
হাইেকাট। ফাইল ছিব

ি মেকােটর অন  নিজর

সােড় ৪ মােস িন ি  ৪৩ হাজার মামলা
মামলা জট িনরসেন ধান িবচারপিতর উেদ াগ * িনঃসে েহ ভােলা উেদ াগ -ব াির ার
শিফক * ডায়নািমক িস া  - রিজ ার জনােরল

কাশ : ২৮ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ি মেকােটর মামলার জট খুলেত কাযকরী উেদ াগ িনেয়েছন ধান িবচারপিত সয়দ মাহমদু হােসন।
বছেরর পর বছর ধের চলা মামলার িন ি  করেত িতিন এ উেদ াগ নন। ‘ ফৗজদাির িবিবধ (ি িমনাল
িমস কস) মামলা’ িন ি েত হাইেকােটর ১৬িট ব েক অিতির  দািয়  দয়া হয়। এরপর ১৬ ম পয
সােড় চার মােস হাইেকােটর এসব ব  ৯০ হাজার ৩৮৯িট মামলার মেধ  ৪৩ হাজার ৯৩িট মামলা
িন ি  কেরন।

আদালতসংি রা বলেছন, যখােন িদেন িদেন উ  আদালেত মামলার জট বাড়েছ, সখােন সােড় চার
মােস এত িবপুলসংখ ক মামলা িন ি র ে  উ  আদালত অন  দৃ া  াপন কেরেছন। জানেত
চাইেল ি মেকােটর রিজ ার জনােরল ড. জািকর হােসন যগুা রেক বেলন, ি মেকােটর মামলা জট
িনরসেন ধান িবচারপিত গিতশীল (ডায়নািমক) িস া  িনেয়েছন।

ায়  ৯০ হাজার পুরেনা  মামলা  িন ি র কাজ চলেছ।  খুব  পুরেনা  ফৗজদাির (িবিবধ)  মামলা েলার
নািনর জ  হাইেকােটর ব েলা  িনধারণ কের িদেয়েছন ধান  িবচারপিত। তার িস া  অ সাের

  আলমগীর হােসন
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

স ােহর িত বহৃ িতবার পুরেনা মামলা েলা ব েলার কাযতািলকায় (কজিল ) নািনর জ  রাখা
হয়। এ উেদ ােগ সফলতা পাওয়া যাে । ১৬ ম পয  ৪৩ হাজার ৯৩িট মামলা িন ি  হেয়েছ।

জানা যায়, চলিত বছেরর েত িবচারাধীন মামলার িন ি র ওপর জার দন ধান িবচারপিত। তথ
অ যায়ী ২০১৮ সােলর ৫ িডেস র ফৗজদাির কাযিবিধ আইেনর ৪৯৮ ধারার অধীেন থাকা ৯০ হাজার
৩৮৯িট পুরেনা ফৗজদাির (িবিবধ) মামলা িন ি র উেদ াগ নয়া হয়। এরপর চলিত বছেরর জা য়াির
থেক ওইসব মামলার িন ি   হয়।

এ মামলা েলার িন ি র দািয় া  িবচারপিতরা হেলন- িবচারপিত মহুা দ আব ল হািফজ, িবচারপিত
এেকএম আসা ামান,  িবচারপিত মা.  এমদা ল হক,  িবচারপিত সয়দ মাহা দ িজয়াউল কিরম,
িবচারপিত মা. রজাউল হক, িবচারপিত শখ আব ল আউয়াল, িবচারপিত ফারাহ মাহববু, িবচারপিত
মা.  মই ল ইসলাম চৗধরুী, িবচারপিত ওবায় ল হাসান, িবচারপিত এম ইনােয়তুর রিহম,  িবচারপিত
মা. ফা ক (এম ফা ক), িবচারপিত মা. নজ ল ইসলাম তালকুদার, িবচারপিত এএনএম বিসর উ াহ,

িবচারপিত মা. আব ুজাফর িসি কী, িবচারপিত জাহা ীর হােসন, িবচারপিত শখ মা. জািকর হােসন ও
িবচারপিত মা. হািববলু গিণ।

উ  আদালেত মামলার জট িনেয় ২৮ এি ল উে গ কাশ কের ধান িবচারপিত সয়দ মাহমদু হােসন
বেলন, ি মেকােট মামলার ফাইল রাখার মেতা পয  জায়গা নই। এক কথায় ি িটকাল অব া, এভােব
চলেত পাের না। এর সমাধান বর করেত হেব। আিপল বে  একিট মামলার নািনর সময় িতিন এ
ম ব  কেরন। িতিন বেলন, বতমােন ি মেকােট ায় পাচঁ লাখ ২৫ হাজার মামলা িবচারাধীন।

িক  ১৯৮২ সােল এ সংখ া িছল মা  ২৫ হাজার। আগাম জািমেনর আেবদন েলা িন ি  না করা হেল
বতমােন ি মেকােট মামলার সংখ া ১০ লাখ ছািড়েয় যত বেলও িতিন জানান। মামলা জট িনরসন িনেয়

ি মেকােটর িবচারপিতেদর িনেয় ফুলেকাট সভা কেরন িতিন। সখােন িবচারপিতরা মামলাজট িনরসেন
নতনু িবচারপিত িনেয়াগসহ নানা পরামশ দন।

সংি  সেূ  জানা গেছ, ২০১৮ সােলর ১ অে াবর দেশ িবচারাধীন মামলার সংখ া িছল ৩৫ লাখ সাত
হাজার ৮৯৮িট। ওই বছেরর ৩১ িডেস র মামলার সংখ া দাঁড়ায় ৩৫ লাখ ৬৯ হাজার ৭৫০িট। এর মেধ
ি  আদালেত ৩০ লাখ ৩২ হাজার ৬৫৬িট, ি মেকােটর হাইেকাট িবভােগ পাঁচ লাখ ১৬ হাজার ৬৫২িট
এবং আিপল িবভােগ ২০ হাজার ৪৪২িট মামলা িবচারাধীন রেয়েছ।

এেত দখা যায়, এই িতন মােস (অে াবর-িডেস র) সব আদালেত িবচারাধীন মামলা বেড়েছ ৬১ হাজার
৮৫২িট। আর দােয়র হেয়েছ চার লাখ ৪৭ হাজার ৮৫৪িট এবং িন ি  হেয়েছ ই  লাখ ৮৭ হাজার
১৩১িট মামলা।

মামলা জট িন ি েত ি মেকােটর উেদ াগেক াগত জািনেয়েছন সােবক আইনম ী ব াির ার শিফক
আহেমদ। িতিন যগুা রেক বেলন,  মামলা  জট িনরসেন িনঃসে েহ এিট একিট ভােলা উেদ াগ। িতিন
বেলন,  জট  কমােত  হেল  মামলা  িন ি র  হার  বাড়ােত  হেব।  এ  লে  সংি েদর  িনেত  হেব
মহাপিরক না। িবচারক ও তােদর সহায়ক লাকবল বাড়ােনার আেগ ব ব াপনায় একটা বড় ধরেনর
পিরবতন আনা দরকার।

ডপুিট অ াটিন জনােরল মিন ামান েবল বেলন, সােড় চার মােস ৪৩ হাজার ৯৩িট মামলা িন ি
করা একটা িবরাট সাফল । এ সাফল  উ  আদালেত িবরাজমান মামলার জট িনরসেন িবরাট ভূিমকা
রাখেব।
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