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িবচার ব া: মামলার ভাের  আদালত 
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রা পিত মা. আব ল হািমদ গত িডেস ের ি ম কাট িদবেসর বাণীেত বেলিছেলন, ‘জািতসংেঘর টকসই উ য়ন ল মা ার 
(এসিডিজ) অ তম  ল  ায়িবচার পাওয়ার অিধকার। এটা অজেন সকলেক আইেনর আ য় লাভসহ ায়িবচার িদেত হেব।’ ত 
িবচার মােনই ায়িবচার নয়, তেব এখন িবচারই অধরা। গত ২৭ এি ল ধান িবচারপিত সয়দ মাহ দ হােসন িবচারেকর 
অপযা তােক মামলাজেটর জ  দায়ী কেরন। িতিন বেলন, ‘বাংলােদেশ ১০ লাখ মা েষর সবায় ১০ িবচারক। অথচ এই হার 

রাে  ১০৭, কানাডায় ৭৫, ি েটেন ৫১, অে িলয়ায় ৪১ এবং ভারেত ১৮।’ অব ই ওই সব দেশর সামািজক-রাজৈনিতক 
পিরি িতর চেয় বাংলােদেশর অব া শাচনীয়। িলশ ও আদালত শাসেনর ন িত তা, মতার অপ বহার, অপশাসেন 
অ েদর সে  লনা চেল না। িবচারক তায় ধান িবচারপিতর উে গ অব ই যথাথ। ধান িবচারপিত মামলার অ পােত 
িবচারক তা এবং অবকাঠােমাগত মৗিলক িবধািদর অ লতােক মামলাজেটর জ  দায়ী কেরন। এর মে  বাপ-দাদা চৗ  

েষর িজ পরখ করা পেড় িক না জািন না, তেব মধা েম ওপের থেকও ত-দে  (কার কী রাজৈনিতক িজ) আটেক 
যাে । কারণ, াথ েদর কারও বাবা নািক িবএনিপর লাক, কারও ভাই চাকির কেরন ইসলামী াংেক। 

২০১৪ সােল সােবক ধান িবচারপিত এ িব এম খায় ল হেকর ন াধীন আইন কিমশন িন  আদালেতর মামলার সং া ২৮ লাখ 
থাকেত মামলাজট কমােত অ ত ৩ হাজার িবচারক িনেয়ােগর পািরশ কেরিছেলন। প চ বছর আেগ সরকারেক দওয়া ওই 

িতেবদেন মা  ১ হাজার ৭০০ িবচারক িদেয় ২৮ লাখ মামলা িন ি  ‘এেকবােরই অ ল’ বেল ম  কেরিছল আইন কিমশন। 
গত প চ বছের িন  আদালেত ৩ হাজােরর পিরবেত ন ন িবচারক িনেয়াগ পেয়েছন মা  ১১৯ জন। িবচারক িনেয়াগকারী াধীন 
সং া বাংলােদশ িডিশয়াল সািভস কিমশেনর (িবেজএসিস) কায েম আমরা স । িক  তােদরই পািরশ করা ১৫ তম ােচর 
আটজন কন ‘িনবাহী তদে ’ আটেক যােবন, তার তা ায়ন করার এখিতয়ার াধীন সং া র থাকা উিচত। তদে  িবচািরক 
হািকেমর স ৃ তা এক  উ র হেত পাের িক না, সটা বড় । কারণ, ঝেত পাির, গােয় া তদ  িতেবদন িবচারক িনেয়াগ-

ি য়ার গিত ম র কের িদে । বতমােন গােয় া িরেপাটই ড়া , িক  তা ১০ িবচারেকর মামলায় ি ম কােটর রায় পিরপ ী। 
পািরশ াে র ‘ ব া ’ অব ই িবেজএসিস ারা যাচাইেয়র ব া থাকেত হেব। িবচারাধীন মামলার সং া দীঘিদন ৩৫ থেক 

৩৮ লােখর মে  িছল। ২০১৮ সােলর ি ম কােটর ন ন িতেবদন (গত ৩১ িডেস র পয ) িবে ষেণ দখা গেছ, এটা ইিতহােস 
থমবােরর মেতা সােড় ৩৯ লাখ ছািড়েয় যায়। বতমােন প চ বছেরর বিশ সময় ধের চলমান থাকা দওয়ািন ও ফৗজদাির মামলা 
ায় সােড় ৫ লাখ। ২০১৮ সােলর ৩১ িডেস র আিপল িবভােগ ায় সােড় ২০ হাজার ও হাইেকােট সায়া ৫ লােখর বিশ মামলা হয়। 

এেত িবচারক ও মামলার অ পাত দ ড়ায় আিপল িবভােগ ১: ৩৩১৩ এবং হাইেকােট ১: ৫৩৫৬। হাইেকােটর িবচারপিতরাই মামলার 
ভাের সবেচেয় বিশ জ থ । িন  আদালেতর িবচারক ও মামলার অ পাত ১: ১৯৯৬। 

এিদেক আদালেতর বাইের িবেরাধ মীমাংসা, দির েদর আইিন সহায়তা এবং অনিধক ই বছর ময়ােদ থম দি তেদর জেলর 
পিরবেত ত েদর বাইের রাখার মেতা পদে প েলােত গিত আসেছ না। এর কারণ অ স ান ও দরকাির পািরশ দরকার। এটা েখর 
িবষয় য সরকার দীঘিদন পের আট সদে র এক  ি ম কাট সল গঠেন লাকবল অ েমাদন কেরেছ। দেশর িবচার িবভাগীয় 
ইিতহােস থমবােরর মেতা গত জা য়ািরেত ধান িবচারপিত সয়দ মাহ দ হােসন মামলাজট কমােত এক  িবেশষ শাসিনক 
িস া  নন। িতিন হাইেকােটর ১২  ত ব েক িত হ িতবার  েরােনা মামলা িন ি র িনেদশ দন। গত িতন মােস ৩০ 
হাজােরর বিশ মামলা কেম গেছ। এর মােন দ ড়ায়  ু মামলা ব াপনা িদেয়ও একটা পিরবতন আনা স ব। 

ফৗজদাির কাযিবিধর ৪৯৮-এর অধীেন ওই মামলা েলা জািমনসং া  এবং তা ‘কািরগির’ কারেণ পেড় িছল। িবচারপিত এম 
ইনােয় র রিহেমর ন াধীন ব  স িত এক িদেন ১ হাজার ১২  জািমেনর মামলা িন ি  কেরন। হাইেকােটর ওই একই ব  
গত ৪ ফ য়াির আরও এক  িত মী আেদশ দন। মাদারী েরর এক  মাদক মামলার (২০১৫) আসািমেক জািমনদােনর আেদেশ 



হাইেকাট ১৯৯০ সােলর মাদক িনয় ণ আইেন সারা দেশ দােয়র হওয়া ১০ বছেরর েরােনা মামলা ছয় মােসর মে  িন ি র 
আেদশ দন। িক  তােত গিত নই। উপর  ২০১৮ সােলর নেভ ের ন ন মাদক আইন কাযকর হওয়ার পের সারা দেশ দােয়র 
হওয়া মাদক মামলার িবচার । কারণ, আইন বেলেছ, মাদক মামলা াই নােলই চলেব। আর এই েত ঃখজনকভােব কােনা 
মাদক াই নাল নই, কারণ তা গঠনই করা হয়িন। অ াটিন জনােরল মাহ েব আলম স াহ েয়ক আেগ হাইেকাটেক বেলেছন, 
িবষয়  িনেয় আদালেতর উে গ িতিন সরকারেক অবগত কেরেছন। 

সংিবধােনর ১০৯ অ ে দ মেত অধ ন আদালত িনয় ণ করেবন হাইেকাট। তেব এই থম দখলাম হাইেকাট ১০৯ অ ে দ উে খ 
কের ওই িনেদশনা িদেলন, এেক াগত জানাই। গত ফ য়ািরেতই দওয়া আেরক  আেদেশ িবচারপিত এম ইনােয় র রিহম ১০ 
বছেরর েরােনা মামলা অ ািধকার িভি েত িন ি র িনেদশনা িদেয়িছেলন। জ  আইনিবদ আমীর-উল ইসলাম মেন কেরন, 
হাইেকাটেকই ন  িদেত হেব, এ জ  ত র এক  ত  সিচবালয় থাকেত হেব। আেগই বেলিছ, হাইেকােটর িবচারকেদর ওপর 
চাপ বিশ। ি ম কাট আইনজীবী সিমিতর সােবক সভাপিত জয় ল আেবদীেনর সে  কথা বিল। ত র কথায়, মা ষেক ায়িবচার 
িদেত হেব। ল সম া হেলা সারা দেশ অেহ ক মামলা করার চলমান বণতা ব  করা। িতিন উদাহরণ িদেয় বেলন, িন  আদালত 
যিদ যথাদািয়  পালন কেরন তাহেল হাইেকােটর ওপর এত চাপ পেড় না। 

গত ৮ এি ল জয় ল আেবদীন হাইেকােট এক  মামলা পিরচালনা কেরিছেলন। িনয়ম হেলা হািকম জািমেনর দরখা  নাকচ করেল 
তার িব ে  জজ আদালেত আিপল হেব। সখােনও তা নাম র হেল অিভ  ি  হাইেকােট আসেত পারেবন। িক  এ ে  
আিপেলর নািনর তািরখ পেড় ই মাস পের। হাইেকাট ওই জািমেনর দরখা  এক স ােহর মে  শানার আেদশ দন। িন  
আদালত যিদ ফেল না রেখ জািমন দেবন িক দেবন না, সটা রাহা করেতন, তাহেল আসািম হাইেকােট এই ে  আসেতন না। 

গিত আনেত ই- িডিশয়াির, িবচারপিত িনেয়াগ আইন চা  এবং সরকাির কৗঁ িলেদর বতন বািড়েয় ত েদর িনেয়ােগ সািভস 
কিমশন (িবেজএসিস) িদেয় করােনার মেতা িবষয় অ ািধকার পাে  বেল আইনম ী আিন ল হক আমােদর আ  কেরিছেলন। 
তেব সং ার আনা কী ক ন, তার এক  সা িতক উদাহরণ হেলা ি ম কােটর এক  উে াগ। থমবার অনিধক ই বছর 
দি তেদর জেল না ের েবশন কমকতার কােছ পাঠােনার িবধান চা  করেত ত েদর িনেদশনার ই মাস পেরও কউ তািমল 
কেরেছন বেল জািন না।িবচারক সং া বাড়ােতই হেব। িক  সটাই শষ কথা নয়। িনবাচেনর আেগ গত সে ের,  এক মােসই 
শা  ও সিহংসতা  রাজধানী ঢাকায় িলশ বাদী হেয় ৫৭৮  নাশকতার মামলা কেরিছল। 

ল ণীয় য,১ অে াবর, ২০১৮ পরবত  ৯০ িদেন সারা দেশ ন ন মামলার সং া ায় সােড় ৪ লােখ উ ীত হয়। এর অথ দ ড়ায় ৩০ 
িডেস েরর সাধারণ িনবাচেনর আেগ িতিদন গেড় মামলার সং া িছল ায় ৫ হাজার। িত ঘ ায় ২০৭  মামলা হেয়েছ। তেব এই 
সমেয় িত ঘ ায় মামলা িন ি র হার িছল ১৩২ । এ রকম মামলা তাই মধাবী িবচারক িনেয়ােগ লােব না। মধাবী িলশ 
লাগেব। রাজনীিতটাও ক করেত হেব। 

িমজা র রহমান খান: থম আেলার  স াদক,mrkhanbd@gmail. com 
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