
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।

হাইেকােট রকডসংখ ক মামলার িন ি
এই থম দােয়েরর িবপরীেত িন ি র হার বিশ

কাশ : ৩০ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

উ  আদালেত রকডসংখ ক মামলার  িন ি  হেয়েছ।  এই  রকেডর  অংশ িহেসেব  গত পাচঁ  মােস
হাইেকােটর ১৬িট ত বে র িবচারপিতরা িন ি  কেরেছন অধ লােখর বিশ ফৗজদাির মামলা। এছাড়া
িরট ও দওয়ািন অ  ব েলা ায় কেয়ক হাজার মামলা িন ি  কেরেছন। যা অতীেতর য কােনা
সমেয়র তুলনায় বিশ। ি ম কাট শাসন বলেছ, এই  সমেয় য পিরমাণ মামলা িন ি  হেয়েছ
তা রকডসংখ ক। এছাড়া মামলা দােয়েরর িবপরীেত এই থম িন ি র হারও বিশ। িবচার িবভােগর
সে  সংি রা এটােক আশার আেলা িহেসেব দখেছন।

স িত ঢাকায় এক অ ােন ধান িবচারপিত সয়দ মাহমদু হােসন বেলেছন, আমােদর দেশ অপরাধ
কের কউ দাষ ীকার করেত চায় না। সবাই িনেজেক িনেদাষ দািব কের। যার কারেণ ৯০ ভাগ মামলাই
িবচাের যাে । আর দশ ভাগ মামলা ায়ােল যাে  না। িবচাের যাওয়ার য সং িৃত এটার পিরবতন না
হেল মামলার জট লেগই থাকেব। িতিন বেলন, আমরা িশি ত হি , মানিসকতার পিরবতন হে , এখন
যিদ এই দাষ ীকােরর সং িৃত চাল ুহয় তাহেল মামলা জট থেক পুেরাপুির বিরেয় আসা স ব হেব।

দেশর অধ ন ও উ  আদালেত মামলা দােয়র ও িন ি র িহসাব রােখ ি ম কাট শাসন। তারা িত
িতন মাস অ র মামলার মািসক িববরণী কাশ কের। ওই মািসক িববরণী পযােলাচনায় দখা যায়, ২০১৮
সাল শেষ হাইেকােট িবচারাধীন মামলা িছল ৫ লাখ ১৬ হাজার ৬৫২িট। চলিত বছেরর পেহলা জা য়াির
থেক মাচ পয  মামলা দােয়র হেয়েছ ২৯ হাজার ৭৭৭িট। এই িতন মােস িন ি  হেয়েছ ৩৯ হাজার

৮১১িট মামলা। এর আেগ গত অে াবর থেক িডেস র পয  হাইেকােট মামলা দােয়র হেয়েছ ২৫ হাজার
২৬৩িট। এ সমেয় িন ি  হেয়েছ ১৬ হাজার ৩০৬িট মামলা। মামলা দােয়েরর িবপরীেত িন ি র হার না
বাড়ায় তা ভািবেয় তুলিছল িবচার শাসনেক।এ িনেয় বঠকও হয়। পের ধান িবচারপিত মামলা জট
কমােত পুরাতন মামলা িন ি র উেদ াগ নন। এরই ধারাবািহকতায় হাইেকােটর ১৬িট ত ব েক এক
লাখ এক হাজার ১৯৬িট মামলা িন ি র জ  এসব বে  পাঠান। পের এসব বে র িবচারপিতগণ ৫৭
হাজার ৬০৯িট মামলা িন ি  কেরেছন। বতমােন হাইেকােট িবচারাধীন মামলার সংখ া ৫ লাখ ৬ হাজার
৬৬৪িট। এর আেগ ২০১৫ সােল ৩৭ হাজার ৭৫৩িট, ২০১৬ সােল ৩৯ হাজার ৮৭৮িট, ২০১৭ সােল ৩৫
হাজার ৪৯৬িট মামলা িন ি  হয় হাইেকােট। 

আইন িবেশষ রা মেন কেরন, এভােব উ  আদালেত মামলা িন ি  হেত থাকেল িবচার িবভােগর িত
জনগেণর আ া বাড়েব। হাইেকােটর শাল অিফসার ও ি ম কােটর মখুপা  ব াির ার মা. সাইফরু
রহমান ইে ফাকেক বেলন, ধান িবচারপিত মেহাদয় দািয়  নওয়ার পর িকছু প িত অ সরণ কের
মামলা জট িনরসেন পদে প িনেয়েছন। এর ফেল ত মামলা জট াস পাে ।
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