
ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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‘ ি ম কােট ফাইল রাখার জায়গা নই’
মামলাজট কমােত িবচারপিতেদর সে  বসেবন ধান িবচারপিত

কাশ : ২৯ এি ল ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

মামলা জট িনরসেন উ  আদালেতর িবচারপিতেদর সে  বঠক করেবন ধান িবচারপিত সয়দ মাহমদু
হােসন। গতকাল রিববার ি ম কােটর আিপল িবভােগ একিট মামলার নািনকােল মামলা জট িনেয়

িনেজর উে েগর কথা জািনেয় িতিন এ কথা বেলন। ধান িবচারপিত বেলন, ি ম কােট বতমােন এত
মামলা য, ফাইল রাখার মেতা পয  জায়গা নই। অেনকটা ি িটক াল অব া, এভােব চলেত পাের না।
তাই  আিম  িস া  িনেয়িছ  মামলাজট  িনরসন িনেয়  ি ম  কােটর সকল িবচারপিতেদর িনেয়  বসব।
সবাইেক বলব এ অব ায় িক করণীয় সটা                 আপনারা বলনু। এ সময় অ াটিন জনােরল
মাহবেুব আলমসহ িসিনয়র আইনজীবীরা উপি ত িছেলন।

এ িদেক, এই বঠক কেব অ ি ত হেব স িবষেয়র িদন ণ এখেনা চড়ূা  হয়িন। তেব ি ম কাট
শাসন সূ  জািনেয়েছ, ধান িবচারপিত য িদন ধায কের দেবন ওইিদনই এই বঠক হেব। চলিত

স ােহ এই বঠক হওয়ার স াবনা রেয়েছ।

শিনবার ি ম  কােটর জিুডিশয়াল িরফম কিমিট ও  জামান ডেভলপেম ট কা-অপােরশন বাংলােদশ
(িজআইেজড) আেয়ািজত অ ােন ‘ াশনাল জাি স অিডট’ িবষেয় িতেবদন উপ াপন করা হয়। ওই

িতেবদন িবষেয় গতকাল ধান িবচারপিত বেলন, মামলার িনরী া িতেবদন দেখ আিম ায় িব ত।
এত মামলা!

স ত দেশর সকল আদালেত বতমােন ৩৫ লাখ ৬৯ হাজার ৭৫০িট মামলা িবচারাধীন রেয়েছ। এর
মেধ  িন  আদালেত িবচারাধীন রেয়েছ ৩০ লাখ ৩২ হাজার ৬৫৬িট। আর উ  আদালেত রেয়েছ ৫ লাখ
১৬ হাজার ৬৫২িট। আিপল িবভােগ রেয়েছ ২০ হাজার ৪৪২িট মামলা।

িজআইেজড অ ােন ধান িবচারপিত বেলন, িবচারক সংকট, অবকাঠােমাগত অ তুলতােক মামলাজেটর
অ তম কারণ মেন হেলও ধমুা  িবচারক বা অবকাঠােমাগত উ য়ন িদেয় এ অব া থেক বিরেয় আসা
স ব নয়। এর থেক উ রেণর জ  েয়াজন সিঠক মামলা ব ব াপনা, যা িনি ত করেত আমােদর িট
ধােপ কাজ করেত হেব। থমত, ািত ািনক িবচার ব ব ায় মামলা দােয়েরর হার কমােনা এবং ি তীয়ত,
মামলা দােয়েরর পর িতিট পযােয় সিঠক ব ব াপনার মাধ েম ত সমেয় মামলা িন ি  করা।
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