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► গত বছেরর েশষ নাগাদ েফৗজদাির মামলা িছল 17 লাখ 11 হাজার 618
► 5 বছেরর েবিশ িবচারাধীন মামলা কেয়ক লাখ
►আদালত খালাসo েদয় না, সাজাo েদয় না’

রাজধানীর িখলেkেতর আিজজা েবগম তাঁর িতন েছেল-েমেয়েক িনেয় 15 বছর ধের ঢাকার eকিট আদালেত
হািজরা  িদেcন।  িতিন  কােলর  ক েক  জানান,  তাঁর  ঘর  েথেক  িকছু  গাঁজা  udার  হেয়িছল।  েসi  মামলা

বতর্ মােন ঢাকা মহানগর দায়রা আদালেত িবচারাধীন। েkােভর গলায় িতিন বেলন, ‘aপরাধ pমাণ হেল সাজা

হেব। pমাণ না হেল খালাস পাব। eত বছর আদালেত হািজরা েদoয়াi েতা শািs। আর কত?’ তাঁর িব েd
িমথয্া মামলা দােয়র করা হেয়েছ দািব কের আিজজা বেলন, ‘আদালেত আসা-যাoয়া, আiনজীবীেদর টাকা
েদoয়া, আদালেত ঘ ার পর ঘ া বেস থাকা েয কত েভাগািn, তা বেল েশষ করা যােব না। আর ei বয়েস

(60-eর oপের বয়স) আদালেত হািজরা েদoয়া কত েয aসmােনর, তা আর না-i বা বললাম।’

হািফজরু রহমান েমাহাmদপুর থানায় দােয়র করা eকিট দনুর্ীিত মামলার আসািম। 2007 সােল দােয়র করা

মামলািট ঢাকার eকিট িবেশষ আদালেত িবচারাধীন বেল িতিন জানান। e পযর্n মাt eকজন সাkী আদালেত
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হািজর হেয়েছন। িকn িতিন eত বছর ধের হািজরা িদেত িদেত হাঁিপেয় uেঠেছন। pিত হািজরায় িমরপুর েথেক
পুরান ঢাকায় যাতায়াত, দফায় দফায় িবিভn aজহুােত টাকা খরচ িনতয্ৈনিমিtক বয্াপার uেlখ কের িতিন
বেলন, eটা নয্ায়িবচার হেত পাের না।

সাতkীরার  কাজী  িনজাম  uিdন  কােলর  ক েক  বেলন,  সােড়  চার  eকর  জিম  udােরর  জনয্  মামলা
কেরিছেলন তাঁর বাবা। 1978 সােল ei মামলা দােয়েরর পর রায় েপেয়েছন 2014 সােল। eর আেগi তারঁ

বাবা মারা যান। বাবার মতুৃয্র পর চার-পাঁচ বছর িতিন মামলা পিরচালনা কেরন। তেব eখেনা সব জায়গার

দখল বেুঝ পানিন। দখল বেুঝ েপেত হয়েতা তাঁেক আেরা মামলা করেত হেব। েস েkেt আেরা কত বছর মামলা

লড়েত হেব, তা জানা েনi। িতিন বেলন, ‘ei মামলার েভাগািn েপাহােত েপাহােত বাবা aসুs হেয় পেড়ন।

তারপর মারা যান।’

ঢাকার eকিট াiবুয্নােল eকিট ast মামলায় 18 বছর ধের হািজরা িদেcন বৃdা রােবয়া। হাiেকােটর্  তারঁ
মামলা  বািতলসংkাn  নািনর  িদন  িতিন  সাংবািদকেদর  বেলিছেলন,  ‘আর  কত  িদন  ঘুরেত  হেব?’ িতিন
আেরা বেলন, ‘আদালত আমােক খালাসo েদয় না, সাজাo েদয় না।’  

a ু শ  kমার  সাহা  ঢাকার  eকিট  pিত ােনর  কমর্কতর্ া।  তাঁর  বয্বসাpিত ান  েথেক  aেনেক  েচক  িদেয়

মালামাল  েনয়।  oi  েচক  বয্াংেক  দািখল  করার  পর  তা  িডস-aনার  হেল  েদনাদারেদর  কাছ  েথেক  টাকা

আদােয়র  জনয্  েচক  pতারণার  মামলা কেরন িতিন।  িতিন িনেজ  বাদী হেয়  90িটর  েবিশ মামলা  কেরেছন

ঢাকার আদালেত। a ু শ সাহা জানান, eর মেধয্ 10িটর েবিশ মামলা 10 বছেরর েবিশ িবচারাধীন। 40িটর
েবিশ পাঁচ বছেরর েবিশ িবচারাধীন। বািক মামলা েলা কম সমেয় িবচারাধীন। িতিন জানান, eসব মামলায়

মাt eকজন সাkীর সাkয্ িনেয় িবচার িন িt করা হয়। তার পরo দiু বছেরর কম সমেয় েকােনা মামলা

িন িt হয় না।

‘জািsস িডেলiড iজ জািsস িডনাiড’ (িবচার িবলিmত হoয়া িবচার না পাoয়া)—িবে  আiন-আদালেতর
জগেত ব ল ucািরত ei বাকয্ েযন বাংলােদশেক uেdশয্ কেরi বলা। pায় 37 লাখ মামলা বতর্ মােন েদেশ

িবচারাধীন। সুিpম েকােটর্ র সবর্েশষ িহসাব aনযুায়ী গত বছর েশেষ aধsন আদালেত িবচারাধীন েফৗজদাির

মামলার সংখয্া িছল 17 লাখ 11 হাজার 618। eর মেধয্ পাঁচ বছেরর েবিশ সময় ধের িবচারাধীন দiু লাখ

29 হাজার 774িট। পাঁচ বছেরর েবিশ িবচারাধীন েদoয়ািন মামলার সংখয্া eর েচেয় aেনক েবিশ।

কােলর ক  পুরান ঢাকার িনm আদালেত িবচারpাথর্ীেদর িনেয় eকিট জিরপ কের সmpিত। আদালেত uপিsত
িবচারpাথর্ীেদর  সে  কথা  বেল  জানা  যায়,  তাঁেদর  মেধয্  েফৗজদাির  মামলায়  িবচারpাথর্ীেদর  মেধয্  50
শতাংেশর েবিশ পাঁচ বছেরর েবিশ সময় ধের আদালেত ঘুরেছ। আর েদoয়ািনর pায় 70 শতাংশ মামলা পাচঁ

বছেরর েবিশ িবচারাধীন। েদoয়ািন মামলা eক-দiু যুগ ধের চলেছ eমন সংখয্াi েবিশ। েফৗজদাির মামলার

aেনক আসািমi আেkপ কের  বেলন, খালাস না িদেল সাজা িদেয়  িদক। িমরপুেরর  সুমন  িব াস, মহাখালী
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oয়য্ারেলস  েগেটর  মিনর,  ট ীর  িদলীপ  সাহা  সাত-আট  বছর  ধের  মামলায়  হািজরা  েদন।  তাঁরা  বেলন,

হয়রািনর eকটা সীমা থাকা uিচত। সাkী আেস না। িকn িবচারকরা মামলা ঝুিলেয় রােখন। eর েচেয় কেয়ক

বছেরর েজল িদেয় িদক।

িমরপুর মিনপুেরর কামাল আহেমদ বেলন, জিমজমা সংkাn িবেরাধ িনেয় eকিট মামলার বাদী িহেসেব তারঁ
পূবর্পু ষ  o  িতিন  50  বছেরর  েবিশ  সময়  ধের  লড়েছন।  িতিনo  মতুৃয্র  আেগ  মামলার  রায়  েদেখ  েযেত

পারেবন িক না, তা িনেয় সেnেহ আেছন।

িবেশষ আiেনর িকছু মামলা িনধর্ািরত সমেয়র মেধয্ িন িtর িবধান রেয়েছ। িকn oi িবধােনরo েকােনা

কাযর্কািরতা েনi। নারী o িশ  িনরয্াতেনর মামলা ছয় মােসর মেধয্ িন িt করার িবধান রেয়েছ। িকn ei

সমেয়র মেধয্ মামলা িন িtর হার 5 শতাংেশo েপৗঁেছিন। e ধরেনর 37 হাজার মামলা িবচারাধীন।

সmpিত হাiেকাটর্  10 বছর বা eর েবিশ সময় ধের েদেশর দায়রা আদালত েলােত িবচারাধীন মামলা েলা
ছয় মােসর মেধয্ িন িtর িনেদর্শ িদেয়েছন। নারী o িশ  িনরয্াতন আiেনর মামলা ছয় মােসর মেধয্ িন িt

করেত  বেলেছন  আেরক  আেদেশ।  eর  আেগ  সুিpম  েকাটর্  পাঁচ  বছর  আেগর  সব  মামলা  িন িtর  িনেদর্শ

িদেয়েছন। eসব িনেদর্ েশo েকােনা কাজ হেc না।

aথচ  মামলা  dত  িন িtর  জনয্  েদেশর  েকােনা  েকােনা  েজলায়  জজেদর  বয্িkগত  uেদয্াগ  খুবi  ফলpসূ
হেয়িছল। 2009 সােলর আগেs মািনকগে  েজলা জজ িহেসেব েযাগদান কেরন েমাহাmদ নু ল দা। িতিন
মাt দiু বছেরর মেধয্ oi েজলায় 2000 সােলর আেগর সব মামলা দkতার সে  িন িt কের আেলাচনায়
আেসন। েজলার সব িবচারক o েজলা pশাসেনর কমর্কতর্ ােদরসহ sানীয় আiনজীবী সিমিতর কমর্কতর্ ােদর

সে  ৈবঠক কের  িতিন পুরেনা মামলা িন িtর  uেদয্াগ েনন। মামলা dত িন িtেত 19িট pিতবnকতা

িচিhত কের eবং সংি  বয্িkেদর সে  িনয়িমত ৈবঠক কের eকিট কমর্পnা ৈতির কেরন। eরপর  হয়

মামলার িন িt।

মািনকগ  আদালত সূেt জানা যায়, 2009 সােল পুরেনা মামলা িন িtর হার েযখােন শেূনয্ িছল, েসখােন
2010 সােলর েশেষ পুরেনা মামলা িন িtর হার 33 শতাংশ বৃিd পায়। আবার 2011 সােল 52 শতাংশ বৃিd

পায়। 2011 সােল eেস েদখা যায় পাঁচ বছর আেগর দােয়র করা মামলার 90 শতাংশi িন িt হেয়েছ। েজলা
জজ েমাহাmদ নু ল দা পের ময়মনিসংহ o চ gােম দািয়t পালন কেরেছন। oi দiু েজলায়o মামলা dত

িন িtেত িতিন কাযর্কর ভূিমকা পালন কেরেছন। িতিন eখন aবসের আেছন।

আiনিবষয়ক জানর্াল ঢাকা ল িরেপাটর্ েসর (িডeলআর) সmাদক aয্াডেভােকট খুরশীদ আলম খান কােলর
ক েক বেলন, িবলিmত িবচার মােনi িবচারpাথর্ীেক নয্ায়িবচার েথেক িব ত করা। মামলা িকভােব dত

িন িt  করেত  হেব,  তা  িনভর্ র  কের  সংি  িবচারকেদর  দkতার  oপর।  েজলায়  দািয়tpাp  িবচারকেক

pশাসিনক বয্বsা িনেত হেব। eক-দজুন িবচারক  যিদ  পােরন, তেব  aনয্ িবচারকরা  মামলা dত িন িt
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করেত পােরন না েকন? িতিন বেলন, িবচারক, pশাসন, পুিলশ o আiনজীবী সিমিতেক আnিরক হেত হেব।

বয্ািরsার েজয্ািতমর্য় বড়ুয়া বেলন, িবচার িবলিmত হেল িবচারpাথর্ীরা হয়রািন o েভাগািnর িশকার হেত
হেত eকসময় আদালতমখুী হন না। ফেল নয্ায়িবচার বয্াহত হয়। িতিন বেলন, ‘িbিটশ আমেলর আiন িনেয়

আমােদর  মামলা  পিরচালনা  করেত  হেc।  আiন  যুেগাপেযাগী  করার  পাশাপািশ  মামলা বয্বsাপনা  সmেকর্

সংি  সবাiেক pিশিkত কের তুলেত হেব।’

সুিpম েকােটর্ র আiনজীবী বয্ািরsার নুর-uল মিতন েজয্ািত বেলন, িbেটনসহ aেনক েদেশi eখন িবকl
িবেরাধ  িন িt  আiন  (eিডআর)  করা  হেয়েছ।  বাংলােদেশo  েদoয়ািন,  পািরবািরক  o  aথর্ঋণ  আiেন

eিডআর  বয্বsা  চালু  রেয়েছ।  আলাপ-আেলাচনা  o  সমেঝাতা  বা  মধয্sতার  মাধয্েম  িবেরাধ  িন িt  হেল

মামলাজট কমােনা সmব। eেত িবচারpাথর্ীেদর হয়রািনo কেম যােব। িকn ei বয্বsা েতমন কাযর্কর নয়।
িবচারpাথর্ীেদর eিডআর বয্বsার  সুফল েবাঝােত না পারায় তাঁরা uৎসািহত  হন না। আবার আiনজীবী,

িবচারকসহ  aেনেকরi  eিডআর  সmেকর্  ধারণা  েনi।  eিডআেরর  মাধয্েম  িবেরাধ  িন িt  হেল  aেধর্ক

মামলাi  hাস  পােব।  unত  িবে  eখন  eিডআর  বয্বsা  aতয্n  ফলpসূ।  িতিন বেলন,  েফৗজদাির  আiেনo

eিডআর সংযুk করা uিচত। তাহেল েছাটখােটা aপরােধর িবচার slতম সমেয় িন িt করা সmব হেব।

সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]
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