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৯৯ িবচারপিতর হােত প চ লাখ মামলা - উ  আদালেত িবচারক বাড়ােনার তািগদ 

ওয়ািকল আহেমদ িহরন 

 

মামলার পাহাড় জেমেছ উ  আদালেত। ি ম কােট বতমােন ৫ লােখর বিশ মামলা িবচারাধীন। এর মে  আিপল িবভােগ ২১ 
হাজার ৪১০  এবং হাইেকাট িবভােগ ৪ লাখ ৮৮ হাজার ৫৬২ । বতমােন আিপল িবভােগ সাতজন িবচারপিত এবং হাইেকাট 
িবভােগ ৯২ জন িবচারপিত রেয়েছন। মাট ৯৯ জন িবচারপিতর হােতই চলেছ ৫ লােখর বিশ মামলার িবচার কায ম। 

ি ম কােটর ত  অ যায়ী, চলিত বছেরর ১ এি ল থেক ৩০ ন পয  ি ম কােটর উভয় িবভােগ ৫ লাখ ৯ হাজার ৯৭২  
মামলা িবচারাধীন রেয়েছ। এ ছাড়া গত লাই ও আগ  মােসর িহসাব অ  করা হেল মামলা দােয়র ও িন ি র পিরমাণ আরও 
বাড়েব। এি ল- ম- ন এই িতন মােস আিপল িবভােগ িন ি  হেয়েছ ই হাজার ৬১৩  মামলা। দােয়র হেয়েছ ই হাজার ২১০  
মামলা। 

এ সমেয় হাইেকাট িবভােগ দােয়র হেয়েছ ২৭ হাজার ১০৭ । এর মে  দওয়ািন এক হাজার ৩৭৮ , ফৗজদাির ২১ হাজার ৫৩৪  
এবং িরট িতন হাজার ৭৬৫  মামলা। িন ি  হেয়েছ ৪৫ হাজার ২৩৮ । এর মে  দওয়ািন মামলা ১০৬৯, ফৗজদাির মামলা ৪১ 
হাজার ৪৭০, িরট মামলা ই হাজার ৫২৪ । িবচারাধীন মামলার মে  রেয়েছ দওয়ািন ৯৬ হাজার ৪৫০ , ফৗজদাির ই লাখ ৯৭ 
হাজার ৫০৯  এবং িরট ৮৩ হাজার ৯০৬ । 

ে  আরও জানা গেছ, চলিত বছর ১ জা য়াির থেক ৩০ মাচ পয  আিপল িবভােগ দােয়র হেয়েছ ২ হাজার ৮১২  মামলা এবং 
িন ি  হেয়েছ ১ হাজার ৪৪১  মামলা। এই সমেয় হাইেকাট িবভােগ দােয়র হেয়েছ ২৯ হাজার ৭৭৭  মামলা এবং িন ি  হেয়েছ 
৩৯ হাজার ৮১১  মামলা। 

২০১৮ সােলর ১ অে াবর থেক ৩১ িডেস র পয  িতন মােস আিপল িবভােগ িন ি  হেয়েছ ১ হাজার ৯২৮  মামলা এবং দােয়র 
হেয়েছ ২ হাজার ৭৫১  মামলা। এই সমেয় হাইেকাট  িবভােগ দােয়র হেয়েছ ২৫ হাজার ২১৩  মামলা এবং িন ি  হেয়েছ ১৬ 
হাজার ৩০৬  মামলা। হাইেকােটর ডথ রফাের  শাখার পিরসং ান অ যায়ী, ২০১৯ সােলর ৩০ ন পয  ৮০৩  মামলা 



িবচারাধীন রেয়েছ। এই সমেয় িন ি  হেয়েছ শতািধক মামলা। আরও ১৮২  মামলা নািনর জ  ত রেয়েছ। ি ম কাট 
থেক া  িবিভ  ত -উপা  পযােলাচনা কের দখা যায়, আেগর লনায় উ  আদালেত মামলা িন ি র হার বেড়েছ, িক  জট 

কেমিন। উভয় িবভােগ দােয়েরর চেয় িন ি র সং া বিশ। িক  মামলাজট কমেছ না। জানা গেছ, িবচার িবভাগ থ  করেণর 
সময় উ  আদালেত িবচারাধীন মামলার সং া িছল িতন লাখ ১৩ হাজার। ওই সময় উভয় িবভােগ িবচারপিতর সং া িছল ৮১ 
জন। বতমােন উভয় িবভােগ িবচারপিতর সং া ৯৯ জন। এমন পিরি িতেত উ  আদালেত আরও িবচারপিত বাড়ােনার মত 
িদেয়েছন আইন িবেশষ রা। তারা বেলেছন, অ া  দেশর লনায় আমােদর উ  আদালেত িবচারপিতর সং া অেনক কম। ফেল 
মামলাজট বাড়েছ, িবচার িন ি েত িবল  হে , পাশাপািশ িবচার াথ েদর মে  েভাগ কমেছ না। 

উ  আদালেত মামলাজট িনরসেন সােবক ধান িবচারপিত ও আইন কিমশেনর চয়ার ান এিবএম খায় ল হক বশ কেয়কবছর 
আেগ ২৭ দফার কেয়ক দফা পািরশ কেরন। তার মেত, উ  আদালেত য পিরমাণ মামলা িন ি  হে , পাশাপািশ দােয়েরর 
সং া কমেছ না। মামলা ত িন ি র জ  উ  আদালেত আরও িবচারক িনেয়ােগর পরামশ দয় আইন কিমশন। ওই সময় উ  
আদালেত মামলাজট কমােত আইন কিমশেনর পািরশ েলার মে  িছল ধান িবচারপিতর ন ে  এক  মিনটিরং সল াপন 
এবং মামলা দািখল ও িন ি র সং া কী কী কারেণ ি  পাে  তা িন পণ করা। এ ছাড়া কােনা দওয়ািন, ফৗজদাির মাশন 
আেবদন বা িসআরিপিস এর ৫৬১ এ ধারামেত আেবদন দািখল করেল িবচারপিতরা থেমই তার মিরট যাচাই করেবন। 
মিরটিবহীন আেবদন করা হেল অব ই সরাসির খািরজ করেবন। স িত সেবা  আদালত মামলাজট িনরসেন বশ িক  

িদকিনেদশনা িদেয়েছন। স িত এক অ ােন আইনম ী আিন ল হক বেলেছন, দেশ মামলার জট অ াভািবক, এ েক কিমেয় 
আনেত হেব। আমরা চাই জনগণ িবচার পাক, িবচার ি য়ায় মা েষর আ া েক থা ক। এ জ  আমােদর মামলার জট কিমেয় 
আনেত হেব। িতিন বেলন, মামলার জট িনরসন করা বতমান সরকােরর এক  অ তম অ ািধকার। আমরা প িতগতভােব সমাধান 
করার চ া করিছ। 

িবচারাধীন মামলা কমােনার নানা উে াগ েল ধের ম ী বেলন, বতমান সরকার মতা হেণর পর িবচার ব ায় অ ত ব 
উ য়ন সাধন কেরেছ। বতমান সরকার এ েক চ ােল  িহেসেব হণ কের িনরলসভােব কাজ কের যাে । সােবক আইনম ী 

াির ার শিফক আহেমদ বেলন, উ  আদালেত মামলাজট কমােত হেল অব ই আরও অিধকসং ক িবচারক িনেয়াগ িদেত হেব। 
ব  বাড়ােত হেব। ধান িবচারপিত রা পিতর সে  পরামশ কের িবচারক িনেয়াগ দেবন। িতিন বেলন, িদন িদন মামলা বাড়েছ, 

িক  িবচারক বাড়ােনা হে  না। 

ি ম কাট আইনজীবী সিমিতর সভাপিত জ  আইনজীবী এএম আিমনউি ন সমকালেক বেলন, উ  আদালেত মামলাজট 
কমােত অব ই উভয় িবভােগ িবচারক িনেয়াগ িদেত হেব। ব  বাড়ােনার পাশাপািশ অ া  শাখায় জনবলও ি  করেত হেব। 
তাহেল ত মামলা িন ি  করা স ব হেব। িতিন বেলন, দেশ িতিনয়ত জনসং া বাড়েছ, পাশাপািশ মামলাও ি  পাে । িক  
স লনায় িবচারেকর সং া বাড়েছ না। মামলা ব াপনায় ি ম কাট শাসনেক আরও উ ত ও আ িনক হেত হেব। 

বতমান ধান িবচারপিত সয়দ মাহ দ হােসন ২০১৮ সােলর জা য়াির মােস দািয়  নন। এরপর থেক িতিন মামলাজট কমােত 
ও িন  আদালতেক গিতশীল করেত নানা পদে প হণ অ াহত রেখেছন। এর মে  রেয়েছ িবচারক ও এজলােসর সং া 
বাড়ােনা, আদালেতর অবকাঠােমা উ য়ন, সহায়ক জনবল ি , মামলা ব াপনা ও িবচার শাসেন তদারিক বাড়ােনা িত। ওই 
উে ােগর ফেল গত এক বছের বশিক  মামলা িন ি  হেয়েছ। ি ম কােটর সাব িণক তদারিক ও ােয়ািগক িনেদশনার ফেল 
িবচারকেদর মে  ত মামলা িন ি র ৃহা অেনক বেড়েছ বেল সংি রা দািব কেরন। 

িনবাহী িবভাগ থেক িবচার িবভাগ থ  করেণর সময় ২০০৭ সােলর ১ নেভ র দেশর সব আদালেত িবচারাধীন মামলার সং া 
িছল ১৫ লাখ ৭০ হাজার। বতমােন সারােদেশ মামলার সং া বেড় দ িড়েয়েছ সােড় ৩৫ লাখ। গত ১২ বছের মামলা বেড়েছ ২০ 
লােখরও বিশ। গত ১১ বছের িন  ও উ  আদালতসহ সারােদেশ ায় দড় কা  মামলা িন ি  হেয়েছ। 


