
কৗশল বদেলও মামলাজট কমেছ না ভিূম জিরপ াইবু নােল
নতনু পিরপ  জাির াইবু নােলর রােয়র িব ে  উ  আদালেত যােব না সরকার আসেছ াইবু নাল
বািতেলর িস া

কৗশল বদেলও মামলাজট কমেছ না ভূিম জিরপ াইবু নােল

ভূিম জিরেপ ভুল সংেশাধনসং া  মামলার জট বেড়ই চেলেছ। বারবার কৗশল পাে ও দেশ ল া ড
সােভর মামলা ৩ লাখ ছািড়েয়েছ। এর মেধ  ৫০ হাজােরর বিশ মামলা িবচারাধীন রেয়েছ পাচঁ বছেরর বিশ
সময় ধের। ফেল িবচার পেত  দীঘসূ তার মুেখ পেড়েছন িবচার াথীরা। পাশাপািশ ল া ড সােভ আিপল
াইবু নাল এখেনা কাযকর না হওয়ায় মামলার আিপল িনেয় িবপােক পড়েত হে  সাধারণ মা ষেক। ২০১২

সােল একিট আিপল াইবু নাল গঠেনর গেজট জাির হওয়ার পর তা আর বা ব প নয়িন। াইবু ােলর
রােয়র িব ে  আিপল করার জায়গা না পেয় িবচার াথীেদর হাই কােট িতকার চাইেত হে ।

এিদেক,  াইবু নােলর রােয়র িব ে  রা প েক উ  আদালেত আিপল না  করার িনেদশনা  িদেয়  নতনু
পিরপ  জাির কেরেছ সরকার। আইন ম ণালয়সূ  জািনেয়েছন, িবদ মান মামলাজট িনরসেন ল া ড সােভ
াইবু নাল  িবলু  কের  আইন  সংেশাধেনর  উেদ াগ  নওয়া  হেয়েছ।  আইনিট  সংেশাধন  হেল,  চিলত
দওয়ািন আদালেতই হেব ভূিম জিরপসং া  আপি র িন ি । অ িদেক, চিলত দওয়ািন আদালেতও

অ া  মামলার চাপ রেয়েছ। এ অব ায় এ কৗশল কতটা কােজ আসেব, তা িনেয়ও  রেয়েছ। ি ম
কােটর পিরসংখ ান অ যায়ী (৩০ জনু পয ),  দেশর ৪৫িট ল া ড সােভ আিপল াইবু নােল ৩ লাখ ৩

হাজার ৩৫িট ভূিম জিরেপ ভুলসং া  মামলা িবচারাধীন রেয়েছ। এর মেধ  ৫৬ হাজার ১৪৫িট মামলা ঝুেল
আেছ পাচঁ বছেরর বিশ সময় ধের। আর উ  আদালেতর িনেদেশ িগত রেয়েছ ১৬৮িট মামলা। িবচারাধীন
মামলার মেধ  ঢাকা িবভােগ ৮৮ হাজার ৫০৯, চ াম িবভােগ ৪০ হাজার ১৩৫, রাজশাহী িবভােগ ১০
হাজার ৯১১, খলুনা িবভােগ ৪৯ হাজার ২, বিরশাল িবভােগ ১৫ হাজার ৪৪, িসেলট িবভােগ ১৫ হাজার
৪০৬, রংপুর িবভােগ ১১ হাজার ৫৪০ ও ময়মনিসংহ িবভােগ রেয়েছ ৭২ হাজার ৪৮৮িট। জলা িহেসেব
িকেশারগে  সবেচেয় বিশ ভূিম জিরেপর মামলা িবচারাধীন রেয়েছ। এ জলায় ৪৩ হাজার ৩১িট মামলা
রেয়েছ। অ িদেক সবেচেয় কম ৪৮০িট মামলা রেয়েছ িসরাজগ  জলায়। এিদেক ল া ড সােভ াইবু নােল
থাকা িবদ মান মামলাজট িনরসেন আইন সংেশাধেনর উেদ াগ নওয়া হেয়েছ বেল জািনেয়েছন আইনম ী
আিন ল হক। িতিন  বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,  ‘সাধারণ মা েষর ভাগাি  দূর  করেত আমরা আইন
সংেশাধেনর উেদ াগ িনেয়িছ। এত িদন ল া ড সােভ াইবু নাল েলায় একজন যু - জলা জজ পদমযাদার
িবচারক মামলা নেতন। সংেশািধত আইেন যু - জলা জেজর পাশাপািশ সহকারী জজ ও িসিনয়র সহকারী
জজরাও ল া ড সােভর মামলা েলা নািন করেত পারেবন।’  এেত এসব মামলা  ত িন ি  হেব বেল
জানান িতিন। সারা দেশ িবআরএস জিরপ  হয় ১৯৮৪ সােল। এ জিরপ এখেনা শষ হয়িন। যসব
এলাকায়  শষ হেয়েছ,  সসব এলাকায়  দখা  িদেয়েছ নানা  ধরেনর িট-িবচু িত। অদ  মাঠ কমকতা-
কমচারীেদর নীিত ও অবেহলায় ভুেল ভরা এসব ভূিম জিরেপর খসারত নেত হে  জিমর মািলকেদর।
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জিরেপর পচা আর ম ােপ হাজার হাজার ভুল। কারও জিম পচায় আেছ তা ম ােপ নই, ম ােপ আেছ তা
পচায় নই। আবার ম ােপ থাকেলও শত বছর ধের য চৗহি েত মািলক স ি  ভাগদখল কের আসেছন
সভােব নই। এ কারেণ সৃি  হেয়েছ নানা  রকেমর িবেরাধ। থেম এসব িবেরাধ িন ি র জ  িবিভ
দওয়ািন আদালেত মামলা হেতা। এরপর সরকার ট অ া ইিজশন অ া ড ট াি  অ া , ১৯৫০-এর

১৪৫(এ) ধারা অ যায়ী ২০১২ সােলর ২৯ নেভ র সারা দেশ ৪২িট ভূিম জিরপ াইবু নাল াপন কের।
পের আরও িতনিট াইবু নাল গঠন করা হয়। আইনিটর ১৪৫ (িব) ধারায় ল া ড সােভ আিপল াইবু নাল
গঠেনর কথা  বলা  হেয়েছ। ভূিম জিরপ াইবু নােলর য কােনা  রায়,  আেদশ বা  িডি র িব ে  সং ু
ব ি েদর আিপল াইবু নােল আিপল করার েযাগ রাখা হেয়েছ। বা েব ওই আিপল াইবু নাল গঠেনর
একিট গেজট জাির হেলও এখেনা এর কায ম  হয়িন। সব ধরেনর খিতয়ােন ব ি র নাম থাকার পরও
কােনা জিম যিদ সরকােরর নােম রকডভু  হয় এবং াইবু নাল সরকােরর িব ে  রায় দয়, তাহেল তা

সংি  ব ি র নােম নামজাির কের িদেত হেব। িক  এ পয  াইবু নােলর কােনা রােয়র পর নামজাির কের
িদেত দখা যায়িন।

এ িবষেয় জানেত চাইেল আইনজীবী ইমিতয়াজ আহেমদ বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, ‘আিপল াইবু নাল
না হওয়ায় মামলায় জিটলতা বেড় যাে । হাই কােট িরট কের িতকার চাইেত হে । এেত মামলার ব য়
বেড় যাে । সরকােরর উিচত িবচার াথীেদর েভাগ লাঘেব ত আিপল াইবু নাল গঠেনর পাশাপািশ

আইেন য িবিধ তিরর করার কথা আেছ সটাও তির করা।’

াইবু নােলর রােয়র িব ে  আিপল না করেত পিরপ  জাির : ১৯৮৪ সােল সরকার একিট পিরপ  জাির
কের, সরকােরর িব ে  কােনা রায় গেল তা সেবা  আদালত পয  চ ােল  কের তারপর রায় অ যায়ী
কাজ করা  হেব। পুরেনা  এ আেদশ গত ১৫ সে র বািতল কের নতুন পিরপ  জাির করা  হয়। নতনু
পিরপে  ভূিম জিরপ াইবু নােলর রায়  বা বায়েনর ওপর  দওয়া হেয়েছ। পিরপে  বলা  হেয়েছ,
াইবু নােলর  রায়  পরী া  কের  যিদ  দখা  যায়  কােনা  ব ি র  পে  রায়িট সিঠক,  তাহেল  আর  উ

আদালেত যাওয়ার দরকার নই। নতনু এ পিরপে র কারেণ ভূিম জিরপ াইবু নােল মামলার সংখ া কমেব
বেল ধারণা করা হে ।

াইবু নােলর  িবচারকেদর  পািরেশর  বা বায়ন  নই :  ২০১৬  সােল  জাতীয়  িবচার  িবভাগীয়  সে লেন
িবচারকরা ভূিম জিরপ াইবু নােলর বশ িকছু সম া িচি ত কেরন। িক  ওইসব সম া সমাধােন কােনা
উেদ াগ নওয়া হয়িন। সে লেন অংশ হণকারী িবচারকরা মতামত দন, মা  ৪৩ জন িবচারক িনেয় িবশাল
মামলাজট িন ি  করা  অস ব। িত ১ হাজার ৫০০ মামলার জ  একজন িবচারক েয়াজন। মামলা
পিরচালনায় াইবু নােল য পিরমাণ লাকবল েয়াজন, তা-ও নই। িত াইবু নােল য পিরমাণ মামলা,
তােত পাচঁ থেক সাতজন জািরকারক েয়াজন। নই সের াদার।

াইবু নােলর কায ম সিঠকভােব পিরচালনা করেত সরকার এ পয  কােনা িবিধমালাও তির কেরিন।

ঢাকা  মহানগর ভূিম জিরপ াইবু নাল :  ঢাকার ভূিম জিরপ াইবু নােল সােড় ৫ হাজােরর বিশ মামলা
িবচারাধীন। একিট াইবু নােলর পে  এত মামলা িন ি  করা স ব নয়। সেরজিমেন িগেয় দখা গেছ,
একিট মামলার নািনর জ  িতন থেক পাচঁ মাস পরপর তািরখ ধায করা হয়। ফেল দীঘ সমেয়ও মামলা
িন ি  হয় না। িবচারকেদর সে  কথা  বেল জানা  গেছ,  একজন িবচারেকর পে  মােস ১৫িট মামলা
িন ি  করা  স ব।  বছরজুেড়  ১৬৫িট  মামলা  িন ি  করেত  পােরন।  এভােব  িবচার  চলেল  ঢাকার
াইবু নােলর মামলা িন ি  হেত ৩৩ বছর েয়াজন।
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