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নতুন ২৬ পরিবেশ আদালত গঠবনি প্রস্তাে ফাইলেরি 

আবু সাবলহ িরন 

পরিবেশদূষণ সংক্রান্ত অপিাবেি রেচাি ত্বিারিত কিবত দদবশি আিও ১৯ দেলায় একটি কবি 'পরিবেশ আদালত' এেং সাত 

রেভাগীয় শহবি পৃথক 'পরিবেশ আরপল আদালত' গঠবনি প্রস্তাে দুই েছি েবি 'ফাইলেরি' হবয় আবছ। ২০১৭ সাবল আইন মন্ত্রণালয় 

দথবক নতুন ২৬টি পৃথক আদালত গঠবনি পাশাপারশ রেচািকসহ ১২৫ কম মকতমা-কম মচািীি পদ সৃেবনি েন্য েনপ্রশাসন মন্ত্রণালবয় 

প্রস্তাে পাঠাবনা হয়। রকন্তু দুই েছবিও নতুন পরিবেশ আদালত গঠন সংক্রান্ত ওই প্রস্তাে কার্ মকি হয়রন।  

 

পরিবেশ আইন ২০১০ অনুসাবি দদবশি প্ররতটি দেলায় একটি আদালত গঠবনি রেোন থাকবলও েতমমাবন ঢাকা ও চট্টগ্রাবম দুটি 

পরিবেশ আদালত এেং ঢাকায় একটি পরিবেশ আরপল আদালত কার্ মকি িবয়বছ। এ ছাড়া প্রচরলত অন্যান্য আদালবতি যুগ্ম দেলা 

েেবক অরতরিক্ত রেচারিক দারয়ত্ব রদবয় েরিশাল, িংপুি, নীলফামািী ও রসবলবে আিও চািটি আদালবতি কার্ মক্রম পরিচারলত 

হবে। ফবল পর্ মাপ্ত আদালত না থাকায় পরিবেশদূষণ সংক্রান্ত মামলাি রেচাি রেলবেি পাশাপারশ মামলা পরিচালনায়ও োদী-

রেোদীবদি দভাগারন্তবত পড়বত হয়।  

 

এ রেষবয় দৃরি আকষ মণ কিা হবল আইনমন্ত্রী আরনসুল হক েবলন, 'দখাে রনবয় দদখবত হবে। কী কািবণ এটি কার্ মকি হয়রন।' পবি এ 

রেষবয় োনবত চাইবল আইন মন্ত্রণালবয়ি রসরনয়ি সহকািী সরচে কােী মুশরফক মাহবুে িরেন সমকালবক েবলন, ২৬টি নতুন 

পরিবেশ আদালত গঠবনি রেষবয় েনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা দচবয়বছ। আমিা দসগুবলাি েোে প্রস্তুত কিরছ। আশা কিরছ রেরে 

অনুসিণ কবি নতুন আদালত গঠন কিা সম্ভে হবে। 

 

পরিবেশ অরেদপ্তবিি সে মবশষ তথ্যানুসাবি, েতমমাবন ঢাকা ও চট্টগ্রাবমি পরিবেশ আদালবত দফৌেদারি এেং দদওয়ারন রমরলবয় চাি 

হাোি ৩৭৩টি মামলা রেচািােীন িবয়বছ। এি মবে দফৌেদারি রতন হাোি ৮২৮ ও দদওয়ারন ৫৪৫টি। অন্যরদবক েরিশাল, িংপুি, 

নীলফামািী ও রসবলবে ১৮টি দফৌেদারি মামলা রেচািােীন িবয়বছ। এ ছাড়া ঢাকায় অেরিত একমাত্র পরিবেশ আরপল আদালতও 

েতমমাবন প্রায় অকার্ মকি হবয় আবছ। নতুন ২৬টি আদালত গঠন কিা হবল সংরিি দেলা ও আশপাবশি এলাকাি ক্ষরতগ্রস্তিা 

পরিবেশদূষণ সংক্রান্ত মামলা দাবয়ি কিবত উৎসাহী হবেন। পাশাপারশ মামলা দ্রুত রনষ্পরি হবল োদী-রেোদীপবক্ষি খিচ ও দভাগারন্ত 

রনিসন হবে।  

 

আইন মন্ত্রণালয় সূবত্র োনা দগবছ, পরিবেশ ও েন মন্ত্রণালবয়ি চারহদাি পরিবপ্ররক্ষবত ২০১৭ সাবলি দফব্রুয়ারিবত আইন মন্ত্রণালয় 

দথবক েনপ্রশাসন মন্ত্রণালবয় নতুন ২৬টি আদালত গঠবনি েন্য প্রবয়ােনীয় রেচািকসহ ১২৫ কম মকতমা-কম মচািীি পদ সৃেবনি েন্য 

প্রস্তাে পাঠাবনা হয়। ১৯টি দেলা হবলা- গােীপুি, নািায়ণগঞ্জ, মারনকগঞ্জ, দফনী, দনায়াখালী, মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুি, নিরসংদী, 

ময়মনরসংহ, োঙ্গাইল, কুরমল্লা, চাঁদপুি, কুরিয়া, ব্রাহ্মণোরড়য়া, র্বশাি, কক্সোোি, োবগিহাে, িােশাহী ও িংপুি। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, 

িােশাহী, খুলনা,  

 

রসবলে, েরিশাল ও িংপুি রেভাবগ একটি কবি পরিবেশ আরপল আদালত গঠবনি েন্য প্রস্তাবে কিা হয়। 

 

এরদবক পর্ মাপ্ত পরিবেশ আদালত না থাকায় পরিবেশ সংক্রান্ত মামলা রনষ্পরিবতও দদখা রদবয়বছ েীিগরত। অথচ বুরড়গঙ্গাসহ ঢাকাি 

পার্শ্মেতী চাি নদীি দূষণ দিাবে পরিবেশোদী সংগঠন রহউম্যান িাইেস অযান্ড রপস ফি োংলাবদবশি (এইচআিরপরে) কিা এক 

মামলাি িাবয় পরিবেশ আদালবতি মামলা ছয় মাবসি মবে রনষ্পরিি রনবদ মশ রদবয়রছবলন হাইবকাে ম। রকন্তু সুরপ্রম দকাবে মি 

পরিসংখ্যান েলবছ, পাঁচ েছবিি অরেক সময় েবি েতমমাবন এক হাোি ৫৯৩টি পরিবেশ সংক্রান্ত মামলা আদালবত রেচািােীন 



িবয়বছ।  

 

এ রেষবয় োনবত চাইবল এইচআিরপরেি সভাপরত অযাডবভাবকে মনরেল দমািবসদ সমকালবক েবলন, পর্ মাপ্ত সংখ্যাক পরিবেশ 

আদালত না থাকায় পরিবেশদূষণ দিাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত অবনক দক্ষবত্র ভিসা রহবসবে কাে কবিবছ। রকন্তু দসটিও পর্ মাপ্ত নয়। 

কািণ মাবে মবে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচারলত হবয় থাবক। রেবশষ কবি ঢাকায় একেন ম্যারেবেে রদবয় কখনও পরিবেবশি 

সুিক্ষা কিা সম্ভে নয়। এ েন্য পরিবেশ আদালত গঠবনি পাশাপারশ ভ্রাম্যমাণ আদালবতি কার্ মক্রম আিও দোিদাি কিািও তারগদ 

দদন রতরন। 

 

 

 


