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31 আগ  312৯ 11:11 |  আপেডট: 31 আগ  312৯ 1৯:11  

 

দুেধ েভজাল, পািনেত দূষণ, পিরেবশ দূষণ, গয্ােসর দামবৃি , নদীদখল o দূষণ েরাধ, খা পে  ফরমািলন েঠকােনা eবং সড়ক 
দুঘ র্টনায় িতপূরণ েদoয়ার াপাের জনসব্ােথ র্ মামলা হে । েদেশর সেব র্া  আদালেত e ধরেনর মামলার সংখয্া েবেড়i চেলেছ। 
মানুেষর সংিবধান দ  েমৗিলক aিধকার র ায় e ধরেনর মামলা জনি য় হেয় uেঠেছ। u  আদালেতর আiনজীবীরা কখেনা 
পি কায় কািশত িতেবদেনর িভি েত সব্তঃ েণািদত হেয় আবার কখেনা েকােনা ি  বা সংগঠেনর পে  হাiেকােট র্ জনসব্ােথ র্ 
িরট (িপআieল) করেছন। u  আদালত eসব মামলা গুরুতব্সহকাের িবেবচনা কের িতকার িদেত eিগেয় আসেছন। কখেনা 
কখেনা সব্তঃ েণািদত আেদশo িদে ন। ফেল িবচার াথ  জনগণ তােদর েমৗিলক সাংিবধািনক aিধকার র া করেত পারেছন। 

জনসব্ােথ র্র মামলা বৃি র াপাের রাে র ধান আiন কম র্কত র্া aয্াটিন র্ েজনােরল মাহবুেব আলম আমােদর সময়েক বেলন, ‘েদশ যত 
u ত হেব, জনগণo তত সেচতন হেব। জনসব্ােথ র্ মামলা বৃি  জনগেণর সেচতনতারi ফসল।’ aয্াটিন র্ েজনােরল আরo বেলন, 
জনসব্ােথ র্র মামলায় েদখেত হেব কৃতপে  েকােনা জনসব্াথ র্ জিড়ত আেছ িকনা। না িক সরকারেক িব ত করেত বা a  েকােনা 
িবেশষ uে ে  িনেয় করেছ। eগুেলা িবেবচনা কেরi আদালতেক হ ে প করেত হেব। 

আiনজীবীেদর মেত ,‘জনসব্ােথ র্র মামলা’ থম চালু হয় আেমিরকায় 2৯71 সােল। ’৯1-eর দশেক e uপমহােদেশo e ধরেনর 
মামলার সূ পাত ঘেট। বাংলােদেশ সব র্ থম আেলািচত জনসব্ােথ র্র মামলািট হে  ‘মিহuি ন ফারুক বনাম রা ’। 2৯৯7 সােল করা 
e মামলা ফয্াপ-31 (পিরেবশিবষয়ক) মামলা নােমo পিরিচত। e মামলায় eকিট িবতিক র্ত ব া িনয় ণ কে র ফেল eকিট িবেশষ 
eলাকার পিরেবেশ স া  িবরূপ িতি য়ার াপাের আদালেতর দৃি  আকষ র্ণ করা হেয়িছল। e মামলার রােয়র মা েম বাংলােদেশ 
জনসব্াথ র্মূলক মামলা করার আনু ািনক দব্ার খুেল যায়। আিপল িবভাগ e মামলায় বেলন, সং  

  

কথািট শুধু ি গতভােব aথ র্াৎ তয্ ভােব িত  ি েক েবাঝায় না; বরং eিট জনসাধারণ পয র্  িব ত। তার মােন ‘সং ’ 
বলেত েজাটব  বা সমি গত ি েক েবাঝায় না; বরং েয েকui সং  হেত পাের। e মামলার মা েমi বাংলােদেশ িপআieেলর 
আনু ািনক িবচার িবভাগীয় সব্ীকৃিত েমেল eবং eকিট সুসংগিঠত ািত ািনক ধারা গেড় oেঠ। 

সুি মেকাট র্ শাসেনর কােছ িপআieেলর সংখয্ার আলাদা েকােনা িহসাব েনi। তেব পয র্ায় েম িদন যত গিড়েয়েছ, ততi e 
ধরেনর মামলা েবেড়েছ। eখন e ধরেনর মামলার কারেণ aেনক সময় িবচারপিতেদর ঘ ার পর ঘ া সময় য় করেত হে । তার 
পরo জনসব্াথ র্সংি  িবষেয় হ ে প কের িতকার েদoয়ায় িবচার াথ রা খুিশ। e েদেশ মূলত েযসব িত ােনর প  েথেক 
জনসব্ােথ র্র মামলা করা হয়, েসগুেলা হে Ñ িহu ান রাiটস aয্া  িপস ফর বাংলােদশ (eiচআরিপিব), বাংলােদশ িলগয্াল eiড 
aয্া  সািভ র্েসস া  ( া ), বাংলােদশ পিরেবশ আiনিবদ সিমিত (েবলা), িচলে ন চয্ািরিট ফাuে শন ছাড়াo িবি ভােব িকছু 



িকছু সংগঠন e ধরেনর মামলা করেছ। e ছাড়া সুি মেকােট র্র েবশ কেয়কজন আiনজীবী ি গতভােবo e ধরেনর মামলা কের 
থােকন। 

e াপাের সুি মেকােট র্র আiনজীবী eবং পিরেবশ o মানবািধকারিবষয়ক সংগঠন eiচআরিপিবর ে িসেড  মনিজল েমারেসদ 
আমােদর সময়েক বেলন, ‘আেগ জনসব্ােথ র্র মামলা কম িছল। কারণ যারা e ধরেনর মামলা করত, তারা িছল িবেদিশ aথ র্ায়েন 
পিরচািলত eনিজo। িবেদিশ ফাে র oপর িভি  কের জনসব্ােথ র্র মামলাগুেলা করত। িক  3117-18 সাল েথেক ei িবেদিশ 
ফাে র বাiের েথেক যখন িনজ uে ােগ কাজ শুরু করলাম, তখন eর াি  লাভ কেরেছ। eখন ি গতভােব aেনক আiনজীবী 
eিগেয় eেসেছন। ফেল e ধরেনর মামলার সংখয্া আেগর েচেয় েবেড়েছ। আবার আদালতo েবশ পেজিটভিল হ ে প করেছ।’ 

েকন e ধরেনর মামলার েয়াজন হয়Ñ eমন ে  মনিজল েমারেসদ বেলন, ‘মূলত শাসেনর িনি য়তার কারেণ জনসব্ােথ র্ িরট 
মামলার েয়াজন পেড়। আiন বা বায়েন িনি য়তা থাকেল বা শাসেনর পদে প হেণ িনি য়তা েদখা িদেল মানুেষর েমৗিলক 
aিধকার র ার েয়াজেন e ধরেনর মামলা করেত হয়। তেব মামলা দােয়র o u  আদালেতর হ ে প বাড়েলo eখেনা eসব 
মামলায় েদoয়া আেদশ পালেনর ে ে  ƣশিথ  রেয়েছ বেল মেন কেরন e আiনজীবী। িতিন বেলন, ‘আেদশ বা বায়েনর জ  
েলেগ থাকেত হয়। তা হেল eকিদন না eকিদন আেদশ বা বায়ন হেবi।’ 

সংিবধােনর 38 েথেক 54 aনুে েদ জনগেণর েমৗিলক aিধকার সং া  িবষয়গুেলা a ভুর্  রেয়েছ। eর মে  আiেনর দৃি◌ েত 
সমতা, ি সব্াধীনতা o জীবেনর aিধকার, ভােলাভােব ে েচ থাকার aিধকার, সব্াধীনতার aিধকার, চলােফরার aিধকার, সমােবেশর 
aিধকার, সংগঠেনর aিধকার, িচ া o িবেবেকর সব্াধীনতা o বাকসব্াধীনতা, েপশা বা বৃি র aিধকার, ধম য় সব্াধীনতা, স ি র 
aিধকার, ি গত েগাপনীয়তার aিধকার, ে ার বা আটক স েক র্ র াকবচ iতয্ািদ aিধকারেক েমৗিলক aিধকার িহেসেব সব্ীকৃিত 
েদoয়া হেয়েছ। e aিধকারগুেলা শুধু রা  o eর a  সং াগুেলা ল ন কের থােক। eসব েমৗিলক aিধকার লি ত হেল সংিবধােনর 
213 aনুে দ aনুযায়ী সুি মেকােট র্র হাiেকাট র্ িবভাগ তা বলবৎ eবং িবচার িবভাগীয় পয র্ােলাচনা করেত পাের। হাiেকাট র্ িবভােগর 
ei eখিতয়ারেক িরট eখিতয়ার বেল। জনসব্ােথ র্ িরটসহ ায় পাঁচ ধরেনর িরট হেয় থােক। েমৗিলক aিধকার রা  ল ন করায় িরট 
মামলাগুেলায় শুধু রা  eবং রাে র েকােনা সং ায় িনযু  কম র্কত র্া-কম র্চারীেক প  কের দােয়র হয়। e ধরেনর মামলা েয েকu-i 
করেত পাের। তেব িতপূরেণর মামলা িত  ি েকi করেত হেব বেল হাiেকাট র্ স িত মতামত িদেয়েছন। 

জনসব্ােথ র্ েযসব মামলা হেয়েছ: aিতস িত দুেধ াকেটিরয়া, aয্াে বােয়ািটকসহ িবিভ  িতকর uপাদান, রাজধানীর িবিভ  
eলাকার পািনেত িতকর াকেটিরয়া o দূষণ, গয্ােসর মূ বৃি র িবরুে  জনসব্ােথ র্ িরট হেয়েছ। সড়ক দুঘ র্টনায় িনহেতর পিরবােরর 
জ  িতপূরেণর িরেটর সংখয্া aেনকাংেশ েবেড়েছ। eর আেগ খাে  েভজাল িতেরাধ, খাে র মান বজায় রাখা, খা  আদালত 
াপন িনেয় জনসব্ােথ র্ মামলা হেয়েছ। েযৗন হয়রািন েরােধ জনসব্ােথ র্ বাংলােদশ জাতীয় মিহলা আiনজীবী সিমিত িরট কের 311৯ 

সােল। িহu ান রাiটস aয্া  িপস ফর বাংলােদশ ভূিমক -পরবত  u ারকাজ পিরচালনার জ  সাজসর াম সং েহÑ ঢাকার চার 
নদী বুিড়গ া, শীতল য্া, তুরাগ eবং বালুেক বাঁচােত দখল o দূষণমু  করেত, বুিড়গ ােক বাঁচােনার জ  হাজারীবাগ েথেক সব 
টয্ানািরিশ  সাভার িশ া েল সিরেয় েফলেত, েসাহরাoয়াদ  u ােন ব ব র 8 মােচ র্র েদoয়া ভাষেণর ান o পািক ািন 
েসনাবািহনীর আ সমপ র্ণকারী ানসহ সব ঐিতহািসক ান সংর ণ করেত, িবমানব ের যা ী হয়রািন ব সহ িবিভ  িবষয় িনেয় 
ায় 411 িরট হেয়েছ। e ছাড়া ফেতায়া বে , ভারেত বি  বাংলােদিশেদর িফিরেয় আনা, েকারবািনর বজর্য্ aপসারণ, ঢাকার 

বািড়ভাড়া আiেনর যথাযথ েয়াগ, পুিলশ েহফাজেত মৃতুয্র ঘটনা, িভ কেদর পুনব র্াসন, পিততােদর পুনব র্াসন, ক বাজার o 
কুয়াকাটা সমু ৈসকত eলাকা জিরপ eবং তা সংর েণ জনসব্ােথ র্ িরট হেয়েছ। িক  eসব িরেটর পিরে ি েত েদoয়া aেনক আেদশ 
eখেনা uেপি ত রেয়েছ। 

aয্াটিন র্ েজনােরল মাহবুেব আলম e াপাের বেলন, আমার জানা মেত সব আেদশi পািলত হে । তেব আেদশ িতপালন হে  
িকনা েসিট েদখেত eকিট মিনটিরং েসল করা েযেত পাের। 

 


