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ঘটনার তয্ দশ  aয্াডেভােকট শাহেনয়াজ সুলতানাসহ a  আiনজীবীরা জানান, ঘটনার আকি কতায় িবচারক, কম র্কত র্া o 
আiনজীবীরা ভীতস  হেয় পেড়ন। ঘাতকেক তাৎ িণকভােব আটক করা না হেল হয়েতা আেরা কেয়কজেনর াণ েযত। ঘাতকেক 
আটককারী বা রা বাজার থানার eeসআi িফেরাজ আহেমদ জানান, আিম eকিট মাদক মামলায় সা য্ িদেত ঘটনার সময় আদালত 
কে  বসা িছলাম। আবদুল কিরম হতয্া মামলার কায র্ ম শুরু হেল eক পয র্ােয় ঘাতক হাসান u ু  েছারা হােত আসািম ফারুকেক 
হতয্ার েচ া চালায়। িক  আসািম ফারুক াণ বাঁচােত িবচারেকর খাস খামরায় েবশ কের বাঁচার েচ া কের। িক  েসখােন িগেয়o 
ঘাতক তােক uপযু র্পির ছুিরকাঘাত করেত থােক। eেত আদালেতর সবাi হতিবহব্ল o আতি ত হেয় পেড়। েকu তােক িনবৃ  করার 
সাহস পাি ল না। তখন আিম জীবেনর ঝুিঁক িনেয় ঘাতকেক জাপেট ধির। e সময় আদালেতর িবচারক eজলােস িছেলন। 
েকােতায়ািল মেডল থানার oিস সালাহuি ন আহেমদ জানান, eকিট মামলার হািজরা িদেত আসা আসািম e ঘটনা ঘিটেয়েছ। 
িবকােল কুিম া েমিডকয্াল কেলজ হাসপাতােলর মেগ র্ িনহত ফারুেকর লােশর ময়নাতদ  করা হয়। eর আেগ ঘটনার খবর েপেয় 
আদালেত ছুেট যান কুিম া পুিলশ সুপার ƣসয়দ নুরুল iসলাম। িতিন সাংবািদকেদর বেলন, eতটা িনরাপ ার মােঝo আসািম ছুির 
িনেয় িকভােব আদালেতর েভতের েবশ করেলা তা খিতেয় েদখা হে । e ঘটনায় কুিম ার aিতির  পুিলশ সুপার (u র) েমা. 
সাখাoয়াত েহােসনেক ধান কের eবং aিতির  পুিলশ সুপার (সদর সােক র্ল) তানভীর সােলহীন iমন o িডআi oয়ান েমা. মাহবুব 
েমােশ র্দেক সদ  কের 4 সদে র কিমিট গঠন করা হেয়েছ।  
 


