
পিরেবশ মামলার িবচাের ধীরগিত

পিরেবশ সূচেক ধারাবািহক অবনিত হে  দেশর। শ ,  পািন,  বায়সুহ সব দূষণই মা া  ছাড়াে । দূষণ
কমােত আইেনর মাধ েম ‘পিরেবশ আদালত’ নােম িবেশষ আদালত গঠন করা হেলও আইিন জিটলতায় এ
আদালেত মামলা আসেছ খুবই কম। য হাের মামলা আসেছ, িন ি  হে  আরও ধীরগিতেত। বুিড়গ াসহ
ঢাকার পা বতী চার নদীর দূষণ রােধ পিরেবশবাদী সংগঠন িহউম ান রাইটস অ া ড িপস ফর বাংলােদেশর
(এইচআরিপিব) করা  এক মামলার রােয়  পিরেবশ আদালেতর মামলা  ছয় মােসর মেধ  িন ি র িনেদশ
দওয়া হেলও সই আেদেশর বা বায়ন নই। ি ম কােটর পিরসংখ ান বলেছ, পিরেবশ আইেন করা ায়
ই হাজার মামলা পাচঁ বছেরর বিশ সময় ধের িবচারাধীন রেয়েছ। আর একমা  পিরেবশ আিপল আদালেত

পাচঁ বছেরর বিশ পুরেনা মামলা রেয়েছ এক হাজার ৭০০িট।

ি ম কােটর তথ  অ যায়ী, গত বছর িডেস র পয  সারা দেশর ই পিরেবশ আদালতসহ ছয় আদালেত
মাট িবচারাধীন মামলার সংখ া িতন হাজার ৮৪৬িট। এর মেধ  ঢাকার পিরেবশ আদালেত সবেচেয় বিশ ১

হাজার  ৯৭৪িট  মামলা  িবচারাধীন।  এরপর  চ ােম  ১  হাজার  ৮৫৪,  বিরশােল  ১িট,  রংপুের  ৫িট,
নীলফামারীেত ১িট এবং িসেলেটর পিরেবশ আদালেত ১১িট মামলা িবচারাধীন। এসব মামলার মেধ  পাচঁ
বছেরর বিশ সময় ধের িবচারাধীন রেয়েছ ১ হাজার ৫৯৩িট মামলা, যার মেধ  ঢাকায় ৬৯৬িট, চ ােম
৮৯৭ এবং িসেলেট ৬িট মামলা রেয়েছ। অ িদেক ঢাকায় অবি ত একমা  পিরেবশ আিপল আদালেত গত
বছর িডেস র পয  ১ হাজার ৯২৪িট পিরেবশ-সং া  ফৗজদাির আিপল িবচারাধীন রেয়েছ। এর মেধ  ১
হাজার ৭০০িট মামলাই িবচারাধীন রেয়েছ পাচঁ বছেরর বিশ সময় ধের। এ ছাড়া ঢাকার পিরেবশ আদালেত
থাকা পিরেবশ-সং া  ৩৪৮িট মামলার মেধ  ৩৩১িট মামলা পাচঁ বছেরর বিশ সময় ধের িবচারাধীন। আর
চ ােমর পিরেবশ আদালেত এ-সং া  দওয়ািন মামলা রেয়েছ ১৯৭িট। এর মেধ  পাচঁ বছেরর বিশ সময়
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ধের িবচারাধীন রেয়েছ ৬৭িট মামলা। পিরেবশ আদালত আইন অ যায়ী, িত জলায় একিট কের পিরেবশ
আদালত াপেনর কথা থাকেলও বতমােন ধু ঢাকা ও চ ােম একিট কের পিরেবশ আদালত রেয়েছ। এ
ছাড়া বিরশােল একজন জলা ও দায়রা জজ এবং িসেলট, রংপুর ও নীলফামারীেত একজন কের যু  জলা
ও দায়রা জজ অিতির  দািয়  িহেসেব পিরেবশ আইেনর মামলা হণ করেছন। ই বছর আেগ পিরেবশ ও
বন ম ণালেয়র চািহদার পিরে ি েত আইন ম ণালয় থেক জন শাসন ম ণালেয় নতনু ২৬িট পিরেবশ
আদালত  গঠেনর  জ  েয়াজনীয়  িবচারকসহ  ১২৫ জন  কমকতা-কমচারীর  পদ সৃজেনর  একিট াব
পাঠােনা হেয়েছ। তেব সই াব এখেনা ফাইল চালাচািলেতই সীমাব  রেয়েছ বেল আইন ম ণালয় সূ
জািনেয়েছ। এ িবষেয় জানেত চাইেল িহউম ান রাইটস অ া ড িপস ফর বাংলােদেশর সভাপিত অ াডেভােকট
মনিজল মারেসদ বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, পযা  সংখ ক পিরেবশ আদালত না থাকায় পিরেবশ দূষণ
রােধ াম মাণ আদালত বা মাবাইল কাট অেনক ে  ভরসা িহেসেব কাজ কেরেছ। িক  সিটও পযা

নয়। কারণ মােঝমেধ  মাবাইল কাট য জিরমানা কের, সিট আিপেল িগেয় টেক না। এজ  পিরেবশ
আদালেত মামলা করার িবক  নই। স ে  দাষীরা পযা  সাজা পােব। পিরেবশ আইেন জিটলতার
িবষেয়  িতিন বেলন,  পিরেবশ আদালেত জনসাধারণ সরাসির মামলা  করেত পাের না। কােনা  ব ি  বা

িত ােনর িব ে  মামলা করেত হেল অ েমাদেনর জ  পিরেবশ অিধদফতেরর মহাপিরচালেকর কােছ
অিভেযাগকারীেক আেবদন করেত হয়। আইেনর এসব শত পূরণ কের কােনা িবচার াথী এখােন আসেত

া  বাধ কেরন না। মনিজল মারেসদ বেলন, ‘এজ  আমরা আইনিট সংেশাধেনর জ  দীঘিদন ধেরই
দািব জািনেয় আসিছ। আশা কির সরকার িটপূণ এ আইনিট সংেশাধন কের দেশর পিরেবশ র ায় ভূিমকা
রাখেব।’
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