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শরীয়তপুেরর  ভদরগ  থানার পুিটয়া  তালবুাড়ী  ােমর বািস া  সাইফুল  ইসলাম  ওরেফ  সােয় ল।
২০০১ সােলর সে ের রাজধানীর তজগাওঁেয় অ সহ ফতার হন িতিন। পুিলশ সােয় েলর িব ে
তজগাঁও  থানায়  মামলা  [ন র  ৯২(৯)০১]  কের।  তদ  শেষ  ২০০২-এর  জা য়ািরেত  আদালেত

অিভেযাগপ  দয়া হয়।

ওই বছেরর ২৮ এি ল একমা  আসািম সােয় েলর িব ে  চাজ (অিভেযাগ) গঠেনর মাধ েম িবচার 
কেরন  আদালত। এখন পয  কােনা  সা ীই  আদালেত সা  দনিন।  চাজিশেট বাদী  ও  তদ কারী
কমকতাসহ পুিলেশর ছয় সদ  ও িতন পথচারীেক সা ী করা হয়। সা  না  দয়ায় তােদর িব ে
‘অজািমনেযাগ  ফতাির পেরায়ানা’ জাির কেরেছন আদালত।

এরপরও কােনা সা ীেক আদালেত হািজর করেত পারেছন না দািয় া  পুিলশ কমকতারা। বতমােন
ঢাকার চতুথ অিতির  মহানগর দায়রা জজ আদালেত িবচারাধীন ওই মামলায় কেয়ক বছর ধের সময়
আেবদন কের চেলেছ রা প । আদালতও তা ম রু কের সা ী হািজেরর জ  পরবতী িদন ধায করেছন।
এমন শতািধক তািরখ  কেট  গেছ।  এর আেগ মামলািট অ  আদালেত থাকা  অব ায়ও একইভােব

  হািসব িবন শিহদ
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অসংখ  দফায় সা ী হািজেরর তািরখ পেড়।

গত ৫ মাচ এ মামলায় সা হেণর িদন িছল। িক  ওইিদন সা ী হািজর না হওয়ায় আগামী ৬ আগ
পরবতী িদন ধায কেরেছন আদালত। এভােবই ১৭ বছেরর বিশ সময় ধের ঝেুল আেছ মামলািটর িবচার
কাজ। দীঘিদন কারােভােগর পর আসািম সােয় ল বতমােন জািমেন িনেয় পলাতক।

ধু এ মামলাই নয়, পুরান ঢাকার িন  আদালেতর এক-প মাংশ মামলাই পাচঁ বছেরর বিশ সমেয়র
পুরেনা। এ েলার িবচার কাজ সা ীর অভােব দীঘিদন ঝেুল আেছ। এর মেধ  ২৫ বছেরর পুরেনা মামলাও
রেয়েছ। এসব মামলায় িনধািরত তািরেখ সা ী হািজর করেত ব থ হে  পুিলশ। অিধকাংশ ে  সা ী
খঁুেজ পাওয়া যাে  িকনা সিট পয  আদালতেক জানােনা হয় না। কখনও কখনও ‘সা ীেদর খঁুেজ পাওয়া
যাে  না’- এমিন দায়সারা িতেবদন দয়া হে  আদালেত। ফৗজদাির কাযিবিধর ১৭১(২) উপধারায়
বলা আেছ, সা ী হািজর করার দািয়  পুিলেশর।

ভু েভাগীেদর অিভেযাগ, অেনক ে ই আসািম প  সংি েদর ‘ম ােনজ’ কেরই সা ীেদর আদালেত
হািজর না করার ব ব া কেরন। আর সা ী হািজর না হওয়ায় যাবতীয় িবধা পাে  আসািম প । কারণ
বছেরর পর বছর িবচারাধীন থাকায় আসািমর িব ে  অিভেযাগ মাণ করা হ হেয় পেড় রা পে র।

একিদেক িতিনয়তই বাড়েছ মামলার সংখ া। অ িদেক স অ পােত মামলা েলা িন ি  হে  না।
ফেল িবশাল এ মামলাজট িন ি েত একিদেক িবচারকরা িহমিশম খাে ন, অপরিদেক িবচার াথীরাও
বছেরর পর বছর আদালেতর বারা ায় ঘেুর নানা েভাগ পাহাে ন।

জানেত চাইেল রা ম ী আসা ামান খান কামাল শিনবার যগুা রেক বেলন, মামলা িবচাের দীঘ সময়
হেল সে ে  আ হ হািরেয় যায়। সা ীরা সা  িদেত উৎসাহ হারায়। সা ীেদর অ েরাধ কের আনেত
হয়। যসব মামলায় সা ীরা বা পুিলশ সদ রা আদালেত সা  িদেত যাে ন না- সসব মামলায় ত
সা ীেদর আদালেত উপি ত করার উেদ াগ িনেয়েছ পুিলশ। য কােনা মামলায় িবচার কাজ দীঘ হাক,
এটা কারওই কাম  নয়।

ি মেকােটর তথ া সাের,  ২০১৮ সােলর ৩১  িডেস র পয  সারা  দেশ (উ  আদালত ও অধন
আদালতসমহূ) িবচারাধীন মামলার সংখ া ৩৫ লাখ ৬৯ হাজার ৭৫০িট। এর মেধ  দওয়ািন মামলা ১৪
লাখ ২৯ হাজার ৮৬১িট এবং ফৗজদাির মামলা ২০ লাখ ৪৮ হাজার ৬৭িট। ধু ঢাকার ৪০িট আদালেত
িবচারাধীন মামলা রেয়েছ ৪ লাখ ৫৫ হাজার ৪২৯িট।

এর মেধ  দওয়ািন মামলা ১ লাখ ১০ হাজার ৬৩৩িট এবং ফৗজদাির মামলা ৩ লাখ ৪৪ হাজার ৭৯৬িট।
ঢাকার ৪০িট আদালেত িবচারাধীন মামলা েলার মেধ  ১৬ হাজার ৯৮৮িট দওয়ািন মামলা এবং ৪২
হাজার ৭৫৫িট ফৗজদাির মামলা দীঘ পাঁচ বছেরর অিধক সময় ধের িবচারাধীন রেয়েছ। অথাৎ ৫৯ হাজার
৭৪৩িট মামলাই দীঘ পাঁচ বছেরর অিধক সময় ধের িবচারাধীন রেয়েছ।

অ স ােন জানা গেছ, সােয় েলর িব ে  মামলার বাদী তজগাওঁ থানার তৎকালীন এসআই তির ল
ইসলাম, মামলার তদ কারী কমকতা এসআই মািম ল ইসলাম, মামলা রকড কমকতা এসআই মা.
হািববলু হক ধান, কনে বল আব ল আিজজ (নং ২৫৩৭), হােসম আলী (নং ৬৭৭২), কাম ামান
(নং ১১৪০৪), চাঁদপুেরর ফিরদগ  থানার পূব আেলািনয়া ােমর মা. ল আিমন,  মু ীগ  জলার
গজািরয়া থানার বাগাকাি  ােমর মা. আসাদ বপাির ও চাঁদপুর জলার সদর থানার বােকরপুর ােমর
মা ফা- কউই এ দীঘ সমেয় আদালেত সা  দনিন। তজগাওঁ থানায় যাগােযাগ করা হেল থানার

ওিস যগুা রেক বেলন, মামলািট অেনক পুরেনা। ওইসব কমকতা ও কনে বল বদিল হেয় অ  চেল
গেছন।  তেব  পুিলেশর  কান  সদ  কাথায়,  কেব  বদিল  হেয়  যাে ন-  তা  রাজারবােগ  পুিলেশর

এিসআরও শাখায় িলিপব  থােক।

ঢাকার িন  আদালেত দীঘিদন িবচারাধীন অধশত হত া ও অ  মামলার নিথ পযােলাচনায় দখা গেছ,
ওইসব মামলায় সা ী িহেসেব শতািধক পুিলশ সদ  ও ই শতািধক সাধারণ সা ীেক খঁুেজ পাে  না
পুিলশ। িতিট মামলার চাজিশেট সা ীেদর ায়ী  ও বতমান িঠকানা উে খ রেয়েছ। আদালত থেম
সা ীেদর  ওই  িঠকানা  অ সাের  সমন  পাঠােনার  আেদশ  দন।  পের  তােদর  িব ে  অজািমনেযাগ

ফতাির পেরায়ানা জাির কেরন। এক যেুগও একজেনরও সা  হয়িন- এমন মামলার নিজরও কম নয়।
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ফেল এসব মামলার ভিব ৎ এক রকম অিনি ত বেল আশ া সংি েদর। তােদর মেত, সা ীর অভােব
একিদেক তর অপরােধর  আসািমরা  জািমেন  মু  হেয়  যাে ন।  অেনেক জািমন  িনেয়  পলাতকও
হে ন। অপরিদেক মামলা িন ি  না হওয়ায় অেনক আসািম িবনা িবচাের বছেরর পর বছর কারাগাের
পার করেছন।

ঢাকা আইনজীবী সিমিতর সােবক সভাপিত কাজী নিজবু াহ িহ  যগুা রেক বেলন, মামলায় সা ীেদর
নাম-িঠকানা িলিপব  করা এবং পের সা ীেদর আদালেত হািজর করার দািয়  পুিলেশর। সাধারণত মাদক
ও অ  মামলার ে  পুিলশ চাজিশেট ভাসমান লাকেদর সা ী কের। ফেল তােদর (সা ী) খঁুেজ পাওয়া
যায় না। অেনক মামলায় পুিলশও সা  িদে  না। তেব মামলা বছেরর পর বছর ঝুেল থাকায় স ণূ দায়
পুিলেশর নয়। একিট িনিদ  সময় পর সা ী না আদালেত না এেল িতিট িবচারেকর মতা দয়া আেছ,
তারা (িবচারক) মামলা েলা িন ি  করেত পােরন। এটা স ণূই িবচারেকর ওপর িনভরশীল। পুিলশ-
আইনজীবী-িবচারক িমেল ই া করেলই িবচার কাজ ত হওয়া স ব।

ঢাকা আইনজীবী সিমিতর সাধারণ স াদক আসা ামান খান রিচ যগুা রেক বেলন, সাধারণত মাদক
ও অ  মামলার ে  পুিলশ চাজিশেট ভাসমান লাকেদর সা ী কের। ফেল সা ীেদর খঁুেজ পাওয়া হ
হেয় পেড়। মামলার জ  তািলকার সা ী অত  পূণ জানা সে ও পুিলশ ানীয় লাকেদর সা ী না
কের ভাসমান বা রা ার পথচারীেদর সা ী কের। এসব ে  পুিলেশর চরম গািফলিত রেয়েছ। এছাড়া
মামলায় পুিলশ সদ রাও সা ী হেয় থােকন। তেব তােদর এক ান থেক অ  বদিল হেল তােদর আর
কােনা হিদস পাওয়া যায় না। পুিলেশর এিসআরও শাখায় যাগােযাগ করা হেলও তারা তমন রসপ

কেরন না।

রিচ আরও বেলন, অেনক সা ী আেছন, যারা সা  িদেত রািজও হন না। স াসীেদর িব ে  সাধারণ
সা ীরা সা  িদেত ভয় পায়। সজ  চা ল কর মামলা েলায় িদেনর পর িদন সা  হে  না। ঢাকার
িন  আদালত া েণ যখােন আইনজীবীেদর বসার পযা  জায়গা নই,  সখােন সা ীেদর ‘ র ার’
ব ব া ক না করা যায় না। সা  িদেয় আদালত থেক বর হেয় রা ায় িগেয়েছ, আর ওই সা ীেক মের
ফলা হেয়েছ- িন  আদালেত এমন নিজরও রেয়েছ। দীঘিদন ধের মামলা ঝেুল থাকার ধান কারণ হেলা

সা ী হািজর না হওয়া। আর সা ীেদর র ার ব ব া থাকেল তা রাি ত হেতা।

জানেত চাইেল ঢাকা  মহানগর দায়রা  জজ আদালেত রা পে র ধান কৗঁ িল  মা.  আব াহ আবু
যগুা রেক বেলন, দীঘিদন আদালেত সা ী না এেল এেত আসািমপ  িবধা নয়। সা ী হািজেরর দািয়
পুিলেশর। আর মামলার চাজিশট দয়ও পুিলশ। তারাই নাম-িঠকানা যাচাই-বাছাই চাজিশেট সা ীেদর
নাম অ ভু  কেরন। আবার সা ী হািজেরর সময় হেল তারাই (পুিলশ) িঠকানা অ সাের ওই সব সা ীেক
খঁুেজ পান না। সব ে ই এ িবষয়িট মেন নয়া যায় না। তেব অেনক সময় সা ী ান পিরবতন করায়
তােদর নতনু িঠকানা পাওয়া যায় না। িক  তােদর স ান পুিলেশর হােতর নাগােলর বাইের নয়।

এ সে  পুিলশ সদর দফতেরর এআইিজ িমিডয়া সােহল রানা যগুা রেক বেলন, িন  আদালেত মামলা
দীঘিদন িন ি  না হওয়ার পছেন অেনক কারণ রেয়েছ। সখােন সা ীর হািজর না হওয়া কবল একিট
কারণ মা । পুিলশ যথাস ব আদালেতর ধায িদেনই সা ী হািজর করেত চ া কের। িক  অেনক সময়
সা ীর অপারগতা বা সা ী পুিলশেক না জািনেয় িঠকানা পিরবতন করার কারেণ িকছু সম া হয়।

অ িদেক পুিলশ সা ীেক আদালেত যাওয়ায় বাধ বাধকতা রেয়েছ। িক  অেনক সময় দখা যায়, একজন
পুিলেশর একইিদেন িট িভ  জায়গায় িভ  আদালেত সাে র িদন পেড়েছ। আবার এমনও হয়, িতিন
হয়েতা িবেশষ িশ েণ দেশ বা দেশর বাইের আেছন, িতিন অ  বা অ  কােনা িবেশষ সম ায়
আেছন। তেব পুিলশ সা ী আদালেত না গেল অব ই তােক আদালত ও িনজ ইউিনেট যিু স ত ব াখ া
িদেত হয়। িতিন বেলন, সা িতক সমেয় পুিলেশর সা ী হািজর করার হার তলুনামলূকভােব বেড়েছ।

২৫ বছেরর পুরেনা মামলা : ঢাকা মহানগেরর একিট আদালেত মাদক ব  আইেন করা একিট মামলা দীঘ
২৫ বছর ধের িবচারাধীন রেয়েছ। ১৯৯৪ সােলর এি ল মােস কােতায়ািল থানায় মামলািট করা হয়। ন র
৩০(০৪)৯৪। আসািম মেহদী হাসান জািমেন আেছন। ২০০২ সােলর ১৯ আগ  এ মামলায় চাজ গঠন
কেরন আদালত। ১১ জন সা ীর ১৭ বছের মা  ৩ জেনর সা হণ হেয়েছ। অবিশ  সা ীেদর মেধ
তৎকালীন িডএমিপর িসআইিডর পুিলশ পিরদশক শখ মা.  আলী হায়দার,  িসআইিডর আেরক পুিলশ
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

পিরদশক পিরেতাষ বিণক, িম া জলার চৗ াম থানার তুলা  পুষ রনী ােমর মা.  শাহজাহান ও
া ণবািড়য়া জলার কসবা থানার ামবাড়ী ােমর মা. ইউ স চৗধরুী রেয়েছ। এছাড়া ৬, ৭, ৮ ও ৯

ন র সা ীর নাম-িঠকানা চাজিশেট ভােব বাঝা যায়িন। মামলািট ঢাকার চতুথ অিতির  মহানগর
দায়রা জজ আদালেত িবচারাধীন।

এক যেুগর  বিশ  পুরেনা  মামলা  :  আেরকিট  মামলার  নিথ  পযােলাচনা  কের  দখা  যায়,  রাজধানীর
লালবােগর বগম বাজার এলাকার বািস া  মা.  মিুকম ওরেফ জাফর। ২০০১ সােলর আগে  রমনা
এলাকায় অ সহ ফতার হন। পুিলশ বাদী হেয় জাফেরর িব ে  অ  আইেন রমনা থানায় ৪৮(৮)০১
ন র মামলািট কের। ২০০২ সােল এ মামলার চাজিশট দয় পুিলশ। ২০০২ সােলর ১৪ নেভ র মামলার
একমা  আসািম  জাফেরর িব ে  চাজ গঠন কেরন আদালত। ৮ সা ীর মেধ  ১৭ বছের ৪ জেনর
সা হণ বািক রেয়েছ। দীঘিদন কারােভােগর পর জাফর বতমােন জািমেন আেছন।

আেরকিট মামলার নিথ পযােলাচনায় দখা যায়, ২০০০ সােলর ১৯ িডেস র িল ান কা ানবাজার একিট
জতুার ফ া িরর ভতর খুন হন ব বসায়ী মিজবর রহমান। ওই ঘটনায় তার ভি পিত মা.  মাশাররফ
হােসন বাদী হেয় িলটনসহ চার আসািমর িব ে  মামলা কেরন। পেরর বছেরর ৯ নেভ র এ মামলায়

আদালেত চাজিশট দয় পুিলশ। চাজিশট ১০ জনেক সা ী করা হয়। সবেশষ ২০০৭ সােলর ৭ ম এ
মামলায় সা হণ হয়। ২৮ জা য়াির আসািম শািমম আদালেত আ সমপণ কের জািমন নন।

বািক  িতন  আসািম-  িলটন,  আতাউর  রহমান  ও  বা ু  পলাতক।  আগামী  ১৪  জলুাই  এ  মামলায়
সা হেণর জ  িদন  ধায  রেয়েছ।  মামলায়  এএসআই  মা.  মািম ল  হক,  কনে বল  দেলায়ার
হােসন  ও  ঢাকা  মিডেকল  কেলজ হাসপাতােলর  সহকারী  অধ াপক ডা.  জােহ ল  কিরেমর  িব ে

অজািমনেযাগ  ফতাির পেরায়ানা জাির করা হেয়েছ। এ মামলািটও একই আদালেত িবচারাধীন।

আেরকিট মামলার নিথ পযােলাচনা কের দখা যায়, ২০০১ সােলর ২১ জলুাই িছনতাইেয়র িতর সময়
৫ রাউ ড িলভিত পেয় ট ২২ বােরর িরভলবারসহ পুিলেশর কােছ ফতার হন তািলকাভু  স াসী

েবল।

পরিদন  পুিলশ েবল ও তার সহেযাগী  জয়নাল  আেবদীেনর িব ে  মামলা  কের।  ওই বছেরর ৩০
অে াবর ওই ’জেনর িব ে  চাজিশট দয় পুিলশ। ১০ জনেক সা ী করা হয়। সবেশষ ২০১৭ সােলর
২৮ ম পাচঁ ন র সা ী আদালেত সা  দন। তদ কারী কমকতা এসআই মিন ল ইসলামসহ অপর
পাচঁ সা ীর িত অজািমনেযাগ  ফতাির পেরায়ানা জাির কেরেছন আদালত। আগামী ২৪ সে র এ
মামলায় সা হেণর জ  িদন ধায রেয়েছ।
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