
ত িবচার মামলায়ও ধীরগিত
৯ াইবু নােল িবচারাধীন ৩ হাজার মামলা, ১২০ িদেন িন ি র িবধান থাকেলও ঝলুেছ বছেরর পর বছর

২০০৫ সােলর ২৭ জা য়াির। হিবগে র বেদ রবাজাের আওয়ামী লীেগর জনসভায় েনড হামলা হয়। এ
হামলায়  সােবক  অথম ী  ও  আওয়ামী  লীগ  নতা  শাহ  এ  এম এস  িকবিরয়াসহ  পাচঁজন  িনহত  হন।
হত াকাে ডর ১০ বছর পর ২০১৫ সােলর ১৩ সে র অিভেযাগ গঠেনর মধ  িদেয় এ হত াকাে ডর িবচার

 কের িসেলেটর ত িবচার াইবু নাল। আইন অ যায়ী ১২০ কাযিদবেসর মেধ  মামলা িন ি র িবধান
থাকেলও িবচার র চার বছেরও িন ি  হয়িন চা ল কর এ মামলািট। ধু এ মামলাই নয়, সারা দেশ
নয়িট ত িবচার াইবু নােল ঝেুল আেছ এমন িতন হাজােরর বিশ মামলা। আইন রা  বেলন,  িবচাের
দীঘসূ তা  দেশর িবচার িবভােগর  জ  বড় সম া  হেয়  দািঁড়েয়েছ। আইনশৃ লা  িব কারী  অপরােধর
মামলা েলা ত িন ি র জ  ত িবচার াইবু নাল করা হেলও সা ী না আসা, েয়াজেনর তলুনায় কম
াইবু নাল থাকাসহ নানা কারেণ এখােনও মামলা িন ি র গিত কম। ফেল সাধারণ মা ষ আইেনর কৃত
ফল  থেক বি ত  হে ।  তারা  আরও  বেলন,  িবচার  াথীেদর  জ  ত ায়িবচার  িনি ত  করেত

সম া েলা খুঁেজ বর কের সমাধান করেত হেব। এে ে  নজরদাির বাড়ােত হেব। ি ম কােটর সবেশষ
পিরসংখ ান অ যায়ী, চলিত বছেরর ৩১ মাচ পয  দেশর নয়িট ত িবচার াইবু নােল ত িবচার আইেন
করা ৩ হাজার ৫১িট মামলা িবচারাধীন। এর মেধ  ঢাকার চারিট াইবু নােল ঝুেল আেছ ২ হাজার ১৩৯িট
মামলা। চ ােম ৪৬, রাজশাহীেত ১৮১, খলুনায় ৩১৮, বিরশােল ৩৩৮ এবং িসেলেট িন ি র অেপ া
রেয়েছ ২৯িট মামলা। পাচঁ  বছেরর অিধক সময় ধের িবচারাধীন  ২৮৭িট মামলা। আর উ  আদালেতর
িনেদেশ িগত রেয়েছ ৫৬িট মামলা। আইনশৃ লা িব কারী অপরাধ িনয় েণ ২০০২ সােল ণয়ন করা হয়
‘আইনশৃ লা িব কারী অপরাধ ( ত িবচার) আইন’। আর এ আইেনর অধীেন মামলা েলা ত িন ি র
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জ  একই বছর ত িবচার াইবু নাল আইনও ণয়ন কের তৎকালীন সরকার। ত িবচার আইন ণয়েনর
সময় ই বছেরর জ  আইনিট করা হেলও িবিভ  সমেয় এর ময়াদ বাড়ােনা হেয়েছ। স িত এ আইেনর
ময়াদ আরও পাচঁ বছর বািড়েয়েছ সরকার। সংেশািধত আইেন মামলা িন ি েত বঁেধ দওয়া হেয়েছ ১২০

িদন। এই সমেয়র মেধ  িন ি  করা না গেল কারণ উে খ কের িবচারক আরও ৬০ িদন সময় বৃি  করেত
পারেবন বেলও সংেশািধত আইেন উে খ রেয়েছ। ত িবচার াইবু নােলর িবচার ি য়া স েক জানেত
চাইেল ি ম কােটর আইনজীবী  ব াির ার এ ক এম এহসা র রহমান বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,
মূলত ত িবচার আইেনর মামলা েলাই ত িবচার াইবু নােল িবচার হয়। তেব সরকার চাইেল িবেশষ

পূণ মামলা  ত িন ি র জ ও এ াইবু নােল আনেত পাের। এ  িবষেয়  ত িবচার  াইবু নাল
আইেনর ৬ ন র ধারায় বলা  হেয়েছ,  ‘সরকার,  সরকাির গেজেট াপন ারা,  জন ােথ, হত া,  ধষণ,
আে য়া ,  িবে ারক ব  এবং মাদক ব  সং া  অপরােধর িবচারাধীন কােনা মামলা উহার য কান
পযােয় মত, দায়রা আদালত বা িবেশষ আদালত বা ম ািজে ট আদালত হইেত িবচােরর জ  ত
িবচার াইবু নােল ানা র কিরেত পািরেব।’  িতিন  বেলন,  আইনশৃ লা  িব কারী  অপরাধ ( ত িবচার)
আইনিটই মূলত ‘ ত িবচার আইন’ িহেসেবই পিরিচত। ত িবচার আইন ও ত িবচার াইবু নাল আইন
নােম িট পৃথক আইন থাকায় মােঝ মােঝ িব াি  দখা দয়। িতিন বেলন,  ত িবচার আইন িহেসেব
পিরিচত আইনিট হে  মাদার ল’। এ আইেনর অধীেনই ত িবচার াইবু নাল আইন ণয়ন করা হেয়েছ।
াইবু নাল আইেন মূলত িবচার পিরচালনার প িত েলা রেয়েছ।

কীভােব সমাধান : ত িবচােরর মামলায় দীঘসূ তার িবষেয় জানেত চাইেল সােবক আইনম ী ব াির ার
শিফক আহেমদ বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,  িবচার  িবল  আমােদর  িবচার  িবভােগর  অ তম একিট
সম া। মামলা িন ি েত দীঘসূ তার কারেণ যমনভােব িবচার াথীরা িত  হে ,  তমিন সরকারও
িক  িত  হয়। তাই যসব কারেণ মামলার দীঘসূ তা হে  তা িনণয় কের সমাধান করা উিচত। তাহেল
িবচার াথীরা িবচার পােব। িতিন আরও বেলন, িবচাের দীঘসূ তার জ  মূলত সা ী না আসা এবং িবচার
কাজ মুলতিব হওয়া ধানত দায়ী। রা পে র কাজ হেব য কােনাভােব সা ী হািজর করা এবং মুলতিব
ঠকােনা। তাহেলই মামলা ত িন ি  করা স ব হেব।

এ িবষেয় ি ম কােটর আইনজীবী ব াির ার এ িব এম আলতাফ হােসন মেন কেরন, এসব মামলা ত
িন ি েত সরকােরর মিনটিরং খবু জ ির। িতিন বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, আমােদর িবচারক তা
রেয়েছ এটা অ ীকার করা যােব না। একই সে  িবচার চলাকােল বার বার সমন িদেয়ও সা ীেদর হািজর
করা যায় না। স ে  িবচারক চাইেলও মামলািট ত িন ি  করেত পােরন না। এ জ  এসব সম া
সমাধােন ত িবচােরর মামলা েলার ওপর সরকােরর মিনটিরং আরও বাড়ােত হেব। সব িমিলেয় আইেনর

ফল পেত হেল সবাইেক আ িরকতার সে  কাজ করেত হেব বেলও মত তার।
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