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বিলবিত হত্তে ফফৌজদাবি মামলাি বির্াি 

বদদারুল আলম 

নিবেিংদীত্তত একটি িাত্তে ডাকাবতি ঘটনায় মামলা হত্তয়বিল ২০০৭ োত্তল। ওই িিত্তি অবিত্ত াগপত্র দাবিত্তলি পি আোবমত্তদি বিরুত্তে 

অবিত্ত াগ গঠন কত্তি আদালত। এিপি ফপবিত্তয় ফগত্তি ১২ িিি। বকন্তু আজ অিবি ওই মামলাি বির্াি ফেষ হয়বন। শুধু এক দেকই 

নয়; এিকম বিলবিত বির্াত্তিি মামলাি েিংখ্যা বদন বদন বৃবে পাত্তে। োত্তিক প্রিান বির্ািপবত এবিএম িায়রুল হত্তকি ফনতৃত্বািীন 

আইন কবমেন িলত্তি, োক্ষ্য গ্রহত্তে বিলি, বনজ হাত্তত বির্ািকত্তক ঘন্টাি পি ঘন্টা োক্ষ্য বলবপিে কিা, বির্ািক ও এজলাে েিংকট, 

দীঘ চ েময় বনত্তয় শুনাবন মুলতবি কিােহ নানা কািত্তে মামলা দ্রুত বনষ্পবে েম্ভি হত্তে না। িিত্তিি পি িিি ফফৌজদাবি মামলাি বির্াি 

ঝুত্তল  াওয়ায় হতাে বির্ািপ্রার্থীিাও। এ িিত্তনি মামলা নজত্তি আোয় অিস্তন আদালত্ততি বির্ািকত্তদি হাইত্তকাট চ ফর্থত্তক দফায় দফায় 

দ্রুত বনষ্পবেি বনত্তদ চেনা ফদয়া হত্তে। 

েম্প্রবত ঢাকায় এক অনুষ্ঠাত্তন আইনমন্ত্রী আবনসুল হক িত্তলন, বির্াি বিিাত্তগি আেল উত্তেশ্য হত্তলা বির্ািপ্রার্থী জনগত্তেি কাত্তি দ্রুত 

বির্াি ফপৌৌঁত্তি ফদয়া। আমিা  বদ তা না পাবি বকিংিা সুষ্ঠু বির্াি কিত্তত না পাবি; তা হত্তল ফেটা হত্তি বির্াি বিিাত্তগি ব্যর্থ চতা। এটা 

হত্তল জনগে বির্াি বিিাত্তগি কাত্তি আেত্তি না এিিং বিট জাবিে প্রর্থা র্ালু হত্তয়  াত্তি। ফ টা বজয়াউি িহমান, এিোদ এিিং িাত্তলদা 

বজয়াি আমত্তল র্ালু হত্তয়বিল। কািে উনািা িঙ্গিন্ধু হতযাকাত্তেি ব্যাপাত্তি একটি এফআইআিও কিত্তত ফদনবন। 

সুবপ্রম ফকাত্তট চি প্রকাবেত েি চত্তেষ বিিিেীত্তত ফদিা  ায়, গত িিি ফেত্তষ ফদত্তেি অিস্তন আদালত্তত বির্ািািীন ফফৌজদাবি মামলা ১৭ 

লাি ১১ হাজাি ৬১৮টি। এি মত্তে পাৌঁর্ িিত্তিি অবিক েময় িত্তি বির্ািািীন িত্তয়ত্তি ২ লাি ২৯ হাজাি ৭৭৪টি। োক্ষ্ী হাবজি কত্তি এ 

েি মামলাি বির্াি কত্তি ফেষ হত্তি তা বনবিত কত্তি িলত্তত পািত্তি না ফকাত্তনা পক্ষ্। েম্প্রবত হাইত্তকাট চ ১০ িিি িা এি ফিবে েময় 

িত্তি ফদত্তেি দায়িা আদালতেমূত্তহ বির্ািািীন মামলাগুত্তলা িয় মাত্তেি মত্তে বনষ্পবেি বনত্তদ চে বদত্তয়ত্তিন। তাবলকা িত্তি এ েি মামলা 

বনষ্পবে কত্তি এ েিংক্রান্ত একটি প্রবতত্তিদন পাঠাত্তত িলা হত্তয়ত্তি। 

নবর্থ প চাত্তলার্নায় ফদিা  ায়, বনষ্পবেি অত্তপক্ষ্ায় দীঘ চবদন িত্তি পত্তে র্থাকা বির্ািািীন মামলাি েিংখ্যা ঢাকা বিিাত্তগ ফিবে। এ 

বিিাত্তগিআদালতেমূত্তহ বির্ািািীন িত্তয়ত্তি ৭৫ হাজাি ৭৪৫টি মামলা। এিপত্তিই র্ট্টগ্রাম বিিাত্তগ িত্তয়ত্তি ৪৭ হাজাি ৮৩৩টি। 

িাজোহীত্তত ২৬ হাজাি ৪১৮টি, িিংপুত্তি ২৫ হাজাি ৬৪৫টি, খুলনায় ২৩ হাজাি ২২১টি, বেত্তলত্তট ১৪ হাজাি ৪০৯টি, ময়মনবেিংত্তহ ৯ 

হাজাি ৫৭০টি এিিং িবিোত্তল ৬ হাজাি ৯৩৩টি মামলা বির্ািািীন। 

এ প্রেত্তঙ্গ হাইত্তকাত্তট চি োত্তিক ফিবজিাি অিেিপ্রাপ্ত ফজলা জজ ইকত্ততদাি আহত্তমদ ইত্তেফাকত্তক িত্তলন, আমাত্তদি ফদত্তেি ফফৌজদাবি 

বির্াি ব্যিস্থা অতযন্ত ত্রুটিপূে চ। এিাত্তন িাষ্ট্রীয় েিংস্থা মামলা তদন্ত ও পবির্ালনা কত্তি। তদন্ত ও পবির্ালনায় ফ  ত্রুটি িত্তয়ত্তি তা দ্রুত 

দূি কিা না ফগত্তল ফ  লক্ষ্য ও উত্তেশ্য বনত্তয় এ বির্াি ব্যিস্থা প্রবতবষ্ঠত হত্তয়ত্তি তা বির্ািপ্রার্থী জনগত্তেি কাত্তি দূিাো হত্তয় র্থাকত্তি। এ 

ফর্থত্তক ফিবিত্তয় আেত্তত হত্তল তদন্ত েিংস্থা, প্রবেবকউেন ও বির্ািকত্তদি দ্রুত মামলা বনষ্পবেত্তত দক্ষ্ হত্তত হত্তি।  বতবন িত্তলন, ইউত্তিাপ 

িা জাপাত্তনি বির্াি ব্যিস্থায় ৯৯ িাগ মামলা বনষ্পবে হয় োজা িাটাি মােত্তম। আি আমাত্তদি এিাত্তন োজাি হাি মাত্র ৫ িাগ। 

এ বদত্তক বিত্তেষ আইত্তনি মামলাও বনবদ চষ্ট েমত্তয়ি মত্তে বনষ্পবে কিা  াত্তে না। আইত্তন কত্তয়ক মাত্তেি মত্তে মামলা বনষ্পবেি কর্থা 

র্থাকত্তলও িিত্তিি পি িিি ফপবিত্তয়  াত্তে বকন্তু বনষ্পবে হত্তে না। এি মত্তে নািী ও বেশু বন চাতন দমন আইত্তনি ৩৭ হাজাি এিিং 

বিত্তেষ ট্রাইব্যযনাত্তল বিলবিত বির্াত্তিি কািত্তে পত্তে আত্তি ৩০ হাজাি মামলা। এ প্রেত্তঙ্গ ঢাকা ল’ বিত্তপাট চে’ি েম্পাদক সুবপ্রম ফকাত্তট চি 

আইনজীিী অযাডত্তিাত্তকট খুিেীদ আলম িান িত্তলন, আইত্তন েময় ফেঁত্তি ফদওয়া হত্তলও দ্রুত বনষ্পবে হত্তে না বিত্তেষ আইত্তনি 

মামলাগুত্তলা। এত্তক্ষ্ত্তত্র আইত্তনি মূল উত্তেশ্য ব্যাহত হত্তে। বতবন িত্তলন, বিলবিত বির্াি মাত্তন ন্যায় বির্াি বিবিত হওয়া। এত্তত অত্তনক 

ফক্ষ্ত্তত্র বির্াত্তিি প্রবত মানুত্তষি আস্থাহীনতা ফদিা বদত্তে। ফত্তল একটি কা চবদিেও নষ্ট না কত্তি বির্ািক, আইনজীিীেহ েকলত্তক মামলা 

বনষ্পবেি বদত্তক নজি বদত্তত হত্তি। 


