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জনসব্াথ র্ সংি  মামলা: রায় বা বায়েন েনi পিরক না 
তানভীর আহেমদ: জনসব্াথ র্ সংি  িবিভ  মামলায় u  আদালত েথেক বহু যুগা কারী রায় েদয়া হেলo আেদৗ তা বা বায়ন হে  
িকনা aথবা কতটুকু হে - eগুেলা তদারিকেত েকােনা কায র্কর পিরক না েনi। ফেল বা বাধকতা থাকেলo eসব রােয়র শতভাগ 
বা বায়ন হে  না। eেত িত  হে  েদশ o সাধারণ মানুষ। e aব ায় জনসব্ােথ র্ u  আদালেতর েদয়া রায়গুেলা বা বায়েন 
মিনটিরং েসল গঠন করা েয়াজন বেল মেন কেরন আiন রা। সুি ম েকােট র্র েদয়া ত  মেত - দুেধ েভজাল, পািনেত দূষণ, 
পিরেবশ দূষণ, গয্ােসর দামবৃি , নদী দখল o দূষণ েরাধ, খা পে  ফরমািলন েঠকােনা eবং সড়ক দুঘ র্টনায় িতপূরণ েদয়ার 
াপাের জনসব্ােথ র্ eেকর পর eক মামলা হে । গত কেয়ক বছর ধের 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) কেরন। u  আদালত eসব মামলা 
গুরুতব্সহকাের িবেবচনা কের িতকার িদেত eিগেয় আসেছন। কখেনা কখেনা সব্তঃ েণািদত আেদশo েদন। ঢাকার চারপােশর 
নদীর র ণােব ণ, মহা ানগড় সংর ণ, শহীদ িমনােরর যথাযথ র ণােব ণ, সরকাির হাসপাতােলর েরাগীেদর কাছ েথেক ভয্াট o 
iuজার িফ আদায় ব , েপপার ে  িনিষ সহ জনগুরুতব্পূণ র্ রায় িদেয়েছন হাiেকাট র্। সাভার o আশুিলয়া eলাকায় কৃিষ জিম দখল 
o পিরেবশ দূষণকারী িশ  িত ােনর িবরুে  ব া িনেত পিরেবশ aিধদ রেক িনেদ র্শ eবং িশ  কারখানার পিরেবশ দূষণ o কৃিষ 
জিম দখেলর কারেণ e পয র্  oi eলাকায় িক পিরমাণ িত হেয়েছ তা িনধ র্ারণ কের সংি েদর আদালেত eকিট িতেবদন 
দািখেলরo িনেদ র্শ েদয়া হেয়েছ। েক ীয় শহীদ িমনােরর পােশর কবরিট িঠক েরেখ েসখােন aৈবধভােব গেড় oঠা সব াপনা েভেঙ 
েফলেত গণপূত র্ িবভােগর ধান েকৗশলী, িনব র্াহী েকৗশলী (িসিভল িডিভশন), ঢাকার েজলা শাসক o শাহবাগ থানার oিসেক 
িনেদ র্শ েদন হাiেকাট র্। গুলশান েলেকর পােশ িবিটিসeেলর জায়গায় গেড় oঠা aৈবধ বি o uে দ করেত িনেদ র্শ িদেয়েছন 
হাiেকাট র্। খা  o েপাশােক িবষা  o রাসায়িনক  েমশােনা েঠকােত মাছ, িমি র েদাকান eবং েপাশাক কারখানাগুেলা 
তদারিকেত েয়াজনীয় পদে প িনেতo িনেদ র্শ িদেয়েছন u  আদালত। রাজধানীর ধানমি  আবািসক eলাকা েথেক সব ধরেনর 
বািণিজয্ক াপনা সরােত সরকারসহ সংি েদর িনেদ র্শ, জনসব্াে য্র জ  িতকর eবং িনধ র্ািরত মা ার েচেয় েবিশ পিরমাণ 
ফরমািলন o রাসায়িনকযু  খা  আমদািন িনিষে র পাশাপািশ সরকাির হাসপাতালগুেলােত েরাগীেদর কাছ েথেক iuজার িফ 
িহেসেব aথ র্ আদায় aৈবধ েঘাষণা কেরেছন হাiেকাট র্। সুি ম েকাট 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 । তারপরo জনসব্াথ র্ সংি  িবষেয় হ ে প কের িতকার েদয়ায় িবচার াথ রা 
খুিশ। িহu ান রাiটস e  িপস ফর বাংলােদশ (eiচআরিপিব), বাংলােদশ িলগয্াল eiড e  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 ম েকােট র্র েবশ কেয়কজন আiনজীবী ি গতভােবo e ধরেনর মামলা কের থােকন। জনসব্ােথ র্ দােয়র করা মামলার রায় 
বা বায়ন স েক র্ জানেত চাiেল aয্াটিন র্ েজনােরল মাহবুেব আলম েভােরর কাগজেক বেলন, গত কেয়ক বছর ধের ei ধরেনর 
মামলা হে । সুতরাং ei ধরেনর মামলা আমােদর জ  eকিট নতুন িবষয়। ei ধরেনর মামলার রায় স ণ র্ বা বায়ন না হেলo 
িকছুটা বা বায়ন হে । আে  আে  বা বায়েনর হার আেরা বাড়েব বেল ম  কেরন িতিন। 

মানবািধকার সংগঠন ‘িহu ান রাiটস e  িপস ফর বাংলােদশ’-eর েচয়ার ান মনিজল েমারেসদ বেলন, জনসব্ােথ র্ সুি ম েকােট র্র 
েদয়া রায় বা বায়ন হে  িকনা তা তদারিক করার জ  েকােনা মিনটিরং েসল েনi। a িদেক আদালেতর রায় o আেদশ 
ল নকারীেদর িবরুে  েকােনা কেঠার ব া েনয়া হয় না। e ছাড়া িনব র্াহী িবভােগ শাসিনক সং ার না হoয়ায় ি সব্ােথ র্ aেনক 
ে ে i শাসনেক বহার করা হয়। e জাতীয় ঘটনার পিরে ি েতi জনসব্াথ র্ সংি  মামলার রায় যথাযথভােব বা বািয়ত হয় 
না। িতিন আেরা বেলন, রায় বা বায়ন না হেল সংিবধােনর 219 aনুে দ aনুযায়ী আদালত aবমাননার aিভেযাগ আনা যায়। e 
ছাড়া েয েকu আদালত aবমাননার aিভেযােগ মামলা করেত পােরন। কারণ সুি ম েকাট র্ eকটা রায় িদেল েসটা ‘পাবিলক ডকুেম ’ 
হেয় যায়। মনিজল েমারেসদ মেন কেরন, কতৃর্পে র মে  রাজৈনিতক সিদ া ƣতির না হেল eবং শাসনেক জনসব্াথ র্ মামলার 
িনেদ র্শনা কেঠারভােব পালেন uদব্ু  করা না েগেল েকােনা েচ াi সফলতার মুখ েদখেব না। 

 


