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মাসদার হােসন মামলার রােয়র আেলােক িবচার িবভাগ থ  করেণর এক গ িতর তািরখ ১ নেভ র নীরেব চেল গল। 
সংি েদর স বত বলার তমন িক  িছল না। আমরা স বত মেন িনেয়িছ য িবে র অ  কাথাও না থাকেলও বাংলােদেশ 
সরকাির কমকতারা মাবাইল কাট চালােবন। তরাং করণীয় কী? এক েগর অিভ তায় একটা বা বস ত সমাধান  হািজর 
করা ছাড়া আর তা গত র দিখ না। স কারেণই কেয়ক  জ ির কথা পির ার কের বলা। িবচার িবভাগ থ  করণ িনেয় এর 
আেগ যত লখা িলেখিছ, তােত অধ ন আদালেতর ায় আঠােরা শ িবচারক িনেয়ই কথা বেলিছ। এবার তা করব না।  

িডিশয়াল ািজে টেদর িনেয় বলব। ত রা সং ায় ছয় শর বিশ। গত ১২ বছের ত েদর ঘােড় মামলা চেপেছ ৮৮ লােখর বিশ। 
ত েদর মামলা িন ি র হার গেড় ৯৫ শতাংেশর বিশ। িডিশয়াল ািজে ট একরা ল হক শামীম িহসাব কের বর কেরেছন য 
২০০৮ সােল ািজে িসর িন ি র হার িছল ৮৬ দশিমক ৮৮ শতাংশ। পেরর ১২ বছেরর মে  এমন িতন  বছর কেটেছ, যখন 
িন ি র হার ১০০ শতাংশ ছািড়েয় গেছ। 

এই ািজে ট আদালত েলাই িসংহভাগ মামলার েবশ ার। ত রা অনিধক ৫ বছর কারাদ  িদেত পােরন। এই রকম অপরােধর 
িবচােরর পাশাপািশ ত রা মামলা হণ, জািমন, িপ শন, নারািজ ইত ািদ নািন কেরন। আমরা াব িদই, ত েদর িদেয়ই মাবাইল 
কাট চালােনা হাক। ভারেতর ি ম কাট ভ ান নািমেয়েছন। আমােদর এখােনও না ক। হাইেকােটর মাবাইল কাট মােন 

হাইেকাট–িনয়ি ত মাবাইল কাট। ত রা স ােহর এক– ই িদন উপেজলা সদর েলায় যােবন। ওই ভ ােনর মে  িল াল এইেডর 
আইনজীবীরা থাকেবন। য রা আইনজীবী িনেয়ােগ অপারগ, ত রা আইিন সহায়তা পােবন। সমােজ এ েত সবেচেয় যা বিশ দরকার 
তা হেলা, ায়িবচােরর বাধ। রা যে র য অ ীকার আেছ, সটা িব াসেযা তার সে  কাশ করা। িক  যাি  যন আমরা 
উে া িদেক। ভয় দিখেয় ায়িবচার হেব না। ায়িবচার ছাড়া সমােজ শাি  আসেব না। মাবাইল কােটর তাৎ িণক িবচােরর 
দশন আসেল ভীিত ছড়ােনার দশন। ভয় দখােনার য েলা জনি য় কের তালার চ া আ ঘাতী। বা তা লক দে র িবধান 
নারী িনযাতন, ধষেণর রাশ টােনিন। 

আমরা অব ই ত িবচার চাই। হাইেকােটর মাবাইল কাট েলা সীিমত ে  তাৎ িণক রায় দেবন। িক  ত রা তা দেবন 
দেশর চিলত আইেনর আওতায়। মাণ িদেত হেব য দেশর চিলত আইেনর অধীেনও ত িবচার করা যায়। িক  তােত ল বা 

তর ল আেদেশর আশ া কম। এই াব আমরা সংি েদর ভেব দখেত বিল। িবেশষ কের, ি ম কাট বারসহ বার 
কাউি ল ও জলা বার েলা ে র সে  ভেব দখেত পাের। তারা াব লেল হাইেকােটর পে  শাসিনক িস া  নওয়া 
সহজ হেব। সংিবধােনর ১০৯ অ ে েদ বলা হেয়েছ, হাইেকাট অধ ন আদালত িনয় ণ করেবন। অধ ন আদালত মােন য রা 

ািজে িস চালান। সই অেথ িনবাহী ািজে ট, তা ত রা য যখােনই থা ন না কন, য েদর আমরা ঈেদ বা অ  সমেয় ভজাল 
খাবার, ভজাল ও ধ ধরা বা র ােবর সে  ক ািসেনা অিভযােন দিখ, ত েদর িনয় ণ ও লািবধােনর দায় হাইেকােটর ওপর 
আপনা–আপিন বতায়। এখন তা  জন শাসনই করেছ। কউ বলেত পােরন ত রা সটা দািয় শীলতার সে  করেছন। িক  
সংিবধান ত েদর সই দািয়  দয়িন। কারণ, ািজে িস িনয় ণ করার ভার সংিবধান িনিদ ভােব হাইেকাট িবভাগেক িদেয়েছ। 

সরাসির নয়, কথাটা এক  িরেয়–িফিরেয় ঝেত হেব। িনবাহী ািজে টরা আইেনর ি । ত রা মাবাইল কাট পিরচালনা কেরন 
মাবাইল কাট আইেনর অধীেন। সই আইেন বলা আেছ, িডিশয়াল ািজে ট ও মে াপিলটন ািজে টরা যসব মতার 

অ শীলন করেত পােরন, িনবাহী ািজে টরা কবল তমন মতারই অ শীলন করেত পারেবন। থম িণর ািজে টরা 
সংিবধানস ত িবচািরক মতা েয়াগ কেরন। স জ  ত রা একটা জবাবিদিহর পিরম েল িবচরণ কেরন। এখােন ক াডােরর 

াপার নই। িডিশয়াল ক াডার বেলই হাইেকােটর অধীনতা নয়। লত ত রা জাতে র িবচািরক মতা েয়াগ কেরন বেলই 



ত রা হাইেকােটর িনয় েণ। তরাং য রাই যখন য নােম িবচািরক মতা েয়াগ করেবন, ত রা আপনা–আপিন হাইেকােটর 
িনয় েণ চেল যােবন। 

িক  আমরা গত ১২ বছের ঝেত পাির, এটা িনবাহী িবভাগ মানেব না। তারা মাবাইল কােটর নািন করায় িব খ থাকেব।  
হেলা, আমরা নাগিরেকরা ই নীরব দশক িহেসেব বেস থাকব, নািক যত  করা স ব, স  চ া করব। উপর  আমরা দেখিছ 
য ২০০৯ সােলর মাবাইল কাট আইন যসব শত িদেয় অপরাধ আমেল িনেত বেলেছ, সটা চরমভােব িকংবা িনিবচার ল ন 

ঘটেছ। অথচ কিতপয় অপরােধর তাৎ িণক বা ত িবচার জ ির। িক  সই েয়াজন িনবাহী ািজে টরা রণ করেত পারেছন 
না। আমরা একটা প িতগত তারণা দখিছ। হাইেকােটর মাবাইল কাট বািতল করা রায়  িক  সব সম া িবেবচনায় নয়িন। 

িক  এখন যভােব মাবাইল কাট চলেছ, তােত আমজনতার পে ও সহেজ বাঝা স ব য, মাবাইল কাট ায়িবচার িদে ন না। 
ত রা আইেনর শত মানেছন না। আইন বেলেছ, কােনা অপরাধ ‘তাহার (িনবাহী ািজে েটর) স ুেখ সংঘ ত বা উ  ঘা ত হইয়া 
থািকেল িতিন উ  অপরাধ তাৎ িণকভােব ঘটনা েলই আমেল হণ কিরয়া অিভ  ি েক, ীকােরাি র িভি েত, দাষী 
সা  কিরয়া, এই আইেনর িনধািরত দ  আেরাপ কিরেত পািরেবন।’ িক  আমরা দখিছ, এর অহরহ ল ন ঘটেছ। আইনজীবী 
রাখার িনয়ম রাখা হয়িন, কারণ ধের নওয়া হেয়েছ য রা দাষ অ ীকার করেবন, ত েদর অপরােধর িবচার ত রা িনয়িমত আদালেত 
পাঠােবন। 

িবেশষ কের ‘ ীকােরাি ’ বলেত এখােন তঃ েণািদত ীকােরাি । অথচ দ দােনর আেদশ েলােত অিভ ে র িব ে  
িনিদ ভােব কী অিভেযাগ আনা হেয়েছ, আর িতিন কী ভাষায় কী ীকার কেরেছন, তা বাঝা যায় না। কারণ, তার িববরণ লখা হয় 
না। কাউেক জল দওয়া হেলা ৭ িদন িক ১৫ িদন বা এক মাস। িবচার িবভােগর কােছ আসািমর সহেজ আসার উপায় নই। কারণ, 
এক মােসও আেদেশর কিপ দওয়া হয় না। আেদেশর কিপ পেত জল খাটা সারা। অথচ িডিশয়াল ািজে টরা রায় না িলেখ 
সাধারণত রায় ঘাষণা কেরন না। িত ম বা অিনয়মকারীেদর বােদ বিশর ভাগ ে ই রায় ঘাষণার পের –এক কমিদবেসর 
মে ই আেদেশর নকল পাওয়া যায়। উপর  মাবাইল কাট আইেন স ণ অেহ ক সরকাির কমকতা পযােয় ‘  িবচােরর’ নােম 
আরও এক  ধাপ তির করা হেয়েছ। 

ব ব  জানেতন আিপেলর র বাড়েল মা েষর েভাগ বােড়। মা েষর আ  কেম। মামলার আ  আরও বােড়। সই কারেণ িতিন 
ি ম কাটই করেত চানিন। চেয়িছেলন  হাইেকাট হাক। আর এখন মাবাইল কােট িরর দােয় দি তরাও জািমেনর দরখা  

করেত পােরন না। কারণ, িনবাহী ািজে েটর আেদেশর কিপ ছাড়া অিতির  জলা ািজে েটর (এিডএম) কােছ আিপল করা 
যায় না। আমরা এমন া ােক তাই অ হণেযা  িহেসেব দখব, যিদ দািব করা হয়, হাইেকােটর কােছ িনবাহী ািজে ট বা 
এিডএেমর কােনা জবাবিদিহ নই। কারণ, মাবাইল কাট আইেন তা লখা নই। সংিবধান বড় নািক মাবাইল কাট বা লস অব 
িবজেনস বড়? অব ই সংিবধান বড়। আজ সংিবধান িদবস। তাই এিদেন আ ন, আমরা ন ন কের শপথ িনই সংিবধান স ত 
রাখার। 

পিরেবশ আদালত, খা  আদালেতর মেতা িবেশষ আইন েলােত ািজে টেদর িদেয় ত িবচােরর ব া আেছ। থেম 
পরী া লকভােব িবেশষ আইন েলার অধীেন এসবই কাযকর করা হাক। আমােদর ােবর সপে  ি ম কােটর এক  িস া  
হািজর করিছ। ২০০৮ সােলর ১৯ মাচ আইন ও িবচার ম ণালয় মি পিরষদ, জন শাসন, রা সিচবেক ওই িস া  জািনেয়িছল। 
আইন ও িবচার িবভােগর বতমান  সিচব িবকাশ মার সাহার সই করা ওই িচ েত দখা যায়, ১৯৯৫ সােলর পিরেবশ সংর ণ 
আইেনর অধীেন িবচারাধীন মামলাস হ িবচােরর দািয় া  িডিশয়াল ািজে টেদর মাবাইল কাট পিরচালনা করার জ  
বাংলােদশ ি ম কাট অ মিত দান কেরেছন। এটা িক িদন কাজ কের থেম যায়। িনবাহী ািজে টেদর িব  সমা রাল 
িবচার ব ার অবসান ঘটােত উি িখত মাবাইল কােটর ন ীবন দরকার।  

িমজা র রহমান খান থম আেলার  স াদক 
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