণ িসিট
করেপােরশন (িডএসিসিস) এ মােঠর সং ার কাজ স  কেরেছ। গতকাল িডএসিসিস ময়র মাহা দ
সাঈদ খাকন এিট আ ািনকভােব উে াধন কেরন। স িহেসেব ২৬ ন র ওয়াড থেক সব ধরেনর িত
নওয়া হেয়িছল। মােঠর িভতের বড় ম  িনমাণ করা হয়। পছেন এলইিড ি ন বসােনা হয়। বলা ৩টায়

ঢাকা-৭ আসেনর সংসদ সদ  হাজী মাহা দ সিলম মােঠর িভতের েবশ কের মে  এলইিড ি েন তার
ছিব ও নাম না দেখ ি  হেয় ওেঠন। এক পযােয় িতিন িনেজই মে  উেঠ মাইক ফেল দন। িবি  কের
দন িবিভ  ব িতক সর ােমর সংেযাগ। পের অ ােন আসা ব ি রা তার এ আচরেণর কারণ জানেত

চাইেল হাজী সিলেমর অ সারীরা বেলন, এ এলাকার সংসদ সদ  িহেসেব হাজী সিলমেক যথাযথ স ান
দওয়া হয়িন। এর জ  ২৬ ন র ওয়াড কাউি লর হািসবুর রহমানেক দায়ী কেরন তারা। এক পযােয় হাজী
সিলম  হািসবুেরর  িদেক  তেড়  আেসন,  তার  গােয়  হাত  তােলন।  িসিট  করেপােরশেনর  কেয়কজন

কমকতােকও তার অ সারীরা ধা া দন। এেত ব াপক হ েগাল সৃি  হয়। ৩টায়  হওয়া এ উে জনা
চেল আধা ঘ া। পের ময়র সাঈদ খাকন এেল পিরি িত শা  হয়। ময়র পিরি িত িনয় েণ এেন মােঠর
উে াধনী  অ ান   কেরন। অ ীিতকর ঘটনা  এড়ােত আইনশৃ লা  র াকারী  বািহনীর পযা  সদ
মাতােয়ন করা  হয়। ‘জল সবুেজ ঢাকা’  কে র আওতায় িডএসিসিস লালবােগর শহীদ হাজী  আব ল
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আলীম খলার মােঠর সং ারকাজ কের। ায় ৭৫ কাঠা আয়তেনর এ মাঠ সং াের ৮ কািট ১০ লাখ টাকা
খরচ  হেয়েছ।  এ  মােঠ  ফটুবল,  ি েকট  খলার  ব ব া  রাখা  হেয়েছ।  মােঠর  চারপােশ  হাটঁার  পথ,
িজমেনিসয়াম, পাবিলক টয়েলট, ক ােফেটিরয়া, কিফ শপসহ নানা ধরেনর িবেনাদেনর ব ব া রাখা হেয়েছ।

এমিপ হাজী সিলেমর হােত ওয়াড কাউি লর লাি ত|475280|Bangladesh... https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/475280/2019-11-17

2 of 2 11/17/2019 10:42 AM


