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ঢাকা : রাজধানীর মহাখালী ফাইওভাের েনায়াখালীর এমিপ একরামুল করীম
েচৗধুরীর স্ত্রীর গািড়চাপায় েসিলম ব্যাপারী (৫৫) নােম এক পথচারী
িনহত হেয়েছন। মঙ্গলবার রাত সােড় ১০টায় েবপেরায়া গিতর গািড়িট
েসিলম ব্যাপারীেক চাপা েদয়। এেত ঘটনাস্থেলই তার মৃত্যু হয়।
গািড়িট
এমিপ-পুত্র
শাবাব
িনেজই
চালাচ্িছেলন
বেল
পুিলশেক
জািনেয়েছন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তেব পিরবােরর পক্ষ েথেক িবষয়িট
অস্বীকার করা হেয়েছ।
িনহত েসিলম ব্যাপারী মহাখালীেত একিট েবসরকাির প্রিতষ্ঠােনর
গািড়চালক িছেলন। কাজ েশেষ বাসায় যাওয়ার পেথ িতিন দুর্ঘটনায় িনহত
হন। তােক ধাক্কা েদয়া গািড়িট েনায়াখালী সদেরর আওয়ামী লীেগর সংসদ
সদস্য একরামুল করীম েচৗধুরীর স্ত্রী কামরুন্নাহার িশউলীর বেল
পুিলশ
জানায়।
িশউলী
েনায়াখালীর
কিবরহাট
উপেজলা
পিরষেদর
েচয়ারম্যান। গািড়িট তার বেল িতিন পুিলেশর কােছ স্বীকার কেরেছন।
তেব গািড়িট তার েছেল চালাচ্িছল না বেল িতিন দািব কেরেছন।
মঙ্গলবার রাত সােড় ১০টায় মহাখালী ফাইওভােরর ওপের দ্রুতগামী একিট
প্রাইেভট কার েসিলমেক চাপা িদেয় চেল যায়। এ সময় েপছেন থাকা একিট
েমাটরসাইেকল ও একিট প্রাইেভট কার গািড়িটেক অনুসরণ কের। গািড়িট
িগেয় সংসদ ভবেনর উল্েটা িদেক ন্যাম ফ্যােট যায়। েসখােন দািয়ত্বরত
আনসার ও িনরাপত্তা প্রহরীরা বেলেছন, গািড়িট েথেক তারা শাবাবেক
নামেত েদেখেছন। শাবাব একরাম েচৗধুরীর একমাত্র েছেল।
বাংলা ট্িরিবউেনর এক িরেপার্েট ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শামীম
আশরাফীর বরাত িদেয় বলা হেয়েছ দুর্ঘটনািট যখন ঘেট তখন ওই প্রাইেভট
কারিটর েপছেন িছেলন একজন েমাটরসাইেকল আেরাহী। দ্রুত পালােত
সেচষ্ট গািড়িটেক ওই েমাটরসাইেকল আেরাহী অনুসরণ করা শুরু কেরন এবং
িচৎকার কের আশপােশর সবার সহেযািগতা চান। এ সময় কেয়কজন বন্ধুসহ
শামীম আশরাফীও প্রাইেভট কাের ওই সড়ক িদেয় যাচ্িছেলন। িতিনও
গািড়িটেক অনুসরণ কের েদখেত পান গািড়িট সংসদ ভবেনর উল্েটা িদেক
ন্যাম ভবেনর িদেক েঢােক। ওই প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ন্যাম ভবেনর
েভতের ঘাতক গািড়িট েথেক এক তরুণ েনেম বেল, ‘এটা আমার এলাকা, েক

েক আসিব আস।’ এ সময় ওই তরুেণর সােথ কথা কাটাকািট হয়। তখন আশপােশর
েলাকজন ছুেট আেস এবং তরুণিটেক শাবাব নাম ধের ডাকেত থােক। এ সময়
এসব েলাকজন ও দািয়ত্বরত আনসার ও েকয়ারেটকাররা জানান, শাবাব এমিপ
একরাম েচৗধুরীর েছেল। এরপর তােদর ন্যাম ভবন েথেক েবর কের েদয়া
হয়। শামীম জানান, েমাটরসাইেকল আেরাহী ঘটনার সােথ সােথ ঘাতক গািড়
ও চালেকর ছিব েতােলন এবং িভিডও কেরন। িকন্তু তােক হুমিক িদেয়
েসসব ছিব ও িভিডও মুেছ েফলেত বাধ্য করা হয়। িতিন বেলন, এর প্রমাণ
ন্যাম ভবেনর িসিস ক্যােমরায় িনশ্চয় ধারণ করা হেয়েছ। ওই িসিস
ক্যােমরা ফুেটজ েদখেলই এ ব্যাপাের িনশ্িচত হওয়া যােব।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বেলেছন, ওই গািড়েত সংসদ সদস্েযর স্িটকার িছল।
কাফরুল থানার ওিস িশকদার েমাহাম্মদ শামীম েহােসন জানান, রােত
ঢাকা েমট্েরা ১৩-৭৩৫৫ নম্বেরর প্রাইেভট কারিট েসিলমেক ফাইওভােরর
ওপর ধাক্কা েদয়। ঘটনাস্থেলই তার মৃত্যু হয়। গািড়িট েনায়াখালীর
একজন সংসদ সদস্েযর েছেল চালাচ্িছেলন। ঘটনার পর পুিলশ লাশ উদ্ধার
কের কাফরুল থানায় িনেয় যায়। তেব গািড়চালক ও গািড় আটক রাখা হয়িন।
এই ঘটনায় পুিলশ একিট সড়ক দুর্ঘটনার মামলা কেরেছ।
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