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(িসআরিপিস) a ত আটিট ধারা সংেশাধনসহ আiন o িবচার স িক র্ত কেয়কিট িবষেয় সম া িচি ত কের তা 
েথেক u রেণর সুপািরশ কেরেছন। eকািধকবার শাসন কয্াডােরর ei কম র্কত র্ারা জািতসংেঘর শাি র া িমশেন 
যাoয়ার সুেযাগ ƣতিরর জ  দািবo কেরেছন। যিদo তা বা বায়ন হয়িন। eসব দািব eবার ধান িবচারপিত o 
িতন বািহনী ধানেদর কােছ সরাসির u াপন করেত পােরন তারা। eকািধক aিতির  েজলা জজ সমকালেক 
বেলন, া মাণ আদালত পিরচালনার িবষেয় হাiেকােট র্র রােয়র পর িনব র্াহী ািজে টেদর ei েকাট র্ 
পিরচালনার মতা ধের রাখেত e েকৗশল েনoয়া হেয়েছ। তেব িবচার কায র্ ম পিরচালনার জ  িবচার িবভােগ 
eখন uে খ করার মেতা জনবল রেয়েছ। িনব র্াহী ািজে টরা েমাবাiল েকাট র্ পিরচালনার মতা হারােল িবচার 
িবভাগi তা পিরচালনা করেত পারেবন। 
 
কেয়কজন েজলা শাসক নাম কাশ না করার শেত র্ জানান, িবচার িবভাগ পৃথক্ করেণর পর মাঠপয র্ােয় আiন-
শৃ লা পিরি িত িনয় েণ রাখাসহ িবিভ  শাসিনক কায র্ ম সু ুভােব স  করার ে ে  সম া হে । তাi 
মাঠ পয র্ােয় সরকােরর সব্াথ র্সংি  মামলা পিরচালনার িবষয়গুেলা িনেয় ধান িবচারপিতর সে  ƣবঠক হেব। িবচার 
িবভােগর সে  সমনব্য় বাড়ােনার িবষেয়o কথা হেব। e সে  গাজীপুর েজলা শাসক ড. েদoয়ান মুহা দ 
হুমা ন কবীর সমকালেক বেলন, মি পিরষদ িবভাগ পিরকি ত ƣবঠেক aংশ েনoয়ার াপাের জাতীয় সংসেদর 
ি কার o ধান িবচারপিতo স িত িদেয়েছন। তেব েজলা শাসকেদর কাছ েথেক eখনo েকােনা কায র্প  
েনoয়া হয়িন। িতিন বেলন, ধান িবচারপিতর সে  মামলা জিটলতা, কারাগার o জনসব্াথ র্-সংি  iসুয্গুেলা িনেয় 
আেলাচনা হেব। িন  আদালেত ায় 46 লাখ মামলার জট রেয়েছ। eগুেলা ত িন ি র পিরক না uপ াপন 
করা হেব। েজলা শাসকেক ধান কের স িত আদালত সহায়তা কিমিট গঠন করা হেয়েছ। গুরুতব্পূণ র্ o 
বা ােদর মামলাগুেলা েযন িভিডo কনফােরে  িন ি  করা যায়, e জ o পরামশ র্ েদoয়া হেব।  
 
হাiেকােট র্র আiনজীবী মনিজল েমারেসদ সমকালেক বেলন, েমাবাiল েকাট র্ আiন, 311৯-eর মামলা িবচারাধীন 
আেছ। িবচারাধীন েকােনা মামলা িনেয় আেলাচনার সুেযাগ েনi। e ছাড়া িবচারপিতেদর গাiডলাiন aনুযায়ী 
েকােনা িবচার াথ  িবচারেকর সে  কথা বলেত পােরন না। িতিন বেলন, েজলা শাসকরা ধান িবচারপিতর সে  
সা াৎ করেত পােরন। আদালেতর িনেদ র্শনাগুেলা েমেন চলার িবষেয়o তােদর তািগদ েদoয়া েযেত পাের।  
3118 সােলর 2 নেভমব্র u  আদালেতর রােয় িনব র্াহী িবভাগ েথেক িবচার িবভাগেক আলাদা করা হয়। eরপর 
সংিবধােনর 33 aনুে দ aনুযায়ী সব্াধীন িবচার িবভাগo িতি ত হয়। eেত িনব র্াহী িবভােগর িবচািরক মতা 
aেনকাংেশ কেম আেস। তেব েমাবাiল েকাট র্ আiন, 311৯-eর আoতায় িনব র্াহী িবভােগর ািজে টরা eখনo 
া মাণ আদালত পিরচালনার মা েম েভজালিবেরাধী aিভযান পিরচালনা, iভ িটিজং িনয় ণসহ কেয়কিট 

সুিনিদ র্  িবষেয় িবচািরক মতা েয়াগ করেছন। িক  eরপরo িবচািরক মতার েয়াগ িনেয় কেয়ক বছর ধের 
িনব র্াহী িবভাগ o িবচার িবভােগর মে  কাে  িভ  মত েদখা েগেছ। 'িনব র্াহী িবভাগ িবচার িবভােগর সব মতা 
েকেড় িনেত চাiেছ' বেল aিভেযাগo কেরেছন সােবক ধান িবচারপিত সুের  কুমার িসনহা। e িবষেয় সতকর্ 
থাকেত িতিন আiনজীবীসহ িবচার িবভাগ-সংি  সবার িত আহব্ান জানান। সব র্েশষ 3128 সােল েমাবাiল 
েকাট র্ আiন aৈবধ েষাষণার ছয় মাস পর আবার ƣবধ করা হয়। তেব e িনেয় িবচার িবভাগ o িনব র্াহী িবভােগর 
মে  চরম িবেরাধ রেয়েছ। আগামী 25 েথেক 29 জুলাi িডিস সে লন aনুি ত হেব। থমবােরর মেতা e 
সে লন পাঁচ িদন াপী aনুি ত হেত যাে । eবার েমাট aিধেবশন থাকেছ 3৯িট। eর মে  কায র্-aিধেবশন 
35িট। আর 64িট ম ণালয় o িবভােগর েল 66িট। eবার নতুন কের সংেযাজন হে  িতর া ম ণালয় o 
সশ  বািহনী িবভাগ।  


