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ফাঁসির মামলাজট উচ্চ আদালতে 

সিচারক স্বল্পোয় ঝুলতে িাতে ৭শ' মামলা সিষ্পসির জন্য মাত্র সেিটি বিঞ্চ হাইতকাতট ে 

 

২০০০ িাতলর ২২ জুলাই বগাপালগতের বকাটালীপাোর বশখ লুৎফর রহমাি িরকাসর আদশ ে কতলজ মাতে প্রধািমন্ত্রী বশখ হাসিিার 

িমাতিতশর প্যাতেল তেসরর িময় ৭৬ বকসজ ওজতির শসিশালী বিামা উদ্ধার কতর পুসলশ। পরসদি ৪০ বকসজ ওজতির আরও একটি 

বিামা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটিায় বিসদিই বকাটালীপাো থািার উপ-পসরদশ েক (এিআই) নূর বহাতিি দুটি মামলা কতরি। 

এ ঘটিার ১৭ িের পর ২০১৭ িাতলর ২০ আগস্ট এ হেযাতচষ্টা মামলায় দশজিতক মৃত্যযদণ্ডাতদশ বদি ঢাকার ২িং দ্রুে সিচার 

ট্রাইব্যযিাতলর সিচারক মমোজ বিগম। এ রাতয়র সিরুতদ্ধ হাইতকাতট ে আসপল কতরি আিাসমরা। সিসধ অনুিাতর, আিাসমতদর মৃত্যযদণ্ড 

কার্ েকতর বেথ বরফাতরন্সিহ মামলার িি িসথ ২০১৭ িাতলর ২৪ আগস্ট হাইতকাতট ে দাসখল কতর রাষ্ট্রপক্ষ। এরই ধারািাসহকোয় 

চলসে িের জানুয়াসর মাতি হাইতকাতট ে বিই আসপল ও বেথ  বরফাতরতন্সর শুিাসি শুরু হতলও এখিও এ কার্ েক্রম বশষ হয়সি। ফতল 

হাইতকাতট ে বেথ বরফাতরন্স মামলার সিষ্পসি হতে িা। 

শুধু এ মামলাই িয়, সুসপ্রম বকাতট ে গুরুত্বপূর্ ে ও চাঞ্চল্যকর িাতে ৭শ'র বিসশ মৃত্যযদণ্ডাতদশপ্রাপ্ত (তেথ বরফাতরন্স) মামলা সিষ্পসির 

অতপক্ষায় রতয়তে। ২১ আগস্ট বেতিে হামলা মামলা, সপলখািা হেযা মামলা, চট্টোতম ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা, িারায়র্গতের িাে খুতির 

মামলািহ উতেখতর্াগ্য আতলাসচে অতিক মামলাই রতয়তে এর মতে। হাইতকাট ে সিভাতগ ৭২১টি এিং সুসপ্রম বকাতট ের আসপল সিভাতগ 

৩১টি মৃত্যযদণ্ড অনুতমাদি-িংক্রান্ত মামলা চূোন্ত সিষ্পসির অতপক্ষায় রতয়তে। 

িেতরর পর িের ধতর সুসপ্রম বকাতট ের উভয় সিভাতগ ঝুতল থাকা এিি মামলা সিষ্পসি িা হওয়ায় সিচারপ্রাথী ও আিাসম উভয়পক্ষই 

হোশায় সদি কাটাতেি। স্বজি হারাতিার বিদিা সিতয় সিচারপ্রাথীরা অসিশ্চয়োয় সদি কাটাতেি। অন্যসদতক আিাসমরাও সিজেি 

কারাগাতরর কিতেম বিতল অসিশ্চয়োয় রতয়তেি। ন্যায়সিচাতরর প্রেযাশায় িাদী ও আিাসমপক্ষ উভয়ই আদালেপাোয় ঘুরতে ঘুরতে 

সিপন্ন বিাধ করতেি। 

এসদতক পুসলশ কম েকেো হেযায় বমতয় ঐশীর (মৃত্যযদণ্ড) আসপল মামলা, রাজি ও রাসকি হেযার আসপল, জামায়াে বিো এটিএম 

আজহারুল ইিলাম, হসিগতের তিয়দ বমাহাম্মদ কায়িার, পািিার আিদুি সুিহািিহ ২৬ যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির (মৃত্যযদণ্ড অনুতমাদি) 

আসপল, দসজে বদাকাসি সিশ্বসজৎ হেযা মামলার আসপল, আহিাি উোহ মাস্টার হেযা মামলা, রমিার িটমূতল হেযা মামলার 

আসপলিহ একাসধক গুরুত্বপূর্ ে ও চাঞ্চল্যকর হেযা মামলা উচ্চ আদালতে শুিাসির অতপক্ষায় রতয়তে। হাইতকাতট ে ২১ আগস্ট ও ১০ ট্রাক 

অস্ত্র মামলা দুটির আসপল শুিাসি হতি। িারায়র্গতের িাে খুতির মামলার শুিাসি হতি আসপল সিভাতগ। এই মামলার বপপারব্যক তেসর 

বশষ হতয়তে। রাষ্ট্রপতক্ষর প্রেযাশা সশগসগরই এিি মামলার আসপল শুিাসি হতি। 



িংসিষ্ট আইিজীিীতদর ধারর্া, সিম্ন আদালেগুতলাতে চাঞ্চল্যকর ও স্পশ েকাের মামলাগুতলা দ্রুে সিষ্পসি হতলও উচ্চ আদালতে চলতে 

খুি ধীরগসেতে। এতে হাইতকাট ে সিভাতগ িােতে ফাঁসির মামলাজট। 

অযাটসি ে বজিাতরল মাহব্যতি আলম িমকালতক িতলি, বেথ বরফাতরন্স মামলাগুতলা সিষ্পসি করতে বিঞ্চ আরও িাোতিা প্রতয়াজি। 

সেসি িতলি, হাইতকাতট ে সেিটি বিঞ্চ ফাঁসির মামলা শুিতেি, োরপরও মামলার িংখ্যা সদি সদি িােতে। বিঞ্চ িাোতিার সিষয়টি 

িম্পূর্ ে প্রধাি সিচারপসের এখসেয়ার। বিঞ্চ িাোতিা হতল মামলাজট কতম আিতি িতল মতি কতরি সেসি। 

সুসপ্রম বকাতট ের আইিজীিী এিএম শাহজাহাি িতলি, বেথ বরফাতরতন্সর মতে অসধকাংশই হেযা মামলা। ো োো িারী সির্ োেি 

আইতি গৃহিধূ-গৃহকমী হেযা, ধষ ের্-পরিেী হেযা মামলা সিচারাধীি রতয়তে। সেসি িতলি, মামলা অনুপাতে বেথ বরফাতরন্স বিঞ্চ 

আরও িাোতিা উসচে। বকাতিা বেথ বরফাতরন্স সিষ্পসিতে চার-পাঁচ িের িময় বলতগ র্ায়। অতিক মামলা অোসধকার সভসিতে 

শুিাসিও হতয় থাতক। োর মতে, মৃত্যযদণ্ডাতদশপ্রাপ্ত আিাসমতক দীঘ েসদি কিতেম বিতল রাখার ফতল সেসি মািসিকভাতি সিপর্ েস্ত হতয় 

পতেি- র্া উসচে িয়। র্ে দ্রুে িম্ভি বেথ বরফাতরন্স সিষ্পসি হওয়া উসচে। 

সুসপ্রম বকাতট ের মুখপাত্র ও বস্পশাল অসফিার ব্যাসরস্টার িাইফুর রহমাি িমকালতক িতলি, িেেমাতি বেথ বরফাতরন্স মামলা শুিাসির 

জন্য হাইতকাতট ে সেিটি বিঞ্চ রতয়তে। প্রধাি সিচারপসে তিয়দ মাহমুদ বহাতিি দাসয়ত্ব বিওয়ার পর এিি মামলা দ্রুে সিষ্পসির লতক্ষয 

একটি বিঞ্চ িাসেতয়তেি। বেথ বরফাতরন্স শাখায় কাতজর গসে আিতে দক্ষ কম েচারীতদর পদায়ি করা হতয়তে। িম্প্রসে প্রধাি 

সিচারপসে সিতজও বেথ বরফাতরন্স শাখা পসরদশ েি করতেি। 

হাইতকাতট ের বেথ বরফাতরন্স শাখার পসরিংখ্যাি অনুর্ায়ী, ২০১৯ িাতলর ৭ এসপ্রল পর্ েন্ত ৭২১টি মামলা সিচারাধীি রতয়তে। এই িমতয় 

সিষ্পসি হতয়তে ৮৩টি মামলা। এ োো চলসে িেতরর গে সেি মাতি আরও সকছু বেথ বরফাতরন্স মামলা সিষ্পসি হতয়তে। আরও 

১৪০টি মামলা শুিাসির জন্য প্রস্তুে রতয়তে। ২০১৭ িাতল ৬৪০টি, ২০১৬ িাতল ৫৩৫টি, ২০১৫ িাতল ৪১৯টি এিং ২০১৪ িাতল ৩৬৩টি, 

২০১৩ িাতল ৪০৬টি, ২০১২ িাতল ৪৫৬টি, ২০১১ িাতল ৫৩৫টি, ২০১০ িাতল ৫৪২টি বেথ বরফাতরন্স মামলা সিচারাধীি সেল। গে ১০ 

িেতর এ ধরতির মামলা বিতেতে প্রায় সিগুর্। িেেমাতি ২০১৪ িাতলর বেথ বরফাতরন্স মামলার শুিাসি চলতে। 

বকন্দ্রীয় কারাগার সূতত্র জািা বগতে, সুসপ্রম বকাতট ে মৃত্যযদণ্ড অনুতমাদি-িংক্রান্ত মামলা সিষ্পসিতে বদসর হওয়ায় কিতিতল আিাসমর 

িংখ্যা িােতে। বদতশর সিসভন্ন কারাগাতর গে সেতিম্বর পর্ েন্ত মৃত্যযদ াাতদশপ্রাপ্ত প্রায় এক হাজার িাে শোসধক আিাসম সেল। োতদর 

অতিতকই চূোন্ত সিদ্ধাতন্তর অতপক্ষায়। িম্প্রসে বিৌসদ দূোিাি কম েকেো খালাফ আল আলী হেযা মামলার এক আিাসম িাইফুল 

ইিলাম মামুতির মৃত্যযদণ্ড গে মাচ ে মাতি কার্ েকর হতয়তে। এর আতগ িাতিক সিটিশ হাইকসমশিার আতিায়ার বচৌধুরীতক হেযাতচষ্টা 

মামলায় জসি বিো মুফসে আিদুল হান্নাতির ফাঁসির রায় ২০১৭ িাতল কার্ েকর হয়। 

সিচাসরক (সিম্ন) আদালতে বকাতিা মামলায় আিাসমর মৃত্যযদ হতল ো কার্ েকর করার জন্য হাইতকাতট ের অনুতমাদি সিতে হয়- র্া বেথ 

বরফাতরন্স মামলা সহতিতি পসরসচে। হাইতকাতট ের রাতয়র পর িংক্ষুব্ধ পক্ষ আসপল সিভাতগ আসপল কতর থাতক। এরপর আসপতল 

সিভাতগ ো পুিসি েতিচিা (সরসভউ) বচতয়ও িংক্ষুব্ধ পক্ষ আতিদি করতে পাতর। 

হাইতকাট ে সূতত্র জািা বগতে, হাইতকাট ে সিভাতগ সেিটি বেথ বরফাতরন্স বিতঞ্চ প্রসেমাতি গতে সিষ্পসি হতে সেি বথতক চারটি মামলা। 

আদালতে িাসষ েক ছুটি এিং সিসভন্ন িমতয় হাইতকাট ে বিঞ্চ ভাঙার কারতর্ এিি বেথ বরফাতরন্স মামলার শুিাসি করা হতে িা। সদি 

সদি এরকম মামলার িংখ্যা িােতে। হাইতকাট ে সিভাতগ বর্ভাতি বেথ বরফাতরন্স সিষ্পসি হতে, োতে িেেমাি সিচারাধীি মামলা 

সিষ্পসি করতে আরও পাঁচ বথতক েয় িের িময় লাগতি। হাইতকাতট ে িময় মতো এিি মামলা শুিাসি িা হওয়ায় িেতরর পর িের 

বজলখািায় অতপক্ষা করতে হতে মৃত্যযদণ্ডপ্রাপ্ত আিাসমতদর। 

২১ আগস্ট বেতিে হামলা মামলা :িিিন্ধু এসভসিউতয় আওয়ামী লীতগর জিিভায় ২১ আগস্ট বেতিে হামলার দুই মামলায় িাজাপ্রাপ্ত 

৪৪ আিাসমর বেথ বরফাতরন্স ও বজল আসপল শুিাসির জন্য েহর্ কতরতেি হাইতকাট ে। ১৩ জানুয়াসর হাইতকাতট ের একটি বিতঞ্চ এ-

িংক্রান্ত আতদশ বদওয়া হয়। আসপলকারীতদর মতে মৃত্যযদণ্ডাতদশপ্রাপ্ত এিং সিসভন্ন বময়াতদ কারাদ প্রাপ্ত আিাসম রতয়তেি। 

গে িেতরর ১০ অতটাির ঢাকার এক িম্বর দ্রুে সিচার ট্রাইব্যযিাতলর সিচারক শাতহদ নূর উসিি বেতিে হামলার িতি জসেে থাকার 

দাতয় সিএিসপ বিো িাতিক স্বরাষ্ট্র প্রসেমন্ত্রী লুৎফুজ্জামাি িাির, িাতিক উপমন্ত্রী আিদুি িালাম সপন্টুিহ ১৯ জতির মৃত্যযদণ্ডাতদশ 



বদি। একই িতি সিএিসপর ভারপ্রাপ্ত বচয়ারম্যাি োতরক রহমাি ও হাসরে বচৌধুরীিহ ১৯ জিতক র্ািজ্জীিি বদওয়া হয়। সিসভন্ন 

বময়াতদ কারাদণ্ড বদওয়া হতয়তে এ মামলার ১১ আিাসমতক। 

সিশ্বসজৎ হেযা : পুরাি ঢাকার দসজে বদাকাসি সিশ্বসজৎ দাি হেযা মামলায় দু'জতির মৃত্যযদ িহাল বরতখ হাইতকাতট ের বদওয়া ৮০ পৃষ্ঠার 

পূর্ োি রায় ২০১৭ িাতলর ৩১ অতটাির প্রকাসশে হয়। এ রাতয়র সিরুতদ্ধ দুই মৃত্যযদণ্ডাতদশপ্রাপ্ত আিাসমিহ অন্যরা িতি োচ্চ আদালতে 

আসপল কতরি। এর আতগ একই িেতরর ৬ আগস্ট সিশ্বসজৎ দাি হেযা মামলায় সিম্ন আদালতে মৃত্যযদ াাতদশপ্রাপ্ত আট আিাসমর মতে 

দু'জতির মৃত্যযদ িহাল রাতখি হাইতকাট ে। িাসক চারজতির মৃত্যযদ কসমতয় র্ািজ্জীিি এিং অপর দু'জিতক খালাি বদওয়া হয়। এ োো 

র্ািজ্জীিি কারাদ াাতদশপ্রাপ্ত ১৩ আিাসমর মতে ১১ জতির িাজা িহাল রাখা হয়। 

িারায়র্গতের িাে খুি : ২০১৭ িাতলর ২২ আগস্ট হাইতকাট ে িারায়র্গতের আতলাসচে িাে খুি মামলায় িাতিক কাউসন্সলর নূর 

বহাতিি ও িাতিক সেি র যাি কম েকেো োতরক িা দ-আসরফ-মাসুদ রািািহ ১৫ জতির ফাঁসির রায় িহাল রাতখি হাইতকাট ে। ২০১৮ 

িাতলর ১৯ িতভম্বর হাইতকাট ে পূর্ োি রায় প্রকাশ কতর। এ রাতয়র পর আিাসমরা সুসপ্রম বকাতট ের আসপল শাখায় আসপল কতরি। 

িেেমাতি আসপল শুিাসির অতপক্ষায় রতয়তে। 

দশ ট্রাক অস্ত্র মামলা : িহুল আতলাসচে চট্টোতম ১০ ট্রাক অস্ত্র আটতকর মামলাটি িেেমাতি হাইতকাতট ে শুিাসির জন্য রতয়তে। গে ৮ 

জানুয়াসর এই মামলায় মৃত্যযদণ্ড পাওয়া আিাসমতদর বেথ বরফাতরন্স ও আসপল শুিাসিতে একটি বিঞ্চ অপারগো প্রকাশ কতরি। এরপর 

ফাইলটি প্রধাি সিচারপসের কাতে পাোতিা হয়। 

এসদতক বপপারব্যতকর অভাতি অতিক মামলা িময় মতো সিষ্পসি হতে িা। বপপারব্যক তেসর হতয় আদালতে িা আিায় বেথ বরফাতরন্স 

বিতঞ্চ অন্য মামলার শুিাসি হতে। গুরুত্বপূর্ ে ও চাঞ্চল্যকর মামলা সচসিে কতর দ্রুে সিচাতরর পদতক্ষপ সিতে, োসলকাভুি মামলার 

দ্রুে েদন্ত করতে, ফাঁসির দণ্ডাতদশপ্রাপ্ত আিাসমতদর আসপল মামলা হাইতকাতট ে দ্রুে সিষ্পসির জন্য বপপারব্যক তেসর এিং অযাটসি ে 

বজিাতরল অসফিতক িাসি েক িহায়ো করতে একটি মসিটসরং বিল গেি করা হতয়সেল। সকন্তু এই মসিটসরং বিতলর বকাতিা বখাঁজ 

বিই। সিম্ন আদালে বথতক সেি িের আতগ হাইতকাতট ে আিা অতিক ফাঁসির মামলাও হাইতকাট ে সিভাগ শুিাসির কার্ েক্রম শুরু করতে 

পাতরসি িতল জািা বগতে। 

বেথ বরফাতরন্স মামলা পসরচালিাকারী িংসিষ্ট আইিজীিী জাসিতয়তেি, সিসজ বপ্রি কর্তেপক্ষ প্রতয়াজিীয় িংখ্যক বপপারব্যক 

আদালতে িময় মতো িরিরাহ করতে পারতে িা। সিসজ বপ্রি কর্তেপক্ষ প্রসেসদি হাইতকাট ে সিভাতগর কতয়ক হাজার কসপ কজসলস্ট 

তেসর করতে। িংসিষ্ট আইিজীিীরা মতি করতেি, উচ্চ আদালতে বেথ বরফাতরন্স মামলার শুিাসি করতে বিঞ্চ িংখ্যা িাোতিার 

পাশাপাসশ ফাঁসির রায় চূোন্ত সিষ্পসির উতিতে বপপারব্যক তেসরিহ র্ািেীয় প্রসক্রয়া িম্পতন্নর জন্য অিকাোতমাগে অন্যান্য সুসিধাও 

িাোতিা প্রতয়াজি।  

 


