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সূচনা ব�বয্

নাগিরক �য্াটফেমর্র আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২০ সােলর 
অে�াবর মােস এ ধরেনর একিট আেলাচনার সূ�পাত হেয়িছল। িবষয় 
িছল, নগর আদালেতর গঠন, কাযর্�ণালী, সমসয্া ও সমাধান। িতিন 
আেলাচনার �সে� সবাইেক �রণ কিরেয় েদন েয, বাংলােদেশর অ�ত 
এক-ততৃীয়াংশ মানুষ এখন নগের বসবাস কের। নগেরর সংজ্ঞা িনেয় 
অেনক আেলাচনা আেছ। তেব সাধারণভােব নগর বলেত িসিট 
করেপােরশন ও েপৗরসভা অ�ল েবাঝােনা হয়। অেনেক আবার তা 
উপেজলা পযর্� েটেন িনেয় েযেত চান। তেব িতিন বেলন, এই আেলাচনায় 
নগর বলেত েদেশর ১২িট িসিট করেপােরশন েবাঝােনা হেব। ১৯৫১ সােল 
েদেশর মা� ৪ শতাংশ মানুষ নগের বসবাস করত। এিট গেড় বছের �ায় 
২.৮ শতাংশ হাের বাড়েছ। ধারণা করা হয়, ২০৪০ সাল নাগাদ েদেশর 
অেধর্ক মানুষ নগের বসবাস করেব। নগের মানুষ বাড়েল সমসয্াও 
বাড়েব। আবার নগরায়েণর িকছু �ি�য়া আেছ। আবাসন, ভূিম, পিরেষবা, 
�া�য্, িশ�া; এ রকম অেনক িবষয় আেছ। এসব িনেয় নানাসমেয় 
বাগ-িবত�া হয়। অেনক ে�ে� তা আদালত পযর্� গড়ায়। িক�ু েদেশ 
িবচার িবভােগর বতর্মান অব�ার কারেণ অেনক মামলা বহুিদন ধের চেল, 
তারপরও অেনক সময় সমাধান েমেল না। িবক� সমাধােনর পথ হে� 
িবক� িবেরাধ িন�ি�। সারা পিৃথবীর মেতা আমােদর েদেশও তা করা 
হে�। এর মেধয্ নগর আদালত িবেবচনা করা যায় িক না, তাও খিতেয় 
েদখা হে�। এ সং�া� একিট খসড়াও ৈতির করা হে�। েদেশ অেনক 
নগর িবেশষজ্ঞ আেছন, েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, তােদর িবেবচনার জ� 
এই খসড়া েপশ করা হে�।

বা আইনানুগ কারণ েনই েজেনও মামলা করা হেল অনিধক ৫-১০ হাজার টাকা জিরমানা করা যােব। আদালেতর 
িস�া� �কােশয্ েঘাষণা করেত হেব। সংখয্াগির� সদেসয্র িস�াে�র িভি�েত রায় হেব। তেব েকউ িভ�মত 
েপাষণ করেল তার মতামত িলিপব� করা হেব। উপি�ত সব সদেসয্র স�িত বা সংখয্াগিরে�র মতামেতর িভি�েত 
িস�া� হেল আিপল হেব না। আবার আদালেতর ৫ সদেসয্র উপি�িতেত (৩:২) বা ৩ জেনর উপি�িতেত (২:১) 
সংখয্াগির�তার িভি�েত িস�া� হেল সং�ু� প� িস�া� েঘাষণার ৩০ িদেনর মেধয্ আিপল করেত পারেবন। 
আিপল করেত হেব েময়েরর আদালত বরাবর। তেব এই আদালত সব �িতকার িদেত পারেব না। েযমন, কারাদ� 
বা অথর্দ�, তেব �িতপরূণ বা েবদখল স�ি� পনুরু�ােরর আেদশ িদেত পারেব। অ�িদেক আিপেলর ে�ে� 
েময়র বা পয্ােনল েময়র আেগর িস�া� বািতল বা পিরবতর্ন করেত পারেবন। েময়র বা পয্ােনল েময়েরর িস�া� 
মনঃপতূ না হেল সং�ু� প� ৩০ িদেনর মেধয্ েজলা বা দায়রা জজ আদালেত আিপল করেত পারেব।

আদালেতর িস�া� কাযর্করকরণ

আদালেতর সামেন অথর্ পিরেশাধ বা স�ি� েফরত বা দখল বিুঝেয় েদওয়া হেল আদালত িবষয়িট নিথভু� 
করেব। �িতপরূণ ছাড়া অ� িবষয় থাকেল তা েজলা য�ু জজ আদালেত ে�রণ করার এখিতয়ার এই আদালেতর 
থাকেব। আদালত অবমাননা হেল অনিধক এক/পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা হেত পাের। তেব সাধারণ মানুষ েযন 
আদালেত মামলা পিরচালনা করেত পােরন, েস লে�য্ বলা হেয়েছ, েকােনা প� মামলা পিরচালনার জ� 
আইনজীবী আদালেত হািজর করেত পারেবন না। অয্াডেভােকট খান েমা: শহীদ বেলন, সরকার েগেজট �ণয়েনর 
মাধয্েম সংি�� িবিধ �ণয়ন করেব, এটাই সবার আশা। তেব েপৗরসভা সং�া� আইন হেলও এখেনা িবিধ �ণীত 
হয়িন। একই সে� তার যেুগাপেযাগীকরণ দরকার। এর মলূ ল�য্ হে�, গিরব মানুষ েযন আদালেত না িগেয়ও 
সুিবচার পান েসটা িনি�ত করা। এ ছাড়া আদালেতর ওপর চাপ কমােনা। এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, 
এখােন দুিট িবষয় আেছ। একিট হে� পেুরােনা আইেনর সংেশাধন, আেরকিট নতুন আইন �ণয়ন। আজেকর  
িবষয় হে� মলূত নতুন আইন �ণয়ন। তেব �াম আদালেতর �মতা বিৃ�র �স�ও এেসেছ। আইেনর েয খসড়া 
এেসেছ েসখােন িকছু ��ও উেঠেছ। েযমন, েপনাল েকাড বা দ�িবিধর সে� তার স�কর্ েকমন হেব। আবার  
�াম আদালত বয্বহােরর ে�ে� স�মতার �� এেসেছ, সে� রেয়েছ রাজৈনিতক ও সামািজক চাপ। ফেল 
আশ�াও আেছ।

েময়রেদর অংশ�হণ

ঢাকার েময়ররা ৈদনি�ন কােজই িহমিশম খাে�ন। ফেল তােদর পে� এইসব মামলা েদখভাল করা কিঠন হেত 
পাের। েসে�ে� তােদর অধীেন েকােনা কিমিট িবচািরক কাযর্�ম পিরচালনা করেল কাজিট �ত হেব এবং সাধারণ 
মানুষ উপকৃত হেব বেল মত েদন লাইট হাউেসর �ধান িনবর্াহী হারুন অর রশীদ। িববাহ িবে�দসহ নারীেদর 
হয়রািনর মামলাগুেলা এখন েযভােব পিরচািলত হে�, তােত অিধকাংশ ে�ে�ই তারা �ায়িবচার পাে�ন না। তাই 
এ িবষয়গুেলা অবশয্ই নগর আদালেতর মাধয্েম সমাধােনর বয্ব�া করেত হেব। িমথয্া মামলা করার ে�ে� 
জিরমানার পিরমাণ নযূ্নতম ৫০ হাজার টাকা করেত হেব, যােত েকােনাভােবই মানুষ এটা না করেত পাের। িতিন 
জানান, নগেরর েযৗন কমর্ীরা মেন কের, তারা অৈবধ। তারা অৈবধভােব ৈবধ হেয় বসবাস করেছ। তােদর যখন 
েকােনা িবষেয় আদালেত যাওয়ার �েয়াজন হয়, তখন ৈবধতা না থাকার কারেণ তারা েসখােন েযেত পাের না। 
ফেল তােদর এই আদালেতর মাধয্েম আইিন সুিবধা েদওয়া হেল খবু ভােলা হয়। এখন েকান্  প�িতেত তােদর 
য�ু করা যায়, েসটা আইনজ্ঞরা ভােলা বলেত পারেবন।

নগর আদালেতর পিরসর

বিরশাল িসিট করেপােরশেনর কাউি�লর েকািহনুর েবগম বেলন, বাবা-মােয়র একমা� স�ান যিদ েমেয় হয়, 
তাহেল েসই েমেয় স�ি�র উ�রািধকার হয় না। তার চাচারাই েসটা িনেয় যায়। এই িবষয়িটও নগর আদালেতর 

মাধয্েম সুরাহা করা যায়। ধমর্ীয় ও পািরবািরক আইেনর সােথ এই বয্ব�া সাংঘিষর্ক হেব না বেল িতিন জানান। 
আদালেত মামলা করার ে�ে� দীঘর্ সময় অেপ�া করেত হয়। েমেয়েদর পে� েবিশ িদন এই মামলা চালােনাও 
স�ব হয় না। তখন �াভািবকভােবই মামলা খািরজ হেয় যায়। পািরবািরক আদালেত েবিশর ভাগ নারী মামলা 
কেরও �ায় িবচার পায় না। েস ে�ে� নগর আদালেতর মাধয্েম �ত সমেয়র মেধয্ নারী িনযর্াতনসহ এসব 
মামলার সুরাহা করেত পারেল ভু�েভাগী নারীরা �ায়িবচার পােব বেল িতিন আশা কেরন।

টটর্ লায়ািবিলিট

ি�ন ইউিনভািসর্িট অব বাংলােদশ-এর আইন িবভােগর িবভাগীয় েচয়ারময্ান পারেভজ আহেমদ বেলন, নগর 
আদালেতর েয খসড়া এখােন েদওয়া হেয়েছ, তার �থম অংেশ েফৗজদাির অপরােধর কথা বলা হেয়েছ। এর 
বাইেরও িতিন বেলন, টটর্ লায়ািবিলিট (১.৪৭) অথর্াৎ শ�দূষণ বা েযখােন িনমর্ােণর জ� রড িসেমন্ট রা�ার পােশ 
েফেল রাখা হয়, এই িবষয়গুেলা আদালেতর এখিতয়ােরর মেধয্ আনা েগেল খবু ভােলা হেব। একই সমেয় েয 
আিপল �ি�য়ার কথা বলা হেয়েছ, নগর আদালেতর েকান্ িবষয় �কৃত অেথর্ েময়েরর কােছ যােব, িতিন কীভােব 
িস�া� েনেবন, তাও গুরু�পণূর্। এখােন েময়র কাজটা কীভােব করেবন? তার কতৃর্� থাকেব িক না? কিমিট থাকেব 
িক না? েস িবষয়গুেলা �� কের েনই। েকােনা েকােনা িবষেয় িসিট করেপােরশন আইেনর সে� এই আইন 
সাংঘিষর্ক হেত পাের। েস ে�ে� িসিট করেপােরশন আইন বা নগর আদালত আইন পিরবতর্েনর বয্ব�া রাখা হেব 
িক না—েস িবষয়িটও িবেবচনা করা উিচত।

আদালত ও আইনজীবী

বয্াির�ার সারা েহােসন িবচারালেয়র কমর্ভার িনেয় আেলাচনা কেরন। িবচারকেদর েকমন চাপ িনেয় কাজ করেত 
হয়, েস িবষেয় আেলাকপাত কের িতিন আেরা বেলন, যারা অ�ােয়র িশকার হে�ন, তারা সবাই িক�ু িবচারালেয় 
আেসন না। িববািহত নারীেদর মেধয্ যারা িনযর্াতেনর িশকার হন, তােদর মেধয্ মা� দুই ভাগ িবচার চাইেত 
আেসন। অ�া� অপরােধর ে�ে�ও অেনকটা এ রকম েদখা যায়। িবক� িবেরাধ িন�ি�র বয্ব�া থাকাটা জরুির, 
আবার িবেরাধ িন�ি�র নােম নতুন ধরেনর অ�ায় েযন না হয় েস বয্াপােরও সেচতন থাকেত হেব। তেব এর 
�েয়াজনীয়তা �ীকার কের েনওয়া দরকার। খসড়া আইেন বলা হেয়েছ, আইনজীবীর �েয়াজন হেব না; ৫০ টাকা 
আদালত িফ িদেলই চলেব। তেব আইনজীবীরা েতা সবাই খারাপ নন, অেনেকই মানুষেক সহায়তা কেরন। 
আইনজীবীরা না থাকেল সমসয্া হেব িক না—তা িনেয় উে�গ আেছ। তেব মানুষ যিদ িনিবর্ে� আদালেত েযেত 
পােরন, তাহেল আইনজীবীেদর অনুপি�িত সমসয্ার কারণ হেব না। এে�ে� নারীেদর অংশ�হণ জরুির বেল মেন 
কেরন সারা েহােসন। শ�চয়ন িনেয় সতকর্ হওয়ার পরামশর্ও েদন িতিন, েযমন �ীলতাহািন। নারী-পরুুষ একসে� 
আদালেত েযেত পারেল তা কাযর্কর সমাধান হেব বেল তার মত। নগর আদালেতর পয্ােনেল অেধর্ক নারী আর 
অেধর্ক পরুুষ রাখার বয্াপাের মত েদন িতিন।

শাি� নািক সংেশাধন

িবচার বয্ব�া শাি�মলূক হওয়া কােজর কথা নয় বেলই মতামত েদন সারা েহােসন। বরং একজন মানুষ অপরাধ 
করেল কীভােব েসই জগৎ েথেক েবিরেয় আসেত পােরন, তা িনি�ত করা দরকার। নগর আদালত চাল ুহেল 
েটকসই উ�য়ন অভীে�র দুিট অভী� বা�বায়েন বাংলােদশ অেনকটাই এিগেয় যােব। অভী� দুিট হেলা ১৬-�ায় 
িবচার ও ৫-িল�ৈবষময্ �াস। নাগিরক সংগঠনগুেলা এ ে�ে� সরকােরর সােথ হাত েমলােত পাের। �ানীয় সরকার 
স��ৃ হেল তা আরও কাযর্কর হেব। ��াব িনেয় আেলাচনায় পণূর্া� সমথর্ন েদন ঢাকা উ�র িসিট করেপােরশেনর 
েময়র আিতকুল ইসলাম। তার মেত, আইনিট বা�বািয়ত হওয়া দরকার। েকননা নগর আদালেতর মাধয্েমই 
নগেরর অিধকাংশ সমসয্ার সমাধান হেত পাের। �িতিদনই অেনক সমসয্া িনেয় ভু�েভাগী মানুষ আসেছ, িক�ু 
আইিন জিটলতার কারেণ অেনক ে�ে�ই সমসয্ার সমাধান করা যায় না। নগর আদালত হেল আদালেতর ওপর 

চাপ অেনকটাই কেম যােব। ��ােব বলা হেয়েছ, িসিট করেপােরশেনর ওয়াডর্ কাউি�লররা আদালেতর সভাপিত 
হেত পারেবন। িতিন ��াব কেরন, ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই 
িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন। এছাড়াও সংরি�ত আসেনর 
কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব। িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা 
বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস বয্াপাের িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও একটু পির�ার 
করা দরকার।

েদেশর �চিলত রাজৈনিতক �ভাব বলেয় ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ এই আইেনর সুর�া কতটুকু েপেত পাের, এ 
�সে� আিতকুল ইসলাম বেলন, িডিজটাল যেুগ েকউ অ�ায় কের পার েপেয় যােবন, েতমনটা হওয়ার সুেযাগ 
কম। তারপরও সবিকছু আধিুনকায়ন করা হেব। দািয়��া� কাউি�লরেদর �িশ�ণ সহ সব ধরেনর বয্ব�া করা 
হেব-একিট �য্াটফমর্ হেল সবিকছুই স�ব। ১০িট মামলা পযর্েব�ণ করেলই বলা যােব, কারও প�পািত� করা 
হে� িক না।

�িতেবশীেদর অিভজ্ঞতা আমেল েনওয়া

েসন্টার ফর িপস এন্ড জাি�স, �য্াক িব�িবদয্ালয়-এর িসিনয়র েফেলা ফি�না েপেরইরা বেলন, খসড়া আইনিট 
চূড়া� করার ে�ে� �িতেবশী েদশগুেলা েথেক আরও িব�ািরত জানার সুেযাগ আেছ। তারা কীভােব িসিট েহা� 
বা টাউন েহা� কেরেছ, রাজৈনিতক �ভাব বা দুনর্ীিত তারা কীভােব েমাকািবলা কেরেছ  ইতয্ািদ। িতিন বেলন, 
িবদয্মান আইনগুেলা সংেশাধন না কের নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ িক না, েস িবষেয় অেনেকই �� তুলেত 
পােরন। তার মেত, নগেরর িবদয্মান সমসয্া সমাধােনর জ� নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ। িবগত কেয়ক বছের 
েদেশর মানুেষর অথর্ৈনিতক স�মতা েবেড়েছ। নারী-পরুুষ, িবেশষ কের নারীেদর অথর্ৈনিতক কমর্কাে� য�ু 
হওয়ার �বণতা েবেড়েছ। তােদর চলােফরা ও িশ�ার ে�ে� অেনক অ�গিত হেয়েছ। েসগুেলার সুিনিদর্� 
�িতফলন েযন এই নতুন আইেন থােক, েস িবষেয় নজর িদেত হেব। �িতেবশী েদেশর �সে� িতিন বেলন, 
বতর্মােন পি�মবে�র িসিট িসিভল েকােটর্র ১০ লাখ রুিপ পযর্� অথর্দে�র �মতা আেছ, যা �িত দুই-িতন বছর 
পরপর পিরবতর্ন করা হয়। একইভােব েয সমসয্াগুেলা আসেছ েসগুেলা তারা কীভােব েমাকািবলা করেছ, তা 
েদখার অবকাশ রেয়েছ। িশে�া�ত অেনক েদেশই েদখা যায়, েসবা খাতও এই আইেন য�ু করা হেয়েছ। েযমন, 
িসিট কমে�ে� অেনকগুেলা ভবন থােক। ফেল �িতেবশীেদর সে� েয ঝগড়া হয় অথবা সািভর্স েডিলভাির 
পারসেনর সে� েয ঝগড়া হয়, এমন েছাট েছাট িবষয় তারা তােদর নগর আইেন িনেয় এেসেছ। েসগুেলা েথেকও 
েশখার অবকাশ রেয়েছ। িতিন আরও বেলন, িবে�র ৭০ েথেক ৮০ ভাগ মানুষ ইনফরমাল জাি�স েস�েরই 
সমসয্ার সমাধান করেত চায়, এটা �ীকৃত বয্াপার। তাই এই আইন বা�বায়েনর দািয়ে� যারা থাকেবন, তারা েযন 
মানুেষর অিধকার ও মানবািধকার িবষেয় ওয়ািকবহাল থােকন। একই সােথ শাি�র ে�ে� লঘ ুও গুরুদেন্ডর 
পাশাপািশ কিমউিনিট জাি�েসর জায়গায় আমরা েযেত পাির িক না, েসিটও েদখার িবষয়। স�ােনর অিধকার বা 
তালােকর মেতা পািরবািরক আইেনর ধারার সে� সাংঘিষর্ক িবষয়গুেলা িতিন এই আইেনর আওতার বাইের রাখার 
পরামশর্ েদন।

মােঠর অিভজ্ঞতা

মিু� নারী ও িশশু উ�য়ন সং�ার িনবর্াহী পিরচালক মমতাজ আরা েবগম বেলন, অিভজ্ঞতা েথেক েদেখিছ, 
জিরমানার টাকা িনেয় বাদী ও িববাদীর মেধয্ নতুন �� ৈতির হয়। েস ে�ে� তার পরামশর্ হে�, জিরমানার টাকা 
সরাসির বয্াংক অয্াকাউেন্ট জমা িদেত হেব। আর বাদীেক জিরমানার অথর্ েফরত েদওয়ার সময় েযন 
েকােনাভােবই িববাদী উপি�ত না থােক। এ ছাড়া নগর আদালেতর মাধয্েম ২৯ লাখ মামলার জট েযন ধীের ধীের 
কেম আেস এবং ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ েযন �ায় িবচার পায়, েসিদেকই েবিশ মেনােযাগ িদেত হেব।

�ােমর মানুেষর িবেরাধ িন�ি�র জ� �াম আদালত আেছ। েয আইেনর মাধয্েম �াম আদালত পিরচািলত হে�, 
েসখােনও েবশ িকছু পিরবতর্ন আনা হেয়েছ। িক�ু নগের েসরকম িকছু েনই। এ পযর্ােয় �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন 
ও সমবায় ম�ণালয়-এর মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম, এমিপ বেলন, আপনােদর ধ�বাদ িদেত হয়, আপনারা 
িবষয়িট অনুধাবন কেরেছন। �ােমর মানুেষর মেতা শহেরও অেনক মানুষ আেছন, যারা সব সময় সব িবষেয় 
আদালেত েযেত চান না বা েযেত পােরন না। ফেল তােদর জ� নগর আদালত গঠেনর �েয়াজনীয়তা রেয়েছ। এর 
নামকরণ করা েযেত পাের ‘নগর �ানীয় আইন’। এখােন অ�তম চয্ােল� হে� সুশাসন। �� উেঠেছ, �ােম েয 
আদালত করা হেয়েছ, েসখােন কতখািন সুশাসন িনি�ত করা হেয়েছ? ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা, িসিট 
করেপােরশনেক �মতায়ন করা হেয়েছ, এখন এই �িত�ানগুেলার জবাবিদিহ ও ��তা িনি�ত করেত হেব। এিট 
করেত না পারেল যত �মতাই েদওয়া েহাক না েকন, �কৃত অেথর্ সুশাসন িনি�ত করা যােব না। এই সুশাসন 
িনি�ত করেলই েকবল �াম ও নগর আদালত সাথর্ক হেব। সাধারণ মানুষ উপকার পােব।

জন�িতিনিধেদর �মতায়ন

নগরায়ন �সে� মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম বেলন, পিরকি�ত নগেরর মেতা পিরকি�ত �ামও গেড় 
তুলেত হেব। তা না হেল নগেরর মেতা �ােমও নানারকম সমসয্া সিৃ� হেব, অপিরকি�তভােব বািড়ঘর ও 
রা�াঘাট গেড় উঠেব। েস জ� পিরকি�ত �াম গঠেন মেনােযাগ িদেত হেব। �ােম রা�ার পােশ �ুল-কেলজ, 
মসিজদ হে�, ধােনর জিমেত বািড়ঘর হে�, অথচ এসব েদখার কতৃর্প� েনই। এসব িনয়েমর মেধয্ আনা না 
েগেল �ােম িনয়ম-কানুেনর বালাই থাকেব না। তখন �ােমর অব�াও শহেরর মেতা হেয় যােব। এক সময় �ােম 
গািড় েবেড় যােব। তখন রা�ার সংকট হেব। এসব িনয়�েণর �মতা ইউিনয়ন পিরষেদর হােত েদওয়ার ��াব 
কেরিছেলন িতিন, িক�ু েদখা েগল, সবাই সম�ের তার �িতবাদ কেরেছ। একইভােব �াম আদালেতর বয্াপােরও 
মানুষ �িতি�য়া জািনেয়েছ বেল িতিন জানান। কথা হে�, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ানগুেলার �মতায়ন করা না 
েগেল িবপদ। েযমন, িসিট করেপােরশন এবার আেগভােগ খাল খনন করায় বষর্ায় অেনক বিৃ� হওয়া সে�ও েতমন 
একটা জলাব�তা হয়িন। তার মেত, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ান যতটা কাজ করেত পাের, কমর্চারী-িনভর্র 
�িত�ান ততটা পারেব না। জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করা হেল �মতার অপবয্বহার হেত পাের, িক�ু তার 
িবক� েনই। সমাধান আমােদরই খুঁেজ েবর করেত হেব।

আেলাচনায় আেরা উেঠ আেস েয, নগর দূষণম�ু রাখেত স�িত কাউি�লরেদর সােথ কাজ করা হেয়েছ। িক�ু 
কাউি�লররা বলেছন, তােদর �মতা েনই। েকননা বড় বড় �িত�ান বা বয্ি� কতৃর্ক নদী, মািট ও বায়রু েয দূষণ 
হে�, তার িবরুে� মামলা বা শাি�র বয্ব�া করার এখিতয়ার তােদর েনই। ফেল এই িবষয়গুেলা নগর আদালেতর 
মাধয্েম কীভােব সমাধান করা যায়, তার বয্ব�া েনওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। 

জবাবিদিহ

গত বছর েকািভেডর শুরুেত অেনক েপৗরসভা রাজ� আহরণ করেত পােরিন। তখন সরকার তােদর সহেযািগতা 
কেরেছ। �ানীয় সরকার ম�ীর তহিবল ও �ধানম�ীর �াণ তহিবল েথেক তখন তােদর ৪৫ েকািট টাকা েদওয়া 
হেয়িছল। এর আেগ মাননীয় ম�ী একিট িনয়ম কেরিছেলন, েপৗরসভাগুেলা কমর্চারীেদর েবতন িদেত না পারেল 
পিরষদ েভেঙ েদওয়া হেব। ফেল েদখা েগল, চলিত বছর এখন পযর্� েকােনা েপৗরসভা টাকা চায়িন। তেব িকছু 
সমসয্া আেছ। নগর ও শহর কতৃর্প�েক জবাবিদিহমলূক করেত সরকােরর িকছু হ�ে�প �েয়াজন বেল মেন 
কেরন জনাব তাজলু ইসলাম। িসিট করেপােরশন বা েপৗরসভায় সহকারী সিচব পযর্ােয়র কমর্কতর্ারা েযেত চান 
না, কারণ তখন তােদর েবতন েপৗরসভা েথেক হয়। আবার েময়ররা তােদর সংকুিচত কের রােখন। েস জ� িতিন 
��াব িদেয়েছন, তােদর েবতন েযন সরাসির সরকার েথেক েদওয়া হয়। এেত ৩০০ েকািট টাকার মেতা খরচ 
হেব। তেব িতিন মাননীয় �ধানম�ীেক বেলেছন, এই ৩০০ েকািট টাকা িবিনেয়ােগর মধয্ িদেয় সরকােরর ৩ 
েথেক ৪ হাজার েকািট টাকা আয় হেব। অথর্াৎ েপৗরসভাগুেলা কাযর্কর হেব। 

এ িবষেয় সংলােপর আেয়াজক �িত�ানগুেলার মেধয্ �থেমই মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন 
(এমএলএএ)-এর িনবর্াহী পিরচালক ফজলরু রহমান বেলন, এসিডিজেতও নগর আদালত আইেনর কথা বলা 
হেয়েছ। আমরাও সময়-সময় িবিভ� ভােব এই আইেনর �েয়াজনীয়তার কথা বেল আসিছ। তাই এখন আইন 
কাযর্কর করা খবু দরকার। শুধ ুকাযর্কর করেলই হেব না, যথাযথভােব তা বা�বায়নও করেত হেব। 

�ায়িবচার ও সুশাসন

নাগিরেকর �ায় িবচােরর অিধকার ও মানবািধকার িনেয় কাজ কের যাে� আেয়াজেনর সহেযাগী �িত�ান নাগিরক 
উেদয্াগ। �িত�ােনর �ধান িনবর্াহী জািকর েহােসন বেলন, েদেশর �ামীণ সমােজর ঐিত�বাহী সািলিশ �িত�ান 
কাযর্কর করা, েদেশর �চিলত আইন ও নীিতর িভি�েত সািলশকারীেদর �িশ�ণ েদওয়া, তােদর িকছু �চিলত ভুল 
িস�া� ও সািলশ অেযাগয্ েফৗজদাির অপরাধ আদালেত মীমাংসার জ� উেদয্াগ �হণ, �ানীয় পযর্ােয় আইন ও 
মানবািধকার িবষেয় সুিবধাবি�তেদর অিধকার আদায়সহ িবিভ� িবষয় িনেয় কাজ কের যাে� নাগিরক উেদয্াগ। 
এসিডিজ-১৬.১০ এ বলা আেছ, �ায়িবচােরর িভি�েত সবার সমঅিধকার �িত�া করেত হেব। এসিডিজ িবষয়ক 
নাগিরক �য্াটফেমর্র অ�তম ল�য্ হেলা, এসিডিজ-১৬ িনেয় কাজ করা। ইিতমেধয্ নাগিরক �য্াটফমর্ এ িবষেয় 
িব�ািরত �িতেবদনও ৈতির কেরেছ। ফেল এই আেলাচনা এসিডিজ-১৬-এর আেলােক হে� বেল ধের েনওয়া 
যায়। িতিন বেলন, বতর্মান সরকার এসিডিজ বা�বায়েন অ�ীকারব�। এ িবষেয় েবশ িকছু সফলতাও এেসেছ। 
বলা হয়, এসিডিজ-১৬ হে� ‘মাদার অব অল েগাল’। তাই এসিডিজর অ�া� অভী� কতটা বা�বায়ন হেব, তা 
�ায়িবচার ও সুশাসন িনি�তকরেণর ওপেরই িনভর্র করেছ। নগর আদালত �হণ ও বা�বায়ন নাগিরকেদর জীবেন 
�ায়িবচার িকছুটা হেলও �িতি�ত করেত পাের।

নগর আদালেতর �েয়াজনীয়তা 

সংলােপ মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এমএলএএ-এর �ধান সম�য়কারী অয্াডেভােকট খান েমাঃ শহীদ। িতিন 
বেলন, ঐিত�গতভােবই এই উপমহােদেশর; িবেশষ কের বাংলােদেশর মানুষ েছাট েছাট িবেরাধ আদালেত না 
িগেয় �ানীয় পযর্ােয় িন�ি� কের আসেছ। �ানীয় সরকােরর আওতায় িবেরাধ িন�ি�র জ� ইউিনয়ন পিরষেদ 
�াম আদালত আইন রেয়েছ-২০০৬ সােল �িতি�ত ও ২০১৩ সােল সংেশািধত। আর েপৗরসভার জ�ও (িবেরাধ 
মীমাংসা েপৗর এলাকা) আইন রেয়েছ ২০০৪ সােল �ণীত। িতিন বেলন, ১২িট িসিট করেপােরশেন �ায় েপৗেন ২ 
েকািট মানুষ বাস করেছ। িক�ু িসিট করেপােরশন এলাকায় েছাট েছাট িবেরাধ মীমাংসার জ� েকােনা আইন 
েনই। ফেল দির� ও অসহায় মানুষ; িবেশষ কের নারীরা িবিভ� সমসয্ার স�খুীন হে�। আদালেত মামলার জট ও 
িন�ি�েত দীঘর্সূ�তার কারেণ মানুষ েজলা আদালেত েযেত চায় না। েসই বা�বতায় েদেশ নগর আদালেতর 
�েয়াজনীয়তা রেয়েছ।

��ািবত নগর আদালেতর কাঠােমা

ওয়াডর্িভি�ক পাঁচজন সদসয্ িনেয় এই নগর আদালত গিঠত হেত পাের। এর �ধান হেবন সংি�� ওয়াডর্ 
কাউি�লর। এছাড়া আেবদনকারীর দুজন �িতিনিধ, একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি� এবং 
�িতপে�র �িতিনিধ থাকেবন দুজন- একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি�। মেনানীত নারী কাউি�লরও 
েসখােন থাকেত পােরন। আইেন বলা হেয়েছ, একজন নারী েযন আদালেত থােকন। েয ওয়ােডর্ অপরাধ সংঘিটত 
হেব বা মামলার কারণ েযখােন সংঘিটত হেব, েসখােন আদালেত গিঠত হেব। সাদা কাগেজ বাংলা ভাষায় দ�খত 
বা িটপসই িদেয় আদালেতর কােছ মামলা দােয়র করা যােব। েসজ� ৫০ টাকা িফ হেত পাের। তেব মামলার 
শুনািনর আেগ �াক-িবচার বা আপস-মীমাংসার সুেযাগ থাকেব। আদালত গিঠত হওয়ার অনিধক ১৫ িদেনর মেধয্ 
�থম অিধেবশন বসেব। উভয় প�েক শুনািন কের আপস মীমাংসার জ� ৩০ িদেনর সময় েদওয়া হেব। িন�ি� 
হেল উভয় প� ও মেনানীত সদসয্েদর �া�রসহ ৈতিরকৃত আপসনামা আদালেতর িডি� বেল গণয্ হেব। আপস 
বয্থর্ হেল সেবর্া� ৯০ িদেনর মেধয্ মামলার িন�ি� হেব। ভুয়া মামলার ে�ে� শাি�র িবধান রাখা হেয়েছ। �াযয্ 

নগর আদালত আইন
��ািবত রূপেরখা ও বা�বায়েনর স�াবনা
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সম�য় ও িনরেপ�তা 

ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর ত�াবধােন স�িত �াম আদালত পযর্ােলাচনায় েদখা েগেছ, ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারময্ানরা রাজৈনিতক দেলর সদসয্। একইভােব েময়ররাও রাজৈনিতক দেলর সদসয্। ফেল িনরেপ� িবচার 
িনি�ত করার জ� িবচািরক পয্ােনল গঠন করা খবুই জরুির। িবচার িন�ি�র জ� যারা কাজ করেব, তােদর মেধয্ 
সম�য় থাকা দরকার, যােত েকউ অ�জেনর কােজ হ�ে�প না করেত পাের এবং আইেনর মাধয্েম এই িবষয়িট 
িনি�ত করা দরকার। সুি�ম েকােটর্র আইনজীবী অয্াডেভােকট ফিরদা ইয়াসিমন এসব �স� উ�াপন কেরন। �াম 
আদালত, নগর আদালত বা িবচািরক আদালত-েকােনা �িত�ােনরই িনরেপ�তা েনই বেল মেন কেরন বগুড়ার 
েঠ�ামারা মিহলা সবজু সংঘ (িটএমএসএস)-র �িত�াতা এবং িনবর্াহী পিরচালক েহাসেন আরা েবগম। সব 
জায়গােতই এক পাি�ক িবচার হে�। িবপরীত প�েক েকােনাভােবই আইেনর সুেযাগ েদওয়া হে� না। এছাড়া 
েযসব িবষয় সংি�� �িত�ােনর আওতাভু� নয়, েসগুেলাও িবচােরর অ�ভুর্� কের িবেরাধী দলেক হয়রািন করা 
হে�। ফেল এই নগর আদালতেক কীভােব িনরেপ� করা যােব েসটাও ভাবেত হেব। 

অ�া� িবষয়

ততৃীয় িলে�র মানুষেদর িনেয় এই আইেন িকছুই বলা হয়িন। তােদর এই আইেনর আওতায় আনা উিচত। 
িবভাগীয় শহরগুেলােত অেনক কলকারখানা আেছ। েসখােন অেনক ঘটনা ঘেট, েযগুেলা �ম আদালত পযর্� 
েযেত পাের না। তােদর িবষয়গুেলাও এই আদালেতর মাধয্েম সমাধান করা যায় িক না, েসিট িবেবচনার কথাও 
সংলােপ উেঠ আেস। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সমােজর িপিছেয় পড়া সব মানুষেক এই আইেনর আওতায় আনেত 
হেব। েস তারা দিলত ে�িণ বা ততৃীয় িলে�র মানুষই েহাক না েকন। অয্াডেভােকট শহীদ বেলন, মসুিলম 
পািরবািরক অধয্ােদেশর আওতায় পািরবািরক সািলেশর বয্ব�া আেছ। এটা ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা ও িসিট 
কেপর্ােরশন-এই িতন �িত�ােনর ে�ে�ই কাযর্কর। এখন সািলিশ পিরষদ শুধ ু মসুলমানেদর জ�। েযেহতু 
বাংলােদেশর অিধকাংশ মানুষ মসুলমান, েসেহতু মেন হয় আইনটা েযন সব মানুেষর জ�। েসখােন বহুিববােহর 
িবরুে� সািলশ পিরষদ (আরিবে�শন কাউি�ল) গঠন কের িবচােরর বয্ব�া করা হয়। েস জ� িবষয়িট �াম 
আদালেতর মেধয্ েনই। আেরকিট িবষয় হে�, জিমর �� এই নগর আদালেত আনা হয়িন। এটা েদওয়ািন 
আদালতই েদখেব। এখােন শুধ ুঅে�র জিম েভাগ করার েয িবষয়টা, েসিট আনা হেয়েছ। েকােনা �িত�ান 
দুনর্ীিতম�ু করেত হেল সবাইেক িঠকভােব িনেজর দািয়� পালন করেত হেব। এটা কারও একার পে� করা স�ব 
নয়। েময়রেক পয্ােনল িবচারক করার ��াব েদওয়া হেয়েছ। তেব এই অিভেযােগর সে� িতিন একমত েয, েময়র 
কীভােব িবচার কাজ করেবন। েস িবষয়িট আইেনর আওতায় বা িবিধ আকাের আরও পির�ার করা েযেত পাের। 
িনরেপ�তা িবষেয় িতিন বেলন, িনবর্ািচত জন�িতিনিধরা িনরেপ� নয়, এই িবষয়িট মেনর মেধয্ ধের রাখেল 
েকান িকছুরই �েয়াজন েনই। এমনিক �ানীয় সরকারেকও বাদ িদেত হেব। ফেল েযটা করেত হেব েসটা হেলা, 
িনরেপ� বয্ি�েদরই িনবর্ািচত করেত হেব। এ জ� সু�ুভােব িনবর্াচনী বয্ব�া করা দরকার। মানুেষর সেচতনতা 
বাড়ােনা দরকার এবং যারা িনবর্ািচত হেব, তােদর চােপ রাখা দরকার। এগুেলা না কের আইেন তােদর বাদ 
িদেলই সব সমসয্ার সমাধান হেয় যােব, এটা মেন করা সমীচীন নয়। তারপরও সবার মতামেতর িভি�েত কাজটা 
করা হেব।

নগর আদালত ভােলাভােব গঠন করা েগেল মানুেষর �মতায়ন অেনকটাই এিগেয় যােব বেল মত েদন নাগিরক 
�য্াটফর্েমর েকার �েপর সদসয্ ও িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান। েয িবষয়িট বারবার 
আেলাচনায় এেসেছ েসিট হে�, আইেনর শাসন বা সুশাসন যিদ আমরা কােয়ম করেত না পাির, তাহেল এই 
কাযর্�ম পিরচালনা করা যােব িক না। িতিন মেন কেরন, দুেটা িবষয়ই সমা�রালভােব চািলেয় িনেত হেব। তাহেলই 
সব ে�ে� সুশাসন কােয়ম করা যােব।

সমাপনী ব�বয্

মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন, �া� ও নাগিরক উেদয্াগেক িবেশষভােব ধ�বাদ জানান েদবি�য় 
ভ�াচাযর্ এবং এই আেয়াজেনর সে� যারা য�ু আেছন ও যারা গুরু�পণূর্ মতামত িদেয়েছন, তােদর সকলেকও 
িতিন ধ�বাদ জানান। 
 
সুিবচার পাওয়া নাগিরেকর অ�তম েমৗিলক অিধকার। এই সুিবচার পাওয়ার অিধকার েথেক যিদ েকউ বি�ত হয়, 
তাহেল অ�া� অিধকার েথেক আরও অেনেক বি�ত হব। ফেল সুিবচার পাওয়ার অংশ িহেসেব আমােদর নগেরর 
�িতিট নাগিরেকর সুিবচার পাওয়ার অিধকােরর িবষেয় আমরা �েতয্েক একমত হেয়িছ বেল েঘাষণা কেরন 
েদবি�য় ভ�াচাযর্। এই আেলাচনা েথেক আরও একিট িবষয় েবিরেয় এেসেছ, েসিট হেলা, নাগিরক িহেসেব নগেরর 
সুিবধা িনেত েগেল আমােদর �ানীয় সরকােরর েয কাঠােমা আেছ, তার সং�ার �েয়াজন। �ানীয় সরকার 
শি�শালী না হেল বা নগর বয্ব�া শি�শালী না হেল আদালতও শি�শালী হেব না। ফেল বাংলােদেশ থমেক থাকা 
�ানীয় সরকােরর সং�ার ও �মতায়েনর �ি�য়া েজারদার করেত হেব। তাছাড়া, এই নগর আদালতেক �ি�য়া ও 
ব�গতভােব যিদ আমােদর �েয়াগ করেত হয়, তাহেল েসখােন তার অিধে��, সীমানা, �িতপরূণ, এর কাযর্কারণ 
প�িত ও সুর�া-এই িবষয়গুেলা অবশয্ই িবেবচনায় রাখেত হেব। আেরকিট িবষয় হেলা, এটার বা�বায়ন করেত 
েযৗথতার �েয়াজন পড়েব এবং সরকার, িবেশষ কের �ানীয় সরকােরর সােথ মানবািধকার কমর্ীসহ সংি��রা য�ু 
হেবন। েসই িবচাের বলা যায়, নগর আদালত অবশয্ই করেত হেব। তেব এিট কীভােব রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা 
যায়, তাও কম বড় চয্ােল� নয়। 

পিরেশেষ েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ‘মাদারীপরু িলগয্াল এইেডর স�াদক ফজললু হকেক আবারও ধ�বাদ িদেয় 
আেলাচনা েশষ করেত চাই। িতিন গত দুই দশক আেগ েয কাজিটর সূ�পাত কেরিছেলন, তা একটু একটু কের 
এিগেয় আজ আেলার মখু েদখার পযর্ােয় চেল এেসেছ’।

আেলাচনা েথেক উেঠ আসা সুপািরশ

সংলাপ েথেক েবশ িকছু সুপািরশ উেঠ আেস যা িনে� তুেল ধরা হেলা-

• নগর আদালত রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা।
• িবচািরক পয্ােনল গঠন করা।
• েময়েরর ভূিমকা িবিধর মাধয্েম িনধর্ািরত করা।
• িপিছেয় পড়া মানুষেদর নগর আদালেতর আওতায় আনা।
• আইনজীবীেদর অংশ�হেণর সুেযাগ রাখা। 
• ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন 

পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন।
• সংরি�ত আসেনর কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব।
• িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস িবষেয় 

িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও পির�ার করা দরকার।
• এই িবষেয় অ�া� েদশগুেলার অিভজ্ঞতা আমেল িনেত হেব।
• েসবাখাত নগর আদালেতর আওতায় িনেয় আসেত হেব।
• জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করেত হেব।
• েফৗজদাির িবিধ ও অ�া� িবদয্মান আইেনর সে� নগর আদালেতর সাম�সয্ �ণয়ন।

‘এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ’ 
ৈবি�কভােব গহৃীত জািতসংেঘর েটকসই উ�য়ন 
এেজন্ডা-২০৩০ বা�বায়ন �ি�য়ায় সরকােরর পাশাপািশ 
জাতীয় পযর্ােয় সি�য় ভূিমকা রাখার উে�েশয্ গিঠত েদেশর  
নাগিরক সমােজর একিট উেদয্াগ। ২০১৬-এর জেুন 
নাগিরক সমােজর িবিশ�জনেদর উেদয্ােগ এ �য্াটফমর্ 
আনু�ািনকভােব যা�া কের। এ �য্াটফেমর্র মলূ ল�য্ হেলা, 
বাংলােদেশ েটকসই উ�য়ন অভী�সমহূ (এসিডিজ) 
বা�বায়ন �ি�য়ার অ�গিত পযর্েব�ন এবং এ �ি�য়ায় 
জবাবিদিহ িনি�ত করা। এেজন্ডা-২০৩০ বা�বায়েনর 
বয্াপকতা ও চয্ােলে�র িদকগুেলা িবেবচনা করেল েবাঝা 
যায়, এর সফলতার ে�ে� বহু-অংশীজনিভি�ক ও 
অংশ�হণমলূক সি�য়তা গুরু�পণূর্ ভূিমকা পালন করেব। 
এ ধারণা �ারা অনু�ািণত হেয় নাগিরক �য্াটফমর্ গিঠত 
হেয়েছ এবং এর কাযর্�ম িনধর্ারণ করা হেয়েছ। এসিডিজ 
বা�বায়েন সরকােরর �েচ�ােক েজারদার করার লে�য্, 
এবং উ�য়েনর সুফল যােত িপিছেয় পড়া মানুেষর কােছ 
েপৗছায়, েসই উে�শয্েক সামেন েরেখ ১২০িটর অিধক 
�িত�ান বতর্মােন এই �য্াটফেমর্র সে� য�ু হেয়েছ। 
েকািভড অিতমািরর দূেযর্াগপণূর্ সময়কােল নাগিরক 
�য্াটফমর্ সি�য়ভােব তার ল�য্মা�া বা�বায়েন িবিভ� 
কাযর্�ম পিরচালনা কের আসেছ। 

সংলাপ স�েকর্
আদালেত মামলা িন�ি�েত দীঘর্সূ�তা, হয়রািন ও অথর্ 
বয্েয়র কারেণ মানুষ �ু� �ু� িবেরাধ �ানীয় পযর্ােয় 
সমাধােন েবশী আ�হী। ইউিনয়ন পযর্ােয় জনগেনর জ� এ 
ধরেনর িবেরাধ মীমাংসার জ� আেছ �াম আদালত। 
েপৗরসভা পযর্ােয় আেছ িবেরাধ মীমাংসা েবাডর্ (েপৗর 
এলাকা) আইন ২০০৪। ফেল ইউিনয়ন ও েপৗরসভা 
পযর্ােয়র জনগেনর জ� তােদর মেধয্ �ু� িবেরাধ আদালেত 
না িগেয় �ানীয়ভােব ইউিনয়ন পিরষদ ও েপৗরসভার মাধেম 
মীমাংসার সুেযাগ আেছ। ফেল মানুষ হয়রািন েথেক বাচঁেত 
পারেছ। িক�ু েদেশর ১২িট িসিট কেপর্ােরশেন বসবাসরত 
�ায় ২ েকািট মানুেষর জ� এধরেনর েকােনা আইন েনই। 
ফেল �ু� িবেরাধ িন�ি�েত তােদর আদালেতর শরণাপ� 
হেত হয়। এ ে��াপেট এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক 
�য্াটফমর্, বাংলােদশ, মাদারীপরু িলগয্াল এইড 
এেসািসেয়শন (এমএলএএ), �া� এবং নাগিরক 
উেদয্াগ-এর েযৗথ আেয়াজেন গত ২৮ জনু, ২০২১ ‘নগর 
আদালত আইন: ��ািবত রূপেরখা ও বা�বায়েনর 
স�াবনা’ শীষর্ক ভাচুর্য়াল সংলাপ আেয়াজন করা হয়। 



সূচনা ব�বয্

নাগিরক �য্াটফেমর্র আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২০ সােলর 
অে�াবর মােস এ ধরেনর একিট আেলাচনার সূ�পাত হেয়িছল। িবষয় 
িছল, নগর আদালেতর গঠন, কাযর্�ণালী, সমসয্া ও সমাধান। িতিন 
আেলাচনার �সে� সবাইেক �রণ কিরেয় েদন েয, বাংলােদেশর অ�ত 
এক-ততৃীয়াংশ মানুষ এখন নগের বসবাস কের। নগেরর সংজ্ঞা িনেয় 
অেনক আেলাচনা আেছ। তেব সাধারণভােব নগর বলেত িসিট 
করেপােরশন ও েপৗরসভা অ�ল েবাঝােনা হয়। অেনেক আবার তা 
উপেজলা পযর্� েটেন িনেয় েযেত চান। তেব িতিন বেলন, এই আেলাচনায় 
নগর বলেত েদেশর ১২িট িসিট করেপােরশন েবাঝােনা হেব। ১৯৫১ সােল 
েদেশর মা� ৪ শতাংশ মানুষ নগের বসবাস করত। এিট গেড় বছের �ায় 
২.৮ শতাংশ হাের বাড়েছ। ধারণা করা হয়, ২০৪০ সাল নাগাদ েদেশর 
অেধর্ক মানুষ নগের বসবাস করেব। নগের মানুষ বাড়েল সমসয্াও 
বাড়েব। আবার নগরায়েণর িকছু �ি�য়া আেছ। আবাসন, ভূিম, পিরেষবা, 
�া�য্, িশ�া; এ রকম অেনক িবষয় আেছ। এসব িনেয় নানাসমেয় 
বাগ-িবত�া হয়। অেনক ে�ে� তা আদালত পযর্� গড়ায়। িক�ু েদেশ 
িবচার িবভােগর বতর্মান অব�ার কারেণ অেনক মামলা বহুিদন ধের চেল, 
তারপরও অেনক সময় সমাধান েমেল না। িবক� সমাধােনর পথ হে� 
িবক� িবেরাধ িন�ি�। সারা পিৃথবীর মেতা আমােদর েদেশও তা করা 
হে�। এর মেধয্ নগর আদালত িবেবচনা করা যায় িক না, তাও খিতেয় 
েদখা হে�। এ সং�া� একিট খসড়াও ৈতির করা হে�। েদেশ অেনক 
নগর িবেশষজ্ঞ আেছন, েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, তােদর িবেবচনার জ� 
এই খসড়া েপশ করা হে�।

বা আইনানুগ কারণ েনই েজেনও মামলা করা হেল অনিধক ৫-১০ হাজার টাকা জিরমানা করা যােব। আদালেতর 
িস�া� �কােশয্ েঘাষণা করেত হেব। সংখয্াগির� সদেসয্র িস�াে�র িভি�েত রায় হেব। তেব েকউ িভ�মত 
েপাষণ করেল তার মতামত িলিপব� করা হেব। উপি�ত সব সদেসয্র স�িত বা সংখয্াগিরে�র মতামেতর িভি�েত 
িস�া� হেল আিপল হেব না। আবার আদালেতর ৫ সদেসয্র উপি�িতেত (৩:২) বা ৩ জেনর উপি�িতেত (২:১) 
সংখয্াগির�তার িভি�েত িস�া� হেল সং�ু� প� িস�া� েঘাষণার ৩০ িদেনর মেধয্ আিপল করেত পারেবন। 
আিপল করেত হেব েময়েরর আদালত বরাবর। তেব এই আদালত সব �িতকার িদেত পারেব না। েযমন, কারাদ� 
বা অথর্দ�, তেব �িতপরূণ বা েবদখল স�ি� পনুরু�ােরর আেদশ িদেত পারেব। অ�িদেক আিপেলর ে�ে� 
েময়র বা পয্ােনল েময়র আেগর িস�া� বািতল বা পিরবতর্ন করেত পারেবন। েময়র বা পয্ােনল েময়েরর িস�া� 
মনঃপতূ না হেল সং�ু� প� ৩০ িদেনর মেধয্ েজলা বা দায়রা জজ আদালেত আিপল করেত পারেব।

আদালেতর িস�া� কাযর্করকরণ

আদালেতর সামেন অথর্ পিরেশাধ বা স�ি� েফরত বা দখল বিুঝেয় েদওয়া হেল আদালত িবষয়িট নিথভু� 
করেব। �িতপরূণ ছাড়া অ� িবষয় থাকেল তা েজলা য�ু জজ আদালেত ে�রণ করার এখিতয়ার এই আদালেতর 
থাকেব। আদালত অবমাননা হেল অনিধক এক/পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা হেত পাের। তেব সাধারণ মানুষ েযন 
আদালেত মামলা পিরচালনা করেত পােরন, েস লে�য্ বলা হেয়েছ, েকােনা প� মামলা পিরচালনার জ� 
আইনজীবী আদালেত হািজর করেত পারেবন না। অয্াডেভােকট খান েমা: শহীদ বেলন, সরকার েগেজট �ণয়েনর 
মাধয্েম সংি�� িবিধ �ণয়ন করেব, এটাই সবার আশা। তেব েপৗরসভা সং�া� আইন হেলও এখেনা িবিধ �ণীত 
হয়িন। একই সে� তার যেুগাপেযাগীকরণ দরকার। এর মলূ ল�য্ হে�, গিরব মানুষ েযন আদালেত না িগেয়ও 
সুিবচার পান েসটা িনি�ত করা। এ ছাড়া আদালেতর ওপর চাপ কমােনা। এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, 
এখােন দুিট িবষয় আেছ। একিট হে� পেুরােনা আইেনর সংেশাধন, আেরকিট নতুন আইন �ণয়ন। আজেকর  
িবষয় হে� মলূত নতুন আইন �ণয়ন। তেব �াম আদালেতর �মতা বিৃ�র �স�ও এেসেছ। আইেনর েয খসড়া 
এেসেছ েসখােন িকছু ��ও উেঠেছ। েযমন, েপনাল েকাড বা দ�িবিধর সে� তার স�কর্ েকমন হেব। আবার  
�াম আদালত বয্বহােরর ে�ে� স�মতার �� এেসেছ, সে� রেয়েছ রাজৈনিতক ও সামািজক চাপ। ফেল 
আশ�াও আেছ।

েময়রেদর অংশ�হণ

ঢাকার েময়ররা ৈদনি�ন কােজই িহমিশম খাে�ন। ফেল তােদর পে� এইসব মামলা েদখভাল করা কিঠন হেত 
পাের। েসে�ে� তােদর অধীেন েকােনা কিমিট িবচািরক কাযর্�ম পিরচালনা করেল কাজিট �ত হেব এবং সাধারণ 
মানুষ উপকৃত হেব বেল মত েদন লাইট হাউেসর �ধান িনবর্াহী হারুন অর রশীদ। িববাহ িবে�দসহ নারীেদর 
হয়রািনর মামলাগুেলা এখন েযভােব পিরচািলত হে�, তােত অিধকাংশ ে�ে�ই তারা �ায়িবচার পাে�ন না। তাই 
এ িবষয়গুেলা অবশয্ই নগর আদালেতর মাধয্েম সমাধােনর বয্ব�া করেত হেব। িমথয্া মামলা করার ে�ে� 
জিরমানার পিরমাণ নযূ্নতম ৫০ হাজার টাকা করেত হেব, যােত েকােনাভােবই মানুষ এটা না করেত পাের। িতিন 
জানান, নগেরর েযৗন কমর্ীরা মেন কের, তারা অৈবধ। তারা অৈবধভােব ৈবধ হেয় বসবাস করেছ। তােদর যখন 
েকােনা িবষেয় আদালেত যাওয়ার �েয়াজন হয়, তখন ৈবধতা না থাকার কারেণ তারা েসখােন েযেত পাের না। 
ফেল তােদর এই আদালেতর মাধয্েম আইিন সুিবধা েদওয়া হেল খবু ভােলা হয়। এখন েকান্  প�িতেত তােদর 
য�ু করা যায়, েসটা আইনজ্ঞরা ভােলা বলেত পারেবন।

নগর আদালেতর পিরসর

বিরশাল িসিট করেপােরশেনর কাউি�লর েকািহনুর েবগম বেলন, বাবা-মােয়র একমা� স�ান যিদ েমেয় হয়, 
তাহেল েসই েমেয় স�ি�র উ�রািধকার হয় না। তার চাচারাই েসটা িনেয় যায়। এই িবষয়িটও নগর আদালেতর 

মাধয্েম সুরাহা করা যায়। ধমর্ীয় ও পািরবািরক আইেনর সােথ এই বয্ব�া সাংঘিষর্ক হেব না বেল িতিন জানান। 
আদালেত মামলা করার ে�ে� দীঘর্ সময় অেপ�া করেত হয়। েমেয়েদর পে� েবিশ িদন এই মামলা চালােনাও 
স�ব হয় না। তখন �াভািবকভােবই মামলা খািরজ হেয় যায়। পািরবািরক আদালেত েবিশর ভাগ নারী মামলা 
কেরও �ায় িবচার পায় না। েস ে�ে� নগর আদালেতর মাধয্েম �ত সমেয়র মেধয্ নারী িনযর্াতনসহ এসব 
মামলার সুরাহা করেত পারেল ভু�েভাগী নারীরা �ায়িবচার পােব বেল িতিন আশা কেরন।

টটর্ লায়ািবিলিট

ি�ন ইউিনভািসর্িট অব বাংলােদশ-এর আইন িবভােগর িবভাগীয় েচয়ারময্ান পারেভজ আহেমদ বেলন, নগর 
আদালেতর েয খসড়া এখােন েদওয়া হেয়েছ, তার �থম অংেশ েফৗজদাির অপরােধর কথা বলা হেয়েছ। এর 
বাইেরও িতিন বেলন, টটর্ লায়ািবিলিট (১.৪৭) অথর্াৎ শ�দূষণ বা েযখােন িনমর্ােণর জ� রড িসেমন্ট রা�ার পােশ 
েফেল রাখা হয়, এই িবষয়গুেলা আদালেতর এখিতয়ােরর মেধয্ আনা েগেল খবু ভােলা হেব। একই সমেয় েয 
আিপল �ি�য়ার কথা বলা হেয়েছ, নগর আদালেতর েকান্ িবষয় �কৃত অেথর্ েময়েরর কােছ যােব, িতিন কীভােব 
িস�া� েনেবন, তাও গুরু�পণূর্। এখােন েময়র কাজটা কীভােব করেবন? তার কতৃর্� থাকেব িক না? কিমিট থাকেব 
িক না? েস িবষয়গুেলা �� কের েনই। েকােনা েকােনা িবষেয় িসিট করেপােরশন আইেনর সে� এই আইন 
সাংঘিষর্ক হেত পাের। েস ে�ে� িসিট করেপােরশন আইন বা নগর আদালত আইন পিরবতর্েনর বয্ব�া রাখা হেব 
িক না—েস িবষয়িটও িবেবচনা করা উিচত।

আদালত ও আইনজীবী

বয্াির�ার সারা েহােসন িবচারালেয়র কমর্ভার িনেয় আেলাচনা কেরন। িবচারকেদর েকমন চাপ িনেয় কাজ করেত 
হয়, েস িবষেয় আেলাকপাত কের িতিন আেরা বেলন, যারা অ�ােয়র িশকার হে�ন, তারা সবাই িক�ু িবচারালেয় 
আেসন না। িববািহত নারীেদর মেধয্ যারা িনযর্াতেনর িশকার হন, তােদর মেধয্ মা� দুই ভাগ িবচার চাইেত 
আেসন। অ�া� অপরােধর ে�ে�ও অেনকটা এ রকম েদখা যায়। িবক� িবেরাধ িন�ি�র বয্ব�া থাকাটা জরুির, 
আবার িবেরাধ িন�ি�র নােম নতুন ধরেনর অ�ায় েযন না হয় েস বয্াপােরও সেচতন থাকেত হেব। তেব এর 
�েয়াজনীয়তা �ীকার কের েনওয়া দরকার। খসড়া আইেন বলা হেয়েছ, আইনজীবীর �েয়াজন হেব না; ৫০ টাকা 
আদালত িফ িদেলই চলেব। তেব আইনজীবীরা েতা সবাই খারাপ নন, অেনেকই মানুষেক সহায়তা কেরন। 
আইনজীবীরা না থাকেল সমসয্া হেব িক না—তা িনেয় উে�গ আেছ। তেব মানুষ যিদ িনিবর্ে� আদালেত েযেত 
পােরন, তাহেল আইনজীবীেদর অনুপি�িত সমসয্ার কারণ হেব না। এে�ে� নারীেদর অংশ�হণ জরুির বেল মেন 
কেরন সারা েহােসন। শ�চয়ন িনেয় সতকর্ হওয়ার পরামশর্ও েদন িতিন, েযমন �ীলতাহািন। নারী-পরুুষ একসে� 
আদালেত েযেত পারেল তা কাযর্কর সমাধান হেব বেল তার মত। নগর আদালেতর পয্ােনেল অেধর্ক নারী আর 
অেধর্ক পরুুষ রাখার বয্াপাের মত েদন িতিন।

শাি� নািক সংেশাধন

িবচার বয্ব�া শাি�মলূক হওয়া কােজর কথা নয় বেলই মতামত েদন সারা েহােসন। বরং একজন মানুষ অপরাধ 
করেল কীভােব েসই জগৎ েথেক েবিরেয় আসেত পােরন, তা িনি�ত করা দরকার। নগর আদালত চাল ুহেল 
েটকসই উ�য়ন অভীে�র দুিট অভী� বা�বায়েন বাংলােদশ অেনকটাই এিগেয় যােব। অভী� দুিট হেলা ১৬-�ায় 
িবচার ও ৫-িল�ৈবষময্ �াস। নাগিরক সংগঠনগুেলা এ ে�ে� সরকােরর সােথ হাত েমলােত পাের। �ানীয় সরকার 
স��ৃ হেল তা আরও কাযর্কর হেব। ��াব িনেয় আেলাচনায় পণূর্া� সমথর্ন েদন ঢাকা উ�র িসিট করেপােরশেনর 
েময়র আিতকুল ইসলাম। তার মেত, আইনিট বা�বািয়ত হওয়া দরকার। েকননা নগর আদালেতর মাধয্েমই 
নগেরর অিধকাংশ সমসয্ার সমাধান হেত পাের। �িতিদনই অেনক সমসয্া িনেয় ভু�েভাগী মানুষ আসেছ, িক�ু 
আইিন জিটলতার কারেণ অেনক ে�ে�ই সমসয্ার সমাধান করা যায় না। নগর আদালত হেল আদালেতর ওপর 

চাপ অেনকটাই কেম যােব। ��ােব বলা হেয়েছ, িসিট করেপােরশেনর ওয়াডর্ কাউি�লররা আদালেতর সভাপিত 
হেত পারেবন। িতিন ��াব কেরন, ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই 
িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন। এছাড়াও সংরি�ত আসেনর 
কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব। িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা 
বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস বয্াপাের িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও একটু পির�ার 
করা দরকার।

েদেশর �চিলত রাজৈনিতক �ভাব বলেয় ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ এই আইেনর সুর�া কতটুকু েপেত পাের, এ 
�সে� আিতকুল ইসলাম বেলন, িডিজটাল যেুগ েকউ অ�ায় কের পার েপেয় যােবন, েতমনটা হওয়ার সুেযাগ 
কম। তারপরও সবিকছু আধিুনকায়ন করা হেব। দািয়��া� কাউি�লরেদর �িশ�ণ সহ সব ধরেনর বয্ব�া করা 
হেব-একিট �য্াটফমর্ হেল সবিকছুই স�ব। ১০িট মামলা পযর্েব�ণ করেলই বলা যােব, কারও প�পািত� করা 
হে� িক না।

�িতেবশীেদর অিভজ্ঞতা আমেল েনওয়া

েসন্টার ফর িপস এন্ড জাি�স, �য্াক িব�িবদয্ালয়-এর িসিনয়র েফেলা ফি�না েপেরইরা বেলন, খসড়া আইনিট 
চূড়া� করার ে�ে� �িতেবশী েদশগুেলা েথেক আরও িব�ািরত জানার সুেযাগ আেছ। তারা কীভােব িসিট েহা� 
বা টাউন েহা� কেরেছ, রাজৈনিতক �ভাব বা দুনর্ীিত তারা কীভােব েমাকািবলা কেরেছ  ইতয্ািদ। িতিন বেলন, 
িবদয্মান আইনগুেলা সংেশাধন না কের নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ িক না, েস িবষেয় অেনেকই �� তুলেত 
পােরন। তার মেত, নগেরর িবদয্মান সমসয্া সমাধােনর জ� নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ। িবগত কেয়ক বছের 
েদেশর মানুেষর অথর্ৈনিতক স�মতা েবেড়েছ। নারী-পরুুষ, িবেশষ কের নারীেদর অথর্ৈনিতক কমর্কাে� য�ু 
হওয়ার �বণতা েবেড়েছ। তােদর চলােফরা ও িশ�ার ে�ে� অেনক অ�গিত হেয়েছ। েসগুেলার সুিনিদর্� 
�িতফলন েযন এই নতুন আইেন থােক, েস িবষেয় নজর িদেত হেব। �িতেবশী েদেশর �সে� িতিন বেলন, 
বতর্মােন পি�মবে�র িসিট িসিভল েকােটর্র ১০ লাখ রুিপ পযর্� অথর্দে�র �মতা আেছ, যা �িত দুই-িতন বছর 
পরপর পিরবতর্ন করা হয়। একইভােব েয সমসয্াগুেলা আসেছ েসগুেলা তারা কীভােব েমাকািবলা করেছ, তা 
েদখার অবকাশ রেয়েছ। িশে�া�ত অেনক েদেশই েদখা যায়, েসবা খাতও এই আইেন য�ু করা হেয়েছ। েযমন, 
িসিট কমে�ে� অেনকগুেলা ভবন থােক। ফেল �িতেবশীেদর সে� েয ঝগড়া হয় অথবা সািভর্স েডিলভাির 
পারসেনর সে� েয ঝগড়া হয়, এমন েছাট েছাট িবষয় তারা তােদর নগর আইেন িনেয় এেসেছ। েসগুেলা েথেকও 
েশখার অবকাশ রেয়েছ। িতিন আরও বেলন, িবে�র ৭০ েথেক ৮০ ভাগ মানুষ ইনফরমাল জাি�স েস�েরই 
সমসয্ার সমাধান করেত চায়, এটা �ীকৃত বয্াপার। তাই এই আইন বা�বায়েনর দািয়ে� যারা থাকেবন, তারা েযন 
মানুেষর অিধকার ও মানবািধকার িবষেয় ওয়ািকবহাল থােকন। একই সােথ শাি�র ে�ে� লঘ ুও গুরুদেন্ডর 
পাশাপািশ কিমউিনিট জাি�েসর জায়গায় আমরা েযেত পাির িক না, েসিটও েদখার িবষয়। স�ােনর অিধকার বা 
তালােকর মেতা পািরবািরক আইেনর ধারার সে� সাংঘিষর্ক িবষয়গুেলা িতিন এই আইেনর আওতার বাইের রাখার 
পরামশর্ েদন।

মােঠর অিভজ্ঞতা

মিু� নারী ও িশশু উ�য়ন সং�ার িনবর্াহী পিরচালক মমতাজ আরা েবগম বেলন, অিভজ্ঞতা েথেক েদেখিছ, 
জিরমানার টাকা িনেয় বাদী ও িববাদীর মেধয্ নতুন �� ৈতির হয়। েস ে�ে� তার পরামশর্ হে�, জিরমানার টাকা 
সরাসির বয্াংক অয্াকাউেন্ট জমা িদেত হেব। আর বাদীেক জিরমানার অথর্ েফরত েদওয়ার সময় েযন 
েকােনাভােবই িববাদী উপি�ত না থােক। এ ছাড়া নগর আদালেতর মাধয্েম ২৯ লাখ মামলার জট েযন ধীের ধীের 
কেম আেস এবং ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ েযন �ায় িবচার পায়, েসিদেকই েবিশ মেনােযাগ িদেত হেব।

�ােমর মানুেষর িবেরাধ িন�ি�র জ� �াম আদালত আেছ। েয আইেনর মাধয্েম �াম আদালত পিরচািলত হে�, 
েসখােনও েবশ িকছু পিরবতর্ন আনা হেয়েছ। িক�ু নগের েসরকম িকছু েনই। এ পযর্ােয় �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন 
ও সমবায় ম�ণালয়-এর মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম, এমিপ বেলন, আপনােদর ধ�বাদ িদেত হয়, আপনারা 
িবষয়িট অনুধাবন কেরেছন। �ােমর মানুেষর মেতা শহেরও অেনক মানুষ আেছন, যারা সব সময় সব িবষেয় 
আদালেত েযেত চান না বা েযেত পােরন না। ফেল তােদর জ� নগর আদালত গঠেনর �েয়াজনীয়তা রেয়েছ। এর 
নামকরণ করা েযেত পাের ‘নগর �ানীয় আইন’। এখােন অ�তম চয্ােল� হে� সুশাসন। �� উেঠেছ, �ােম েয 
আদালত করা হেয়েছ, েসখােন কতখািন সুশাসন িনি�ত করা হেয়েছ? ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা, িসিট 
করেপােরশনেক �মতায়ন করা হেয়েছ, এখন এই �িত�ানগুেলার জবাবিদিহ ও ��তা িনি�ত করেত হেব। এিট 
করেত না পারেল যত �মতাই েদওয়া েহাক না েকন, �কৃত অেথর্ সুশাসন িনি�ত করা যােব না। এই সুশাসন 
িনি�ত করেলই েকবল �াম ও নগর আদালত সাথর্ক হেব। সাধারণ মানুষ উপকার পােব।

জন�িতিনিধেদর �মতায়ন

নগরায়ন �সে� মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম বেলন, পিরকি�ত নগেরর মেতা পিরকি�ত �ামও গেড় 
তুলেত হেব। তা না হেল নগেরর মেতা �ােমও নানারকম সমসয্া সিৃ� হেব, অপিরকি�তভােব বািড়ঘর ও 
রা�াঘাট গেড় উঠেব। েস জ� পিরকি�ত �াম গঠেন মেনােযাগ িদেত হেব। �ােম রা�ার পােশ �ুল-কেলজ, 
মসিজদ হে�, ধােনর জিমেত বািড়ঘর হে�, অথচ এসব েদখার কতৃর্প� েনই। এসব িনয়েমর মেধয্ আনা না 
েগেল �ােম িনয়ম-কানুেনর বালাই থাকেব না। তখন �ােমর অব�াও শহেরর মেতা হেয় যােব। এক সময় �ােম 
গািড় েবেড় যােব। তখন রা�ার সংকট হেব। এসব িনয়�েণর �মতা ইউিনয়ন পিরষেদর হােত েদওয়ার ��াব 
কেরিছেলন িতিন, িক�ু েদখা েগল, সবাই সম�ের তার �িতবাদ কেরেছ। একইভােব �াম আদালেতর বয্াপােরও 
মানুষ �িতি�য়া জািনেয়েছ বেল িতিন জানান। কথা হে�, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ানগুেলার �মতায়ন করা না 
েগেল িবপদ। েযমন, িসিট করেপােরশন এবার আেগভােগ খাল খনন করায় বষর্ায় অেনক বিৃ� হওয়া সে�ও েতমন 
একটা জলাব�তা হয়িন। তার মেত, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ান যতটা কাজ করেত পাের, কমর্চারী-িনভর্র 
�িত�ান ততটা পারেব না। জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করা হেল �মতার অপবয্বহার হেত পাের, িক�ু তার 
িবক� েনই। সমাধান আমােদরই খুঁেজ েবর করেত হেব।

আেলাচনায় আেরা উেঠ আেস েয, নগর দূষণম�ু রাখেত স�িত কাউি�লরেদর সােথ কাজ করা হেয়েছ। িক�ু 
কাউি�লররা বলেছন, তােদর �মতা েনই। েকননা বড় বড় �িত�ান বা বয্ি� কতৃর্ক নদী, মািট ও বায়রু েয দূষণ 
হে�, তার িবরুে� মামলা বা শাি�র বয্ব�া করার এখিতয়ার তােদর েনই। ফেল এই িবষয়গুেলা নগর আদালেতর 
মাধয্েম কীভােব সমাধান করা যায়, তার বয্ব�া েনওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। 

জবাবিদিহ

গত বছর েকািভেডর শুরুেত অেনক েপৗরসভা রাজ� আহরণ করেত পােরিন। তখন সরকার তােদর সহেযািগতা 
কেরেছ। �ানীয় সরকার ম�ীর তহিবল ও �ধানম�ীর �াণ তহিবল েথেক তখন তােদর ৪৫ েকািট টাকা েদওয়া 
হেয়িছল। এর আেগ মাননীয় ম�ী একিট িনয়ম কেরিছেলন, েপৗরসভাগুেলা কমর্চারীেদর েবতন িদেত না পারেল 
পিরষদ েভেঙ েদওয়া হেব। ফেল েদখা েগল, চলিত বছর এখন পযর্� েকােনা েপৗরসভা টাকা চায়িন। তেব িকছু 
সমসয্া আেছ। নগর ও শহর কতৃর্প�েক জবাবিদিহমলূক করেত সরকােরর িকছু হ�ে�প �েয়াজন বেল মেন 
কেরন জনাব তাজলু ইসলাম। িসিট করেপােরশন বা েপৗরসভায় সহকারী সিচব পযর্ােয়র কমর্কতর্ারা েযেত চান 
না, কারণ তখন তােদর েবতন েপৗরসভা েথেক হয়। আবার েময়ররা তােদর সংকুিচত কের রােখন। েস জ� িতিন 
��াব িদেয়েছন, তােদর েবতন েযন সরাসির সরকার েথেক েদওয়া হয়। এেত ৩০০ েকািট টাকার মেতা খরচ 
হেব। তেব িতিন মাননীয় �ধানম�ীেক বেলেছন, এই ৩০০ েকািট টাকা িবিনেয়ােগর মধয্ িদেয় সরকােরর ৩ 
েথেক ৪ হাজার েকািট টাকা আয় হেব। অথর্াৎ েপৗরসভাগুেলা কাযর্কর হেব। 

এ িবষেয় সংলােপর আেয়াজক �িত�ানগুেলার মেধয্ �থেমই মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন 
(এমএলএএ)-এর িনবর্াহী পিরচালক ফজলরু রহমান বেলন, এসিডিজেতও নগর আদালত আইেনর কথা বলা 
হেয়েছ। আমরাও সময়-সময় িবিভ� ভােব এই আইেনর �েয়াজনীয়তার কথা বেল আসিছ। তাই এখন আইন 
কাযর্কর করা খবু দরকার। শুধ ুকাযর্কর করেলই হেব না, যথাযথভােব তা বা�বায়নও করেত হেব। 

�ায়িবচার ও সুশাসন

নাগিরেকর �ায় িবচােরর অিধকার ও মানবািধকার িনেয় কাজ কের যাে� আেয়াজেনর সহেযাগী �িত�ান নাগিরক 
উেদয্াগ। �িত�ােনর �ধান িনবর্াহী জািকর েহােসন বেলন, েদেশর �ামীণ সমােজর ঐিত�বাহী সািলিশ �িত�ান 
কাযর্কর করা, েদেশর �চিলত আইন ও নীিতর িভি�েত সািলশকারীেদর �িশ�ণ েদওয়া, তােদর িকছু �চিলত ভুল 
িস�া� ও সািলশ অেযাগয্ েফৗজদাির অপরাধ আদালেত মীমাংসার জ� উেদয্াগ �হণ, �ানীয় পযর্ােয় আইন ও 
মানবািধকার িবষেয় সুিবধাবি�তেদর অিধকার আদায়সহ িবিভ� িবষয় িনেয় কাজ কের যাে� নাগিরক উেদয্াগ। 
এসিডিজ-১৬.১০ এ বলা আেছ, �ায়িবচােরর িভি�েত সবার সমঅিধকার �িত�া করেত হেব। এসিডিজ িবষয়ক 
নাগিরক �য্াটফেমর্র অ�তম ল�য্ হেলা, এসিডিজ-১৬ িনেয় কাজ করা। ইিতমেধয্ নাগিরক �য্াটফমর্ এ িবষেয় 
িব�ািরত �িতেবদনও ৈতির কেরেছ। ফেল এই আেলাচনা এসিডিজ-১৬-এর আেলােক হে� বেল ধের েনওয়া 
যায়। িতিন বেলন, বতর্মান সরকার এসিডিজ বা�বায়েন অ�ীকারব�। এ িবষেয় েবশ িকছু সফলতাও এেসেছ। 
বলা হয়, এসিডিজ-১৬ হে� ‘মাদার অব অল েগাল’। তাই এসিডিজর অ�া� অভী� কতটা বা�বায়ন হেব, তা 
�ায়িবচার ও সুশাসন িনি�তকরেণর ওপেরই িনভর্র করেছ। নগর আদালত �হণ ও বা�বায়ন নাগিরকেদর জীবেন 
�ায়িবচার িকছুটা হেলও �িতি�ত করেত পাের।

নগর আদালেতর �েয়াজনীয়তা 

সংলােপ মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এমএলএএ-এর �ধান সম�য়কারী অয্াডেভােকট খান েমাঃ শহীদ। িতিন 
বেলন, ঐিত�গতভােবই এই উপমহােদেশর; িবেশষ কের বাংলােদেশর মানুষ েছাট েছাট িবেরাধ আদালেত না 
িগেয় �ানীয় পযর্ােয় িন�ি� কের আসেছ। �ানীয় সরকােরর আওতায় িবেরাধ িন�ি�র জ� ইউিনয়ন পিরষেদ 
�াম আদালত আইন রেয়েছ-২০০৬ সােল �িতি�ত ও ২০১৩ সােল সংেশািধত। আর েপৗরসভার জ�ও (িবেরাধ 
মীমাংসা েপৗর এলাকা) আইন রেয়েছ ২০০৪ সােল �ণীত। িতিন বেলন, ১২িট িসিট করেপােরশেন �ায় েপৗেন ২ 
েকািট মানুষ বাস করেছ। িক�ু িসিট করেপােরশন এলাকায় েছাট েছাট িবেরাধ মীমাংসার জ� েকােনা আইন 
েনই। ফেল দির� ও অসহায় মানুষ; িবেশষ কের নারীরা িবিভ� সমসয্ার স�খুীন হে�। আদালেত মামলার জট ও 
িন�ি�েত দীঘর্সূ�তার কারেণ মানুষ েজলা আদালেত েযেত চায় না। েসই বা�বতায় েদেশ নগর আদালেতর 
�েয়াজনীয়তা রেয়েছ।

��ািবত নগর আদালেতর কাঠােমা

ওয়াডর্িভি�ক পাঁচজন সদসয্ িনেয় এই নগর আদালত গিঠত হেত পাের। এর �ধান হেবন সংি�� ওয়াডর্ 
কাউি�লর। এছাড়া আেবদনকারীর দুজন �িতিনিধ, একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি� এবং 
�িতপে�র �িতিনিধ থাকেবন দুজন- একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি�। মেনানীত নারী কাউি�লরও 
েসখােন থাকেত পােরন। আইেন বলা হেয়েছ, একজন নারী েযন আদালেত থােকন। েয ওয়ােডর্ অপরাধ সংঘিটত 
হেব বা মামলার কারণ েযখােন সংঘিটত হেব, েসখােন আদালেত গিঠত হেব। সাদা কাগেজ বাংলা ভাষায় দ�খত 
বা িটপসই িদেয় আদালেতর কােছ মামলা দােয়র করা যােব। েসজ� ৫০ টাকা িফ হেত পাের। তেব মামলার 
শুনািনর আেগ �াক-িবচার বা আপস-মীমাংসার সুেযাগ থাকেব। আদালত গিঠত হওয়ার অনিধক ১৫ িদেনর মেধয্ 
�থম অিধেবশন বসেব। উভয় প�েক শুনািন কের আপস মীমাংসার জ� ৩০ িদেনর সময় েদওয়া হেব। িন�ি� 
হেল উভয় প� ও মেনানীত সদসয্েদর �া�রসহ ৈতিরকৃত আপসনামা আদালেতর িডি� বেল গণয্ হেব। আপস 
বয্থর্ হেল সেবর্া� ৯০ িদেনর মেধয্ মামলার িন�ি� হেব। ভুয়া মামলার ে�ে� শাি�র িবধান রাখা হেয়েছ। �াযয্ 

2

সম�য় ও িনরেপ�তা 

ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর ত�াবধােন স�িত �াম আদালত পযর্ােলাচনায় েদখা েগেছ, ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারময্ানরা রাজৈনিতক দেলর সদসয্। একইভােব েময়ররাও রাজৈনিতক দেলর সদসয্। ফেল িনরেপ� িবচার 
িনি�ত করার জ� িবচািরক পয্ােনল গঠন করা খবুই জরুির। িবচার িন�ি�র জ� যারা কাজ করেব, তােদর মেধয্ 
সম�য় থাকা দরকার, যােত েকউ অ�জেনর কােজ হ�ে�প না করেত পাের এবং আইেনর মাধয্েম এই িবষয়িট 
িনি�ত করা দরকার। সুি�ম েকােটর্র আইনজীবী অয্াডেভােকট ফিরদা ইয়াসিমন এসব �স� উ�াপন কেরন। �াম 
আদালত, নগর আদালত বা িবচািরক আদালত-েকােনা �িত�ােনরই িনরেপ�তা েনই বেল মেন কেরন বগুড়ার 
েঠ�ামারা মিহলা সবজু সংঘ (িটএমএসএস)-র �িত�াতা এবং িনবর্াহী পিরচালক েহাসেন আরা েবগম। সব 
জায়গােতই এক পাি�ক িবচার হে�। িবপরীত প�েক েকােনাভােবই আইেনর সুেযাগ েদওয়া হে� না। এছাড়া 
েযসব িবষয় সংি�� �িত�ােনর আওতাভু� নয়, েসগুেলাও িবচােরর অ�ভুর্� কের িবেরাধী দলেক হয়রািন করা 
হে�। ফেল এই নগর আদালতেক কীভােব িনরেপ� করা যােব েসটাও ভাবেত হেব। 

অ�া� িবষয়

ততৃীয় িলে�র মানুষেদর িনেয় এই আইেন িকছুই বলা হয়িন। তােদর এই আইেনর আওতায় আনা উিচত। 
িবভাগীয় শহরগুেলােত অেনক কলকারখানা আেছ। েসখােন অেনক ঘটনা ঘেট, েযগুেলা �ম আদালত পযর্� 
েযেত পাের না। তােদর িবষয়গুেলাও এই আদালেতর মাধয্েম সমাধান করা যায় িক না, েসিট িবেবচনার কথাও 
সংলােপ উেঠ আেস। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সমােজর িপিছেয় পড়া সব মানুষেক এই আইেনর আওতায় আনেত 
হেব। েস তারা দিলত ে�িণ বা ততৃীয় িলে�র মানুষই েহাক না েকন। অয্াডেভােকট শহীদ বেলন, মসুিলম 
পািরবািরক অধয্ােদেশর আওতায় পািরবািরক সািলেশর বয্ব�া আেছ। এটা ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা ও িসিট 
কেপর্ােরশন-এই িতন �িত�ােনর ে�ে�ই কাযর্কর। এখন সািলিশ পিরষদ শুধ ু মসুলমানেদর জ�। েযেহতু 
বাংলােদেশর অিধকাংশ মানুষ মসুলমান, েসেহতু মেন হয় আইনটা েযন সব মানুেষর জ�। েসখােন বহুিববােহর 
িবরুে� সািলশ পিরষদ (আরিবে�শন কাউি�ল) গঠন কের িবচােরর বয্ব�া করা হয়। েস জ� িবষয়িট �াম 
আদালেতর মেধয্ েনই। আেরকিট িবষয় হে�, জিমর �� এই নগর আদালেত আনা হয়িন। এটা েদওয়ািন 
আদালতই েদখেব। এখােন শুধ ুঅে�র জিম েভাগ করার েয িবষয়টা, েসিট আনা হেয়েছ। েকােনা �িত�ান 
দুনর্ীিতম�ু করেত হেল সবাইেক িঠকভােব িনেজর দািয়� পালন করেত হেব। এটা কারও একার পে� করা স�ব 
নয়। েময়রেক পয্ােনল িবচারক করার ��াব েদওয়া হেয়েছ। তেব এই অিভেযােগর সে� িতিন একমত েয, েময়র 
কীভােব িবচার কাজ করেবন। েস িবষয়িট আইেনর আওতায় বা িবিধ আকাের আরও পির�ার করা েযেত পাের। 
িনরেপ�তা িবষেয় িতিন বেলন, িনবর্ািচত জন�িতিনিধরা িনরেপ� নয়, এই িবষয়িট মেনর মেধয্ ধের রাখেল 
েকান িকছুরই �েয়াজন েনই। এমনিক �ানীয় সরকারেকও বাদ িদেত হেব। ফেল েযটা করেত হেব েসটা হেলা, 
িনরেপ� বয্ি�েদরই িনবর্ািচত করেত হেব। এ জ� সু�ুভােব িনবর্াচনী বয্ব�া করা দরকার। মানুেষর সেচতনতা 
বাড়ােনা দরকার এবং যারা িনবর্ািচত হেব, তােদর চােপ রাখা দরকার। এগুেলা না কের আইেন তােদর বাদ 
িদেলই সব সমসয্ার সমাধান হেয় যােব, এটা মেন করা সমীচীন নয়। তারপরও সবার মতামেতর িভি�েত কাজটা 
করা হেব।

নগর আদালত ভােলাভােব গঠন করা েগেল মানুেষর �মতায়ন অেনকটাই এিগেয় যােব বেল মত েদন নাগিরক 
�য্াটফর্েমর েকার �েপর সদসয্ ও িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান। েয িবষয়িট বারবার 
আেলাচনায় এেসেছ েসিট হে�, আইেনর শাসন বা সুশাসন যিদ আমরা কােয়ম করেত না পাির, তাহেল এই 
কাযর্�ম পিরচালনা করা যােব িক না। িতিন মেন কেরন, দুেটা িবষয়ই সমা�রালভােব চািলেয় িনেত হেব। তাহেলই 
সব ে�ে� সুশাসন কােয়ম করা যােব।

সমাপনী ব�বয্

মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন, �া� ও নাগিরক উেদয্াগেক িবেশষভােব ধ�বাদ জানান েদবি�য় 
ভ�াচাযর্ এবং এই আেয়াজেনর সে� যারা য�ু আেছন ও যারা গুরু�পণূর্ মতামত িদেয়েছন, তােদর সকলেকও 
িতিন ধ�বাদ জানান। 
 
সুিবচার পাওয়া নাগিরেকর অ�তম েমৗিলক অিধকার। এই সুিবচার পাওয়ার অিধকার েথেক যিদ েকউ বি�ত হয়, 
তাহেল অ�া� অিধকার েথেক আরও অেনেক বি�ত হব। ফেল সুিবচার পাওয়ার অংশ িহেসেব আমােদর নগেরর 
�িতিট নাগিরেকর সুিবচার পাওয়ার অিধকােরর িবষেয় আমরা �েতয্েক একমত হেয়িছ বেল েঘাষণা কেরন 
েদবি�য় ভ�াচাযর্। এই আেলাচনা েথেক আরও একিট িবষয় েবিরেয় এেসেছ, েসিট হেলা, নাগিরক িহেসেব নগেরর 
সুিবধা িনেত েগেল আমােদর �ানীয় সরকােরর েয কাঠােমা আেছ, তার সং�ার �েয়াজন। �ানীয় সরকার 
শি�শালী না হেল বা নগর বয্ব�া শি�শালী না হেল আদালতও শি�শালী হেব না। ফেল বাংলােদেশ থমেক থাকা 
�ানীয় সরকােরর সং�ার ও �মতায়েনর �ি�য়া েজারদার করেত হেব। তাছাড়া, এই নগর আদালতেক �ি�য়া ও 
ব�গতভােব যিদ আমােদর �েয়াগ করেত হয়, তাহেল েসখােন তার অিধে��, সীমানা, �িতপরূণ, এর কাযর্কারণ 
প�িত ও সুর�া-এই িবষয়গুেলা অবশয্ই িবেবচনায় রাখেত হেব। আেরকিট িবষয় হেলা, এটার বা�বায়ন করেত 
েযৗথতার �েয়াজন পড়েব এবং সরকার, িবেশষ কের �ানীয় সরকােরর সােথ মানবািধকার কমর্ীসহ সংি��রা য�ু 
হেবন। েসই িবচাের বলা যায়, নগর আদালত অবশয্ই করেত হেব। তেব এিট কীভােব রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা 
যায়, তাও কম বড় চয্ােল� নয়। 

পিরেশেষ েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ‘মাদারীপরু িলগয্াল এইেডর স�াদক ফজললু হকেক আবারও ধ�বাদ িদেয় 
আেলাচনা েশষ করেত চাই। িতিন গত দুই দশক আেগ েয কাজিটর সূ�পাত কেরিছেলন, তা একটু একটু কের 
এিগেয় আজ আেলার মখু েদখার পযর্ােয় চেল এেসেছ’।

আেলাচনা েথেক উেঠ আসা সুপািরশ

সংলাপ েথেক েবশ িকছু সুপািরশ উেঠ আেস যা িনে� তুেল ধরা হেলা-

• নগর আদালত রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা।
• িবচািরক পয্ােনল গঠন করা।
• েময়েরর ভূিমকা িবিধর মাধয্েম িনধর্ািরত করা।
• িপিছেয় পড়া মানুষেদর নগর আদালেতর আওতায় আনা।
• আইনজীবীেদর অংশ�হেণর সুেযাগ রাখা। 
• ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন 

পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন।
• সংরি�ত আসেনর কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব।
• িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস িবষেয় 

িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও পির�ার করা দরকার।
• এই িবষেয় অ�া� েদশগুেলার অিভজ্ঞতা আমেল িনেত হেব।
• েসবাখাত নগর আদালেতর আওতায় িনেয় আসেত হেব।
• জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করেত হেব।
• েফৗজদাির িবিধ ও অ�া� িবদয্মান আইেনর সে� নগর আদালেতর সাম�সয্ �ণয়ন।



3

সূচনা ব�বয্

নাগিরক �য্াটফেমর্র আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২০ সােলর 
অে�াবর মােস এ ধরেনর একিট আেলাচনার সূ�পাত হেয়িছল। িবষয় 
িছল, নগর আদালেতর গঠন, কাযর্�ণালী, সমসয্া ও সমাধান। িতিন 
আেলাচনার �সে� সবাইেক �রণ কিরেয় েদন েয, বাংলােদেশর অ�ত 
এক-ততৃীয়াংশ মানুষ এখন নগের বসবাস কের। নগেরর সংজ্ঞা িনেয় 
অেনক আেলাচনা আেছ। তেব সাধারণভােব নগর বলেত িসিট 
করেপােরশন ও েপৗরসভা অ�ল েবাঝােনা হয়। অেনেক আবার তা 
উপেজলা পযর্� েটেন িনেয় েযেত চান। তেব িতিন বেলন, এই আেলাচনায় 
নগর বলেত েদেশর ১২িট িসিট করেপােরশন েবাঝােনা হেব। ১৯৫১ সােল 
েদেশর মা� ৪ শতাংশ মানুষ নগের বসবাস করত। এিট গেড় বছের �ায় 
২.৮ শতাংশ হাের বাড়েছ। ধারণা করা হয়, ২০৪০ সাল নাগাদ েদেশর 
অেধর্ক মানুষ নগের বসবাস করেব। নগের মানুষ বাড়েল সমসয্াও 
বাড়েব। আবার নগরায়েণর িকছু �ি�য়া আেছ। আবাসন, ভূিম, পিরেষবা, 
�া�য্, িশ�া; এ রকম অেনক িবষয় আেছ। এসব িনেয় নানাসমেয় 
বাগ-িবত�া হয়। অেনক ে�ে� তা আদালত পযর্� গড়ায়। িক�ু েদেশ 
িবচার িবভােগর বতর্মান অব�ার কারেণ অেনক মামলা বহুিদন ধের চেল, 
তারপরও অেনক সময় সমাধান েমেল না। িবক� সমাধােনর পথ হে� 
িবক� িবেরাধ িন�ি�। সারা পিৃথবীর মেতা আমােদর েদেশও তা করা 
হে�। এর মেধয্ নগর আদালত িবেবচনা করা যায় িক না, তাও খিতেয় 
েদখা হে�। এ সং�া� একিট খসড়াও ৈতির করা হে�। েদেশ অেনক 
নগর িবেশষজ্ঞ আেছন, েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, তােদর িবেবচনার জ� 
এই খসড়া েপশ করা হে�।

বা আইনানুগ কারণ েনই েজেনও মামলা করা হেল অনিধক ৫-১০ হাজার টাকা জিরমানা করা যােব। আদালেতর 
িস�া� �কােশয্ েঘাষণা করেত হেব। সংখয্াগির� সদেসয্র িস�াে�র িভি�েত রায় হেব। তেব েকউ িভ�মত 
েপাষণ করেল তার মতামত িলিপব� করা হেব। উপি�ত সব সদেসয্র স�িত বা সংখয্াগিরে�র মতামেতর িভি�েত 
িস�া� হেল আিপল হেব না। আবার আদালেতর ৫ সদেসয্র উপি�িতেত (৩:২) বা ৩ জেনর উপি�িতেত (২:১) 
সংখয্াগির�তার িভি�েত িস�া� হেল সং�ু� প� িস�া� েঘাষণার ৩০ িদেনর মেধয্ আিপল করেত পারেবন। 
আিপল করেত হেব েময়েরর আদালত বরাবর। তেব এই আদালত সব �িতকার িদেত পারেব না। েযমন, কারাদ� 
বা অথর্দ�, তেব �িতপরূণ বা েবদখল স�ি� পনুরু�ােরর আেদশ িদেত পারেব। অ�িদেক আিপেলর ে�ে� 
েময়র বা পয্ােনল েময়র আেগর িস�া� বািতল বা পিরবতর্ন করেত পারেবন। েময়র বা পয্ােনল েময়েরর িস�া� 
মনঃপতূ না হেল সং�ু� প� ৩০ িদেনর মেধয্ েজলা বা দায়রা জজ আদালেত আিপল করেত পারেব।

আদালেতর িস�া� কাযর্করকরণ

আদালেতর সামেন অথর্ পিরেশাধ বা স�ি� েফরত বা দখল বিুঝেয় েদওয়া হেল আদালত িবষয়িট নিথভু� 
করেব। �িতপরূণ ছাড়া অ� িবষয় থাকেল তা েজলা য�ু জজ আদালেত ে�রণ করার এখিতয়ার এই আদালেতর 
থাকেব। আদালত অবমাননা হেল অনিধক এক/পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা হেত পাের। তেব সাধারণ মানুষ েযন 
আদালেত মামলা পিরচালনা করেত পােরন, েস লে�য্ বলা হেয়েছ, েকােনা প� মামলা পিরচালনার জ� 
আইনজীবী আদালেত হািজর করেত পারেবন না। অয্াডেভােকট খান েমা: শহীদ বেলন, সরকার েগেজট �ণয়েনর 
মাধয্েম সংি�� িবিধ �ণয়ন করেব, এটাই সবার আশা। তেব েপৗরসভা সং�া� আইন হেলও এখেনা িবিধ �ণীত 
হয়িন। একই সে� তার যেুগাপেযাগীকরণ দরকার। এর মলূ ল�য্ হে�, গিরব মানুষ েযন আদালেত না িগেয়ও 
সুিবচার পান েসটা িনি�ত করা। এ ছাড়া আদালেতর ওপর চাপ কমােনা। এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, 
এখােন দুিট িবষয় আেছ। একিট হে� পেুরােনা আইেনর সংেশাধন, আেরকিট নতুন আইন �ণয়ন। আজেকর  
িবষয় হে� মলূত নতুন আইন �ণয়ন। তেব �াম আদালেতর �মতা বিৃ�র �স�ও এেসেছ। আইেনর েয খসড়া 
এেসেছ েসখােন িকছু ��ও উেঠেছ। েযমন, েপনাল েকাড বা দ�িবিধর সে� তার স�কর্ েকমন হেব। আবার  
�াম আদালত বয্বহােরর ে�ে� স�মতার �� এেসেছ, সে� রেয়েছ রাজৈনিতক ও সামািজক চাপ। ফেল 
আশ�াও আেছ।

েময়রেদর অংশ�হণ

ঢাকার েময়ররা ৈদনি�ন কােজই িহমিশম খাে�ন। ফেল তােদর পে� এইসব মামলা েদখভাল করা কিঠন হেত 
পাের। েসে�ে� তােদর অধীেন েকােনা কিমিট িবচািরক কাযর্�ম পিরচালনা করেল কাজিট �ত হেব এবং সাধারণ 
মানুষ উপকৃত হেব বেল মত েদন লাইট হাউেসর �ধান িনবর্াহী হারুন অর রশীদ। িববাহ িবে�দসহ নারীেদর 
হয়রািনর মামলাগুেলা এখন েযভােব পিরচািলত হে�, তােত অিধকাংশ ে�ে�ই তারা �ায়িবচার পাে�ন না। তাই 
এ িবষয়গুেলা অবশয্ই নগর আদালেতর মাধয্েম সমাধােনর বয্ব�া করেত হেব। িমথয্া মামলা করার ে�ে� 
জিরমানার পিরমাণ নযূ্নতম ৫০ হাজার টাকা করেত হেব, যােত েকােনাভােবই মানুষ এটা না করেত পাের। িতিন 
জানান, নগেরর েযৗন কমর্ীরা মেন কের, তারা অৈবধ। তারা অৈবধভােব ৈবধ হেয় বসবাস করেছ। তােদর যখন 
েকােনা িবষেয় আদালেত যাওয়ার �েয়াজন হয়, তখন ৈবধতা না থাকার কারেণ তারা েসখােন েযেত পাের না। 
ফেল তােদর এই আদালেতর মাধয্েম আইিন সুিবধা েদওয়া হেল খবু ভােলা হয়। এখন েকান্  প�িতেত তােদর 
য�ু করা যায়, েসটা আইনজ্ঞরা ভােলা বলেত পারেবন।

নগর আদালেতর পিরসর

বিরশাল িসিট করেপােরশেনর কাউি�লর েকািহনুর েবগম বেলন, বাবা-মােয়র একমা� স�ান যিদ েমেয় হয়, 
তাহেল েসই েমেয় স�ি�র উ�রািধকার হয় না। তার চাচারাই েসটা িনেয় যায়। এই িবষয়িটও নগর আদালেতর 

মাধয্েম সুরাহা করা যায়। ধমর্ীয় ও পািরবািরক আইেনর সােথ এই বয্ব�া সাংঘিষর্ক হেব না বেল িতিন জানান। 
আদালেত মামলা করার ে�ে� দীঘর্ সময় অেপ�া করেত হয়। েমেয়েদর পে� েবিশ িদন এই মামলা চালােনাও 
স�ব হয় না। তখন �াভািবকভােবই মামলা খািরজ হেয় যায়। পািরবািরক আদালেত েবিশর ভাগ নারী মামলা 
কেরও �ায় িবচার পায় না। েস ে�ে� নগর আদালেতর মাধয্েম �ত সমেয়র মেধয্ নারী িনযর্াতনসহ এসব 
মামলার সুরাহা করেত পারেল ভু�েভাগী নারীরা �ায়িবচার পােব বেল িতিন আশা কেরন।

টটর্ লায়ািবিলিট

ি�ন ইউিনভািসর্িট অব বাংলােদশ-এর আইন িবভােগর িবভাগীয় েচয়ারময্ান পারেভজ আহেমদ বেলন, নগর 
আদালেতর েয খসড়া এখােন েদওয়া হেয়েছ, তার �থম অংেশ েফৗজদাির অপরােধর কথা বলা হেয়েছ। এর 
বাইেরও িতিন বেলন, টটর্ লায়ািবিলিট (১.৪৭) অথর্াৎ শ�দূষণ বা েযখােন িনমর্ােণর জ� রড িসেমন্ট রা�ার পােশ 
েফেল রাখা হয়, এই িবষয়গুেলা আদালেতর এখিতয়ােরর মেধয্ আনা েগেল খবু ভােলা হেব। একই সমেয় েয 
আিপল �ি�য়ার কথা বলা হেয়েছ, নগর আদালেতর েকান্ িবষয় �কৃত অেথর্ েময়েরর কােছ যােব, িতিন কীভােব 
িস�া� েনেবন, তাও গুরু�পণূর্। এখােন েময়র কাজটা কীভােব করেবন? তার কতৃর্� থাকেব িক না? কিমিট থাকেব 
িক না? েস িবষয়গুেলা �� কের েনই। েকােনা েকােনা িবষেয় িসিট করেপােরশন আইেনর সে� এই আইন 
সাংঘিষর্ক হেত পাের। েস ে�ে� িসিট করেপােরশন আইন বা নগর আদালত আইন পিরবতর্েনর বয্ব�া রাখা হেব 
িক না—েস িবষয়িটও িবেবচনা করা উিচত।

আদালত ও আইনজীবী

বয্াির�ার সারা েহােসন িবচারালেয়র কমর্ভার িনেয় আেলাচনা কেরন। িবচারকেদর েকমন চাপ িনেয় কাজ করেত 
হয়, েস িবষেয় আেলাকপাত কের িতিন আেরা বেলন, যারা অ�ােয়র িশকার হে�ন, তারা সবাই িক�ু িবচারালেয় 
আেসন না। িববািহত নারীেদর মেধয্ যারা িনযর্াতেনর িশকার হন, তােদর মেধয্ মা� দুই ভাগ িবচার চাইেত 
আেসন। অ�া� অপরােধর ে�ে�ও অেনকটা এ রকম েদখা যায়। িবক� িবেরাধ িন�ি�র বয্ব�া থাকাটা জরুির, 
আবার িবেরাধ িন�ি�র নােম নতুন ধরেনর অ�ায় েযন না হয় েস বয্াপােরও সেচতন থাকেত হেব। তেব এর 
�েয়াজনীয়তা �ীকার কের েনওয়া দরকার। খসড়া আইেন বলা হেয়েছ, আইনজীবীর �েয়াজন হেব না; ৫০ টাকা 
আদালত িফ িদেলই চলেব। তেব আইনজীবীরা েতা সবাই খারাপ নন, অেনেকই মানুষেক সহায়তা কেরন। 
আইনজীবীরা না থাকেল সমসয্া হেব িক না—তা িনেয় উে�গ আেছ। তেব মানুষ যিদ িনিবর্ে� আদালেত েযেত 
পােরন, তাহেল আইনজীবীেদর অনুপি�িত সমসয্ার কারণ হেব না। এে�ে� নারীেদর অংশ�হণ জরুির বেল মেন 
কেরন সারা েহােসন। শ�চয়ন িনেয় সতকর্ হওয়ার পরামশর্ও েদন িতিন, েযমন �ীলতাহািন। নারী-পরুুষ একসে� 
আদালেত েযেত পারেল তা কাযর্কর সমাধান হেব বেল তার মত। নগর আদালেতর পয্ােনেল অেধর্ক নারী আর 
অেধর্ক পরুুষ রাখার বয্াপাের মত েদন িতিন।

শাি� নািক সংেশাধন

িবচার বয্ব�া শাি�মলূক হওয়া কােজর কথা নয় বেলই মতামত েদন সারা েহােসন। বরং একজন মানুষ অপরাধ 
করেল কীভােব েসই জগৎ েথেক েবিরেয় আসেত পােরন, তা িনি�ত করা দরকার। নগর আদালত চাল ুহেল 
েটকসই উ�য়ন অভীে�র দুিট অভী� বা�বায়েন বাংলােদশ অেনকটাই এিগেয় যােব। অভী� দুিট হেলা ১৬-�ায় 
িবচার ও ৫-িল�ৈবষময্ �াস। নাগিরক সংগঠনগুেলা এ ে�ে� সরকােরর সােথ হাত েমলােত পাের। �ানীয় সরকার 
স��ৃ হেল তা আরও কাযর্কর হেব। ��াব িনেয় আেলাচনায় পণূর্া� সমথর্ন েদন ঢাকা উ�র িসিট করেপােরশেনর 
েময়র আিতকুল ইসলাম। তার মেত, আইনিট বা�বািয়ত হওয়া দরকার। েকননা নগর আদালেতর মাধয্েমই 
নগেরর অিধকাংশ সমসয্ার সমাধান হেত পাের। �িতিদনই অেনক সমসয্া িনেয় ভু�েভাগী মানুষ আসেছ, িক�ু 
আইিন জিটলতার কারেণ অেনক ে�ে�ই সমসয্ার সমাধান করা যায় না। নগর আদালত হেল আদালেতর ওপর 

চাপ অেনকটাই কেম যােব। ��ােব বলা হেয়েছ, িসিট করেপােরশেনর ওয়াডর্ কাউি�লররা আদালেতর সভাপিত 
হেত পারেবন। িতিন ��াব কেরন, ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই 
িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন। এছাড়াও সংরি�ত আসেনর 
কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব। িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা 
বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস বয্াপাের িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও একটু পির�ার 
করা দরকার।

েদেশর �চিলত রাজৈনিতক �ভাব বলেয় ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ এই আইেনর সুর�া কতটুকু েপেত পাের, এ 
�সে� আিতকুল ইসলাম বেলন, িডিজটাল যেুগ েকউ অ�ায় কের পার েপেয় যােবন, েতমনটা হওয়ার সুেযাগ 
কম। তারপরও সবিকছু আধিুনকায়ন করা হেব। দািয়��া� কাউি�লরেদর �িশ�ণ সহ সব ধরেনর বয্ব�া করা 
হেব-একিট �য্াটফমর্ হেল সবিকছুই স�ব। ১০িট মামলা পযর্েব�ণ করেলই বলা যােব, কারও প�পািত� করা 
হে� িক না।

�িতেবশীেদর অিভজ্ঞতা আমেল েনওয়া

েসন্টার ফর িপস এন্ড জাি�স, �য্াক িব�িবদয্ালয়-এর িসিনয়র েফেলা ফি�না েপেরইরা বেলন, খসড়া আইনিট 
চূড়া� করার ে�ে� �িতেবশী েদশগুেলা েথেক আরও িব�ািরত জানার সুেযাগ আেছ। তারা কীভােব িসিট েহা� 
বা টাউন েহা� কেরেছ, রাজৈনিতক �ভাব বা দুনর্ীিত তারা কীভােব েমাকািবলা কেরেছ  ইতয্ািদ। িতিন বেলন, 
িবদয্মান আইনগুেলা সংেশাধন না কের নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ িক না, েস িবষেয় অেনেকই �� তুলেত 
পােরন। তার মেত, নগেরর িবদয্মান সমসয্া সমাধােনর জ� নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ। িবগত কেয়ক বছের 
েদেশর মানুেষর অথর্ৈনিতক স�মতা েবেড়েছ। নারী-পরুুষ, িবেশষ কের নারীেদর অথর্ৈনিতক কমর্কাে� য�ু 
হওয়ার �বণতা েবেড়েছ। তােদর চলােফরা ও িশ�ার ে�ে� অেনক অ�গিত হেয়েছ। েসগুেলার সুিনিদর্� 
�িতফলন েযন এই নতুন আইেন থােক, েস িবষেয় নজর িদেত হেব। �িতেবশী েদেশর �সে� িতিন বেলন, 
বতর্মােন পি�মবে�র িসিট িসিভল েকােটর্র ১০ লাখ রুিপ পযর্� অথর্দে�র �মতা আেছ, যা �িত দুই-িতন বছর 
পরপর পিরবতর্ন করা হয়। একইভােব েয সমসয্াগুেলা আসেছ েসগুেলা তারা কীভােব েমাকািবলা করেছ, তা 
েদখার অবকাশ রেয়েছ। িশে�া�ত অেনক েদেশই েদখা যায়, েসবা খাতও এই আইেন য�ু করা হেয়েছ। েযমন, 
িসিট কমে�ে� অেনকগুেলা ভবন থােক। ফেল �িতেবশীেদর সে� েয ঝগড়া হয় অথবা সািভর্স েডিলভাির 
পারসেনর সে� েয ঝগড়া হয়, এমন েছাট েছাট িবষয় তারা তােদর নগর আইেন িনেয় এেসেছ। েসগুেলা েথেকও 
েশখার অবকাশ রেয়েছ। িতিন আরও বেলন, িবে�র ৭০ েথেক ৮০ ভাগ মানুষ ইনফরমাল জাি�স েস�েরই 
সমসয্ার সমাধান করেত চায়, এটা �ীকৃত বয্াপার। তাই এই আইন বা�বায়েনর দািয়ে� যারা থাকেবন, তারা েযন 
মানুেষর অিধকার ও মানবািধকার িবষেয় ওয়ািকবহাল থােকন। একই সােথ শাি�র ে�ে� লঘ ুও গুরুদেন্ডর 
পাশাপািশ কিমউিনিট জাি�েসর জায়গায় আমরা েযেত পাির িক না, েসিটও েদখার িবষয়। স�ােনর অিধকার বা 
তালােকর মেতা পািরবািরক আইেনর ধারার সে� সাংঘিষর্ক িবষয়গুেলা িতিন এই আইেনর আওতার বাইের রাখার 
পরামশর্ েদন।

মােঠর অিভজ্ঞতা

মিু� নারী ও িশশু উ�য়ন সং�ার িনবর্াহী পিরচালক মমতাজ আরা েবগম বেলন, অিভজ্ঞতা েথেক েদেখিছ, 
জিরমানার টাকা িনেয় বাদী ও িববাদীর মেধয্ নতুন �� ৈতির হয়। েস ে�ে� তার পরামশর্ হে�, জিরমানার টাকা 
সরাসির বয্াংক অয্াকাউেন্ট জমা িদেত হেব। আর বাদীেক জিরমানার অথর্ েফরত েদওয়ার সময় েযন 
েকােনাভােবই িববাদী উপি�ত না থােক। এ ছাড়া নগর আদালেতর মাধয্েম ২৯ লাখ মামলার জট েযন ধীের ধীের 
কেম আেস এবং ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ েযন �ায় িবচার পায়, েসিদেকই েবিশ মেনােযাগ িদেত হেব।

�ােমর মানুেষর িবেরাধ িন�ি�র জ� �াম আদালত আেছ। েয আইেনর মাধয্েম �াম আদালত পিরচািলত হে�, 
েসখােনও েবশ িকছু পিরবতর্ন আনা হেয়েছ। িক�ু নগের েসরকম িকছু েনই। এ পযর্ােয় �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন 
ও সমবায় ম�ণালয়-এর মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম, এমিপ বেলন, আপনােদর ধ�বাদ িদেত হয়, আপনারা 
িবষয়িট অনুধাবন কেরেছন। �ােমর মানুেষর মেতা শহেরও অেনক মানুষ আেছন, যারা সব সময় সব িবষেয় 
আদালেত েযেত চান না বা েযেত পােরন না। ফেল তােদর জ� নগর আদালত গঠেনর �েয়াজনীয়তা রেয়েছ। এর 
নামকরণ করা েযেত পাের ‘নগর �ানীয় আইন’। এখােন অ�তম চয্ােল� হে� সুশাসন। �� উেঠেছ, �ােম েয 
আদালত করা হেয়েছ, েসখােন কতখািন সুশাসন িনি�ত করা হেয়েছ? ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা, িসিট 
করেপােরশনেক �মতায়ন করা হেয়েছ, এখন এই �িত�ানগুেলার জবাবিদিহ ও ��তা িনি�ত করেত হেব। এিট 
করেত না পারেল যত �মতাই েদওয়া েহাক না েকন, �কৃত অেথর্ সুশাসন িনি�ত করা যােব না। এই সুশাসন 
িনি�ত করেলই েকবল �াম ও নগর আদালত সাথর্ক হেব। সাধারণ মানুষ উপকার পােব।

জন�িতিনিধেদর �মতায়ন

নগরায়ন �সে� মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম বেলন, পিরকি�ত নগেরর মেতা পিরকি�ত �ামও গেড় 
তুলেত হেব। তা না হেল নগেরর মেতা �ােমও নানারকম সমসয্া সিৃ� হেব, অপিরকি�তভােব বািড়ঘর ও 
রা�াঘাট গেড় উঠেব। েস জ� পিরকি�ত �াম গঠেন মেনােযাগ িদেত হেব। �ােম রা�ার পােশ �ুল-কেলজ, 
মসিজদ হে�, ধােনর জিমেত বািড়ঘর হে�, অথচ এসব েদখার কতৃর্প� েনই। এসব িনয়েমর মেধয্ আনা না 
েগেল �ােম িনয়ম-কানুেনর বালাই থাকেব না। তখন �ােমর অব�াও শহেরর মেতা হেয় যােব। এক সময় �ােম 
গািড় েবেড় যােব। তখন রা�ার সংকট হেব। এসব িনয়�েণর �মতা ইউিনয়ন পিরষেদর হােত েদওয়ার ��াব 
কেরিছেলন িতিন, িক�ু েদখা েগল, সবাই সম�ের তার �িতবাদ কেরেছ। একইভােব �াম আদালেতর বয্াপােরও 
মানুষ �িতি�য়া জািনেয়েছ বেল িতিন জানান। কথা হে�, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ানগুেলার �মতায়ন করা না 
েগেল িবপদ। েযমন, িসিট করেপােরশন এবার আেগভােগ খাল খনন করায় বষর্ায় অেনক বিৃ� হওয়া সে�ও েতমন 
একটা জলাব�তা হয়িন। তার মেত, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ান যতটা কাজ করেত পাের, কমর্চারী-িনভর্র 
�িত�ান ততটা পারেব না। জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করা হেল �মতার অপবয্বহার হেত পাের, িক�ু তার 
িবক� েনই। সমাধান আমােদরই খুঁেজ েবর করেত হেব।

আেলাচনায় আেরা উেঠ আেস েয, নগর দূষণম�ু রাখেত স�িত কাউি�লরেদর সােথ কাজ করা হেয়েছ। িক�ু 
কাউি�লররা বলেছন, তােদর �মতা েনই। েকননা বড় বড় �িত�ান বা বয্ি� কতৃর্ক নদী, মািট ও বায়রু েয দূষণ 
হে�, তার িবরুে� মামলা বা শাি�র বয্ব�া করার এখিতয়ার তােদর েনই। ফেল এই িবষয়গুেলা নগর আদালেতর 
মাধয্েম কীভােব সমাধান করা যায়, তার বয্ব�া েনওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। 

জবাবিদিহ

গত বছর েকািভেডর শুরুেত অেনক েপৗরসভা রাজ� আহরণ করেত পােরিন। তখন সরকার তােদর সহেযািগতা 
কেরেছ। �ানীয় সরকার ম�ীর তহিবল ও �ধানম�ীর �াণ তহিবল েথেক তখন তােদর ৪৫ েকািট টাকা েদওয়া 
হেয়িছল। এর আেগ মাননীয় ম�ী একিট িনয়ম কেরিছেলন, েপৗরসভাগুেলা কমর্চারীেদর েবতন িদেত না পারেল 
পিরষদ েভেঙ েদওয়া হেব। ফেল েদখা েগল, চলিত বছর এখন পযর্� েকােনা েপৗরসভা টাকা চায়িন। তেব িকছু 
সমসয্া আেছ। নগর ও শহর কতৃর্প�েক জবাবিদিহমলূক করেত সরকােরর িকছু হ�ে�প �েয়াজন বেল মেন 
কেরন জনাব তাজলু ইসলাম। িসিট করেপােরশন বা েপৗরসভায় সহকারী সিচব পযর্ােয়র কমর্কতর্ারা েযেত চান 
না, কারণ তখন তােদর েবতন েপৗরসভা েথেক হয়। আবার েময়ররা তােদর সংকুিচত কের রােখন। েস জ� িতিন 
��াব িদেয়েছন, তােদর েবতন েযন সরাসির সরকার েথেক েদওয়া হয়। এেত ৩০০ েকািট টাকার মেতা খরচ 
হেব। তেব িতিন মাননীয় �ধানম�ীেক বেলেছন, এই ৩০০ েকািট টাকা িবিনেয়ােগর মধয্ িদেয় সরকােরর ৩ 
েথেক ৪ হাজার েকািট টাকা আয় হেব। অথর্াৎ েপৗরসভাগুেলা কাযর্কর হেব। 

এ িবষেয় সংলােপর আেয়াজক �িত�ানগুেলার মেধয্ �থেমই মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন 
(এমএলএএ)-এর িনবর্াহী পিরচালক ফজলরু রহমান বেলন, এসিডিজেতও নগর আদালত আইেনর কথা বলা 
হেয়েছ। আমরাও সময়-সময় িবিভ� ভােব এই আইেনর �েয়াজনীয়তার কথা বেল আসিছ। তাই এখন আইন 
কাযর্কর করা খবু দরকার। শুধ ুকাযর্কর করেলই হেব না, যথাযথভােব তা বা�বায়নও করেত হেব। 

�ায়িবচার ও সুশাসন

নাগিরেকর �ায় িবচােরর অিধকার ও মানবািধকার িনেয় কাজ কের যাে� আেয়াজেনর সহেযাগী �িত�ান নাগিরক 
উেদয্াগ। �িত�ােনর �ধান িনবর্াহী জািকর েহােসন বেলন, েদেশর �ামীণ সমােজর ঐিত�বাহী সািলিশ �িত�ান 
কাযর্কর করা, েদেশর �চিলত আইন ও নীিতর িভি�েত সািলশকারীেদর �িশ�ণ েদওয়া, তােদর িকছু �চিলত ভুল 
িস�া� ও সািলশ অেযাগয্ েফৗজদাির অপরাধ আদালেত মীমাংসার জ� উেদয্াগ �হণ, �ানীয় পযর্ােয় আইন ও 
মানবািধকার িবষেয় সুিবধাবি�তেদর অিধকার আদায়সহ িবিভ� িবষয় িনেয় কাজ কের যাে� নাগিরক উেদয্াগ। 
এসিডিজ-১৬.১০ এ বলা আেছ, �ায়িবচােরর িভি�েত সবার সমঅিধকার �িত�া করেত হেব। এসিডিজ িবষয়ক 
নাগিরক �য্াটফেমর্র অ�তম ল�য্ হেলা, এসিডিজ-১৬ িনেয় কাজ করা। ইিতমেধয্ নাগিরক �য্াটফমর্ এ িবষেয় 
িব�ািরত �িতেবদনও ৈতির কেরেছ। ফেল এই আেলাচনা এসিডিজ-১৬-এর আেলােক হে� বেল ধের েনওয়া 
যায়। িতিন বেলন, বতর্মান সরকার এসিডিজ বা�বায়েন অ�ীকারব�। এ িবষেয় েবশ িকছু সফলতাও এেসেছ। 
বলা হয়, এসিডিজ-১৬ হে� ‘মাদার অব অল েগাল’। তাই এসিডিজর অ�া� অভী� কতটা বা�বায়ন হেব, তা 
�ায়িবচার ও সুশাসন িনি�তকরেণর ওপেরই িনভর্র করেছ। নগর আদালত �হণ ও বা�বায়ন নাগিরকেদর জীবেন 
�ায়িবচার িকছুটা হেলও �িতি�ত করেত পাের।

নগর আদালেতর �েয়াজনীয়তা 

সংলােপ মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এমএলএএ-এর �ধান সম�য়কারী অয্াডেভােকট খান েমাঃ শহীদ। িতিন 
বেলন, ঐিত�গতভােবই এই উপমহােদেশর; িবেশষ কের বাংলােদেশর মানুষ েছাট েছাট িবেরাধ আদালেত না 
িগেয় �ানীয় পযর্ােয় িন�ি� কের আসেছ। �ানীয় সরকােরর আওতায় িবেরাধ িন�ি�র জ� ইউিনয়ন পিরষেদ 
�াম আদালত আইন রেয়েছ-২০০৬ সােল �িতি�ত ও ২০১৩ সােল সংেশািধত। আর েপৗরসভার জ�ও (িবেরাধ 
মীমাংসা েপৗর এলাকা) আইন রেয়েছ ২০০৪ সােল �ণীত। িতিন বেলন, ১২িট িসিট করেপােরশেন �ায় েপৗেন ২ 
েকািট মানুষ বাস করেছ। িক�ু িসিট করেপােরশন এলাকায় েছাট েছাট িবেরাধ মীমাংসার জ� েকােনা আইন 
েনই। ফেল দির� ও অসহায় মানুষ; িবেশষ কের নারীরা িবিভ� সমসয্ার স�খুীন হে�। আদালেত মামলার জট ও 
িন�ি�েত দীঘর্সূ�তার কারেণ মানুষ েজলা আদালেত েযেত চায় না। েসই বা�বতায় েদেশ নগর আদালেতর 
�েয়াজনীয়তা রেয়েছ।

��ািবত নগর আদালেতর কাঠােমা

ওয়াডর্িভি�ক পাঁচজন সদসয্ িনেয় এই নগর আদালত গিঠত হেত পাের। এর �ধান হেবন সংি�� ওয়াডর্ 
কাউি�লর। এছাড়া আেবদনকারীর দুজন �িতিনিধ, একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি� এবং 
�িতপে�র �িতিনিধ থাকেবন দুজন- একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি�। মেনানীত নারী কাউি�লরও 
েসখােন থাকেত পােরন। আইেন বলা হেয়েছ, একজন নারী েযন আদালেত থােকন। েয ওয়ােডর্ অপরাধ সংঘিটত 
হেব বা মামলার কারণ েযখােন সংঘিটত হেব, েসখােন আদালেত গিঠত হেব। সাদা কাগেজ বাংলা ভাষায় দ�খত 
বা িটপসই িদেয় আদালেতর কােছ মামলা দােয়র করা যােব। েসজ� ৫০ টাকা িফ হেত পাের। তেব মামলার 
শুনািনর আেগ �াক-িবচার বা আপস-মীমাংসার সুেযাগ থাকেব। আদালত গিঠত হওয়ার অনিধক ১৫ িদেনর মেধয্ 
�থম অিধেবশন বসেব। উভয় প�েক শুনািন কের আপস মীমাংসার জ� ৩০ িদেনর সময় েদওয়া হেব। িন�ি� 
হেল উভয় প� ও মেনানীত সদসয্েদর �া�রসহ ৈতিরকৃত আপসনামা আদালেতর িডি� বেল গণয্ হেব। আপস 
বয্থর্ হেল সেবর্া� ৯০ িদেনর মেধয্ মামলার িন�ি� হেব। ভুয়া মামলার ে�ে� শাি�র িবধান রাখা হেয়েছ। �াযয্ 

সম�য় ও িনরেপ�তা 

ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর ত�াবধােন স�িত �াম আদালত পযর্ােলাচনায় েদখা েগেছ, ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারময্ানরা রাজৈনিতক দেলর সদসয্। একইভােব েময়ররাও রাজৈনিতক দেলর সদসয্। ফেল িনরেপ� িবচার 
িনি�ত করার জ� িবচািরক পয্ােনল গঠন করা খবুই জরুির। িবচার িন�ি�র জ� যারা কাজ করেব, তােদর মেধয্ 
সম�য় থাকা দরকার, যােত েকউ অ�জেনর কােজ হ�ে�প না করেত পাের এবং আইেনর মাধয্েম এই িবষয়িট 
িনি�ত করা দরকার। সুি�ম েকােটর্র আইনজীবী অয্াডেভােকট ফিরদা ইয়াসিমন এসব �স� উ�াপন কেরন। �াম 
আদালত, নগর আদালত বা িবচািরক আদালত-েকােনা �িত�ােনরই িনরেপ�তা েনই বেল মেন কেরন বগুড়ার 
েঠ�ামারা মিহলা সবজু সংঘ (িটএমএসএস)-র �িত�াতা এবং িনবর্াহী পিরচালক েহাসেন আরা েবগম। সব 
জায়গােতই এক পাি�ক িবচার হে�। িবপরীত প�েক েকােনাভােবই আইেনর সুেযাগ েদওয়া হে� না। এছাড়া 
েযসব িবষয় সংি�� �িত�ােনর আওতাভু� নয়, েসগুেলাও িবচােরর অ�ভুর্� কের িবেরাধী দলেক হয়রািন করা 
হে�। ফেল এই নগর আদালতেক কীভােব িনরেপ� করা যােব েসটাও ভাবেত হেব। 

অ�া� িবষয়

ততৃীয় িলে�র মানুষেদর িনেয় এই আইেন িকছুই বলা হয়িন। তােদর এই আইেনর আওতায় আনা উিচত। 
িবভাগীয় শহরগুেলােত অেনক কলকারখানা আেছ। েসখােন অেনক ঘটনা ঘেট, েযগুেলা �ম আদালত পযর্� 
েযেত পাের না। তােদর িবষয়গুেলাও এই আদালেতর মাধয্েম সমাধান করা যায় িক না, েসিট িবেবচনার কথাও 
সংলােপ উেঠ আেস। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সমােজর িপিছেয় পড়া সব মানুষেক এই আইেনর আওতায় আনেত 
হেব। েস তারা দিলত ে�িণ বা ততৃীয় িলে�র মানুষই েহাক না েকন। অয্াডেভােকট শহীদ বেলন, মসুিলম 
পািরবািরক অধয্ােদেশর আওতায় পািরবািরক সািলেশর বয্ব�া আেছ। এটা ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা ও িসিট 
কেপর্ােরশন-এই িতন �িত�ােনর ে�ে�ই কাযর্কর। এখন সািলিশ পিরষদ শুধ ু মসুলমানেদর জ�। েযেহতু 
বাংলােদেশর অিধকাংশ মানুষ মসুলমান, েসেহতু মেন হয় আইনটা েযন সব মানুেষর জ�। েসখােন বহুিববােহর 
িবরুে� সািলশ পিরষদ (আরিবে�শন কাউি�ল) গঠন কের িবচােরর বয্ব�া করা হয়। েস জ� িবষয়িট �াম 
আদালেতর মেধয্ েনই। আেরকিট িবষয় হে�, জিমর �� এই নগর আদালেত আনা হয়িন। এটা েদওয়ািন 
আদালতই েদখেব। এখােন শুধ ুঅে�র জিম েভাগ করার েয িবষয়টা, েসিট আনা হেয়েছ। েকােনা �িত�ান 
দুনর্ীিতম�ু করেত হেল সবাইেক িঠকভােব িনেজর দািয়� পালন করেত হেব। এটা কারও একার পে� করা স�ব 
নয়। েময়রেক পয্ােনল িবচারক করার ��াব েদওয়া হেয়েছ। তেব এই অিভেযােগর সে� িতিন একমত েয, েময়র 
কীভােব িবচার কাজ করেবন। েস িবষয়িট আইেনর আওতায় বা িবিধ আকাের আরও পির�ার করা েযেত পাের। 
িনরেপ�তা িবষেয় িতিন বেলন, িনবর্ািচত জন�িতিনিধরা িনরেপ� নয়, এই িবষয়িট মেনর মেধয্ ধের রাখেল 
েকান িকছুরই �েয়াজন েনই। এমনিক �ানীয় সরকারেকও বাদ িদেত হেব। ফেল েযটা করেত হেব েসটা হেলা, 
িনরেপ� বয্ি�েদরই িনবর্ািচত করেত হেব। এ জ� সু�ুভােব িনবর্াচনী বয্ব�া করা দরকার। মানুেষর সেচতনতা 
বাড়ােনা দরকার এবং যারা িনবর্ািচত হেব, তােদর চােপ রাখা দরকার। এগুেলা না কের আইেন তােদর বাদ 
িদেলই সব সমসয্ার সমাধান হেয় যােব, এটা মেন করা সমীচীন নয়। তারপরও সবার মতামেতর িভি�েত কাজটা 
করা হেব।

নগর আদালত ভােলাভােব গঠন করা েগেল মানুেষর �মতায়ন অেনকটাই এিগেয় যােব বেল মত েদন নাগিরক 
�য্াটফর্েমর েকার �েপর সদসয্ ও িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান। েয িবষয়িট বারবার 
আেলাচনায় এেসেছ েসিট হে�, আইেনর শাসন বা সুশাসন যিদ আমরা কােয়ম করেত না পাির, তাহেল এই 
কাযর্�ম পিরচালনা করা যােব িক না। িতিন মেন কেরন, দুেটা িবষয়ই সমা�রালভােব চািলেয় িনেত হেব। তাহেলই 
সব ে�ে� সুশাসন কােয়ম করা যােব।

সমাপনী ব�বয্

মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন, �া� ও নাগিরক উেদয্াগেক িবেশষভােব ধ�বাদ জানান েদবি�য় 
ভ�াচাযর্ এবং এই আেয়াজেনর সে� যারা য�ু আেছন ও যারা গুরু�পণূর্ মতামত িদেয়েছন, তােদর সকলেকও 
িতিন ধ�বাদ জানান। 
 
সুিবচার পাওয়া নাগিরেকর অ�তম েমৗিলক অিধকার। এই সুিবচার পাওয়ার অিধকার েথেক যিদ েকউ বি�ত হয়, 
তাহেল অ�া� অিধকার েথেক আরও অেনেক বি�ত হব। ফেল সুিবচার পাওয়ার অংশ িহেসেব আমােদর নগেরর 
�িতিট নাগিরেকর সুিবচার পাওয়ার অিধকােরর িবষেয় আমরা �েতয্েক একমত হেয়িছ বেল েঘাষণা কেরন 
েদবি�য় ভ�াচাযর্। এই আেলাচনা েথেক আরও একিট িবষয় েবিরেয় এেসেছ, েসিট হেলা, নাগিরক িহেসেব নগেরর 
সুিবধা িনেত েগেল আমােদর �ানীয় সরকােরর েয কাঠােমা আেছ, তার সং�ার �েয়াজন। �ানীয় সরকার 
শি�শালী না হেল বা নগর বয্ব�া শি�শালী না হেল আদালতও শি�শালী হেব না। ফেল বাংলােদেশ থমেক থাকা 
�ানীয় সরকােরর সং�ার ও �মতায়েনর �ি�য়া েজারদার করেত হেব। তাছাড়া, এই নগর আদালতেক �ি�য়া ও 
ব�গতভােব যিদ আমােদর �েয়াগ করেত হয়, তাহেল েসখােন তার অিধে��, সীমানা, �িতপরূণ, এর কাযর্কারণ 
প�িত ও সুর�া-এই িবষয়গুেলা অবশয্ই িবেবচনায় রাখেত হেব। আেরকিট িবষয় হেলা, এটার বা�বায়ন করেত 
েযৗথতার �েয়াজন পড়েব এবং সরকার, িবেশষ কের �ানীয় সরকােরর সােথ মানবািধকার কমর্ীসহ সংি��রা য�ু 
হেবন। েসই িবচাের বলা যায়, নগর আদালত অবশয্ই করেত হেব। তেব এিট কীভােব রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা 
যায়, তাও কম বড় চয্ােল� নয়। 

পিরেশেষ েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ‘মাদারীপরু িলগয্াল এইেডর স�াদক ফজললু হকেক আবারও ধ�বাদ িদেয় 
আেলাচনা েশষ করেত চাই। িতিন গত দুই দশক আেগ েয কাজিটর সূ�পাত কেরিছেলন, তা একটু একটু কের 
এিগেয় আজ আেলার মখু েদখার পযর্ােয় চেল এেসেছ’।

আেলাচনা েথেক উেঠ আসা সুপািরশ

সংলাপ েথেক েবশ িকছু সুপািরশ উেঠ আেস যা িনে� তুেল ধরা হেলা-

• নগর আদালত রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা।
• িবচািরক পয্ােনল গঠন করা।
• েময়েরর ভূিমকা িবিধর মাধয্েম িনধর্ািরত করা।
• িপিছেয় পড়া মানুষেদর নগর আদালেতর আওতায় আনা।
• আইনজীবীেদর অংশ�হেণর সুেযাগ রাখা। 
• ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন 

পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন।
• সংরি�ত আসেনর কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব।
• িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস িবষেয় 

িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও পির�ার করা দরকার।
• এই িবষেয় অ�া� েদশগুেলার অিভজ্ঞতা আমেল িনেত হেব।
• েসবাখাত নগর আদালেতর আওতায় িনেয় আসেত হেব।
• জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করেত হেব।
• েফৗজদাির িবিধ ও অ�া� িবদয্মান আইেনর সে� নগর আদালেতর সাম�সয্ �ণয়ন।



সূচনা ব�বয্

নাগিরক �য্াটফেমর্র আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২০ সােলর 
অে�াবর মােস এ ধরেনর একিট আেলাচনার সূ�পাত হেয়িছল। িবষয় 
িছল, নগর আদালেতর গঠন, কাযর্�ণালী, সমসয্া ও সমাধান। িতিন 
আেলাচনার �সে� সবাইেক �রণ কিরেয় েদন েয, বাংলােদেশর অ�ত 
এক-ততৃীয়াংশ মানুষ এখন নগের বসবাস কের। নগেরর সংজ্ঞা িনেয় 
অেনক আেলাচনা আেছ। তেব সাধারণভােব নগর বলেত িসিট 
করেপােরশন ও েপৗরসভা অ�ল েবাঝােনা হয়। অেনেক আবার তা 
উপেজলা পযর্� েটেন িনেয় েযেত চান। তেব িতিন বেলন, এই আেলাচনায় 
নগর বলেত েদেশর ১২িট িসিট করেপােরশন েবাঝােনা হেব। ১৯৫১ সােল 
েদেশর মা� ৪ শতাংশ মানুষ নগের বসবাস করত। এিট গেড় বছের �ায় 
২.৮ শতাংশ হাের বাড়েছ। ধারণা করা হয়, ২০৪০ সাল নাগাদ েদেশর 
অেধর্ক মানুষ নগের বসবাস করেব। নগের মানুষ বাড়েল সমসয্াও 
বাড়েব। আবার নগরায়েণর িকছু �ি�য়া আেছ। আবাসন, ভূিম, পিরেষবা, 
�া�য্, িশ�া; এ রকম অেনক িবষয় আেছ। এসব িনেয় নানাসমেয় 
বাগ-িবত�া হয়। অেনক ে�ে� তা আদালত পযর্� গড়ায়। িক�ু েদেশ 
িবচার িবভােগর বতর্মান অব�ার কারেণ অেনক মামলা বহুিদন ধের চেল, 
তারপরও অেনক সময় সমাধান েমেল না। িবক� সমাধােনর পথ হে� 
িবক� িবেরাধ িন�ি�। সারা পিৃথবীর মেতা আমােদর েদেশও তা করা 
হে�। এর মেধয্ নগর আদালত িবেবচনা করা যায় িক না, তাও খিতেয় 
েদখা হে�। এ সং�া� একিট খসড়াও ৈতির করা হে�। েদেশ অেনক 
নগর িবেশষজ্ঞ আেছন, েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, তােদর িবেবচনার জ� 
এই খসড়া েপশ করা হে�।

বা আইনানুগ কারণ েনই েজেনও মামলা করা হেল অনিধক ৫-১০ হাজার টাকা জিরমানা করা যােব। আদালেতর 
িস�া� �কােশয্ েঘাষণা করেত হেব। সংখয্াগির� সদেসয্র িস�াে�র িভি�েত রায় হেব। তেব েকউ িভ�মত 
েপাষণ করেল তার মতামত িলিপব� করা হেব। উপি�ত সব সদেসয্র স�িত বা সংখয্াগিরে�র মতামেতর িভি�েত 
িস�া� হেল আিপল হেব না। আবার আদালেতর ৫ সদেসয্র উপি�িতেত (৩:২) বা ৩ জেনর উপি�িতেত (২:১) 
সংখয্াগির�তার িভি�েত িস�া� হেল সং�ু� প� িস�া� েঘাষণার ৩০ িদেনর মেধয্ আিপল করেত পারেবন। 
আিপল করেত হেব েময়েরর আদালত বরাবর। তেব এই আদালত সব �িতকার িদেত পারেব না। েযমন, কারাদ� 
বা অথর্দ�, তেব �িতপরূণ বা েবদখল স�ি� পনুরু�ােরর আেদশ িদেত পারেব। অ�িদেক আিপেলর ে�ে� 
েময়র বা পয্ােনল েময়র আেগর িস�া� বািতল বা পিরবতর্ন করেত পারেবন। েময়র বা পয্ােনল েময়েরর িস�া� 
মনঃপতূ না হেল সং�ু� প� ৩০ িদেনর মেধয্ েজলা বা দায়রা জজ আদালেত আিপল করেত পারেব।

আদালেতর িস�া� কাযর্করকরণ

আদালেতর সামেন অথর্ পিরেশাধ বা স�ি� েফরত বা দখল বিুঝেয় েদওয়া হেল আদালত িবষয়িট নিথভু� 
করেব। �িতপরূণ ছাড়া অ� িবষয় থাকেল তা েজলা য�ু জজ আদালেত ে�রণ করার এখিতয়ার এই আদালেতর 
থাকেব। আদালত অবমাননা হেল অনিধক এক/পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা হেত পাের। তেব সাধারণ মানুষ েযন 
আদালেত মামলা পিরচালনা করেত পােরন, েস লে�য্ বলা হেয়েছ, েকােনা প� মামলা পিরচালনার জ� 
আইনজীবী আদালেত হািজর করেত পারেবন না। অয্াডেভােকট খান েমা: শহীদ বেলন, সরকার েগেজট �ণয়েনর 
মাধয্েম সংি�� িবিধ �ণয়ন করেব, এটাই সবার আশা। তেব েপৗরসভা সং�া� আইন হেলও এখেনা িবিধ �ণীত 
হয়িন। একই সে� তার যেুগাপেযাগীকরণ দরকার। এর মলূ ল�য্ হে�, গিরব মানুষ েযন আদালেত না িগেয়ও 
সুিবচার পান েসটা িনি�ত করা। এ ছাড়া আদালেতর ওপর চাপ কমােনা। এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, 
এখােন দুিট িবষয় আেছ। একিট হে� পেুরােনা আইেনর সংেশাধন, আেরকিট নতুন আইন �ণয়ন। আজেকর  
িবষয় হে� মলূত নতুন আইন �ণয়ন। তেব �াম আদালেতর �মতা বিৃ�র �স�ও এেসেছ। আইেনর েয খসড়া 
এেসেছ েসখােন িকছু ��ও উেঠেছ। েযমন, েপনাল েকাড বা দ�িবিধর সে� তার স�কর্ েকমন হেব। আবার  
�াম আদালত বয্বহােরর ে�ে� স�মতার �� এেসেছ, সে� রেয়েছ রাজৈনিতক ও সামািজক চাপ। ফেল 
আশ�াও আেছ।

েময়রেদর অংশ�হণ

ঢাকার েময়ররা ৈদনি�ন কােজই িহমিশম খাে�ন। ফেল তােদর পে� এইসব মামলা েদখভাল করা কিঠন হেত 
পাের। েসে�ে� তােদর অধীেন েকােনা কিমিট িবচািরক কাযর্�ম পিরচালনা করেল কাজিট �ত হেব এবং সাধারণ 
মানুষ উপকৃত হেব বেল মত েদন লাইট হাউেসর �ধান িনবর্াহী হারুন অর রশীদ। িববাহ িবে�দসহ নারীেদর 
হয়রািনর মামলাগুেলা এখন েযভােব পিরচািলত হে�, তােত অিধকাংশ ে�ে�ই তারা �ায়িবচার পাে�ন না। তাই 
এ িবষয়গুেলা অবশয্ই নগর আদালেতর মাধয্েম সমাধােনর বয্ব�া করেত হেব। িমথয্া মামলা করার ে�ে� 
জিরমানার পিরমাণ নযূ্নতম ৫০ হাজার টাকা করেত হেব, যােত েকােনাভােবই মানুষ এটা না করেত পাের। িতিন 
জানান, নগেরর েযৗন কমর্ীরা মেন কের, তারা অৈবধ। তারা অৈবধভােব ৈবধ হেয় বসবাস করেছ। তােদর যখন 
েকােনা িবষেয় আদালেত যাওয়ার �েয়াজন হয়, তখন ৈবধতা না থাকার কারেণ তারা েসখােন েযেত পাের না। 
ফেল তােদর এই আদালেতর মাধয্েম আইিন সুিবধা েদওয়া হেল খবু ভােলা হয়। এখন েকান্  প�িতেত তােদর 
য�ু করা যায়, েসটা আইনজ্ঞরা ভােলা বলেত পারেবন।

নগর আদালেতর পিরসর

বিরশাল িসিট করেপােরশেনর কাউি�লর েকািহনুর েবগম বেলন, বাবা-মােয়র একমা� স�ান যিদ েমেয় হয়, 
তাহেল েসই েমেয় স�ি�র উ�রািধকার হয় না। তার চাচারাই েসটা িনেয় যায়। এই িবষয়িটও নগর আদালেতর 

মাধয্েম সুরাহা করা যায়। ধমর্ীয় ও পািরবািরক আইেনর সােথ এই বয্ব�া সাংঘিষর্ক হেব না বেল িতিন জানান। 
আদালেত মামলা করার ে�ে� দীঘর্ সময় অেপ�া করেত হয়। েমেয়েদর পে� েবিশ িদন এই মামলা চালােনাও 
স�ব হয় না। তখন �াভািবকভােবই মামলা খািরজ হেয় যায়। পািরবািরক আদালেত েবিশর ভাগ নারী মামলা 
কেরও �ায় িবচার পায় না। েস ে�ে� নগর আদালেতর মাধয্েম �ত সমেয়র মেধয্ নারী িনযর্াতনসহ এসব 
মামলার সুরাহা করেত পারেল ভু�েভাগী নারীরা �ায়িবচার পােব বেল িতিন আশা কেরন।

টটর্ লায়ািবিলিট

ি�ন ইউিনভািসর্িট অব বাংলােদশ-এর আইন িবভােগর িবভাগীয় েচয়ারময্ান পারেভজ আহেমদ বেলন, নগর 
আদালেতর েয খসড়া এখােন েদওয়া হেয়েছ, তার �থম অংেশ েফৗজদাির অপরােধর কথা বলা হেয়েছ। এর 
বাইেরও িতিন বেলন, টটর্ লায়ািবিলিট (১.৪৭) অথর্াৎ শ�দূষণ বা েযখােন িনমর্ােণর জ� রড িসেমন্ট রা�ার পােশ 
েফেল রাখা হয়, এই িবষয়গুেলা আদালেতর এখিতয়ােরর মেধয্ আনা েগেল খবু ভােলা হেব। একই সমেয় েয 
আিপল �ি�য়ার কথা বলা হেয়েছ, নগর আদালেতর েকান্ িবষয় �কৃত অেথর্ েময়েরর কােছ যােব, িতিন কীভােব 
িস�া� েনেবন, তাও গুরু�পণূর্। এখােন েময়র কাজটা কীভােব করেবন? তার কতৃর্� থাকেব িক না? কিমিট থাকেব 
িক না? েস িবষয়গুেলা �� কের েনই। েকােনা েকােনা িবষেয় িসিট করেপােরশন আইেনর সে� এই আইন 
সাংঘিষর্ক হেত পাের। েস ে�ে� িসিট করেপােরশন আইন বা নগর আদালত আইন পিরবতর্েনর বয্ব�া রাখা হেব 
িক না—েস িবষয়িটও িবেবচনা করা উিচত।

আদালত ও আইনজীবী

বয্াির�ার সারা েহােসন িবচারালেয়র কমর্ভার িনেয় আেলাচনা কেরন। িবচারকেদর েকমন চাপ িনেয় কাজ করেত 
হয়, েস িবষেয় আেলাকপাত কের িতিন আেরা বেলন, যারা অ�ােয়র িশকার হে�ন, তারা সবাই িক�ু িবচারালেয় 
আেসন না। িববািহত নারীেদর মেধয্ যারা িনযর্াতেনর িশকার হন, তােদর মেধয্ মা� দুই ভাগ িবচার চাইেত 
আেসন। অ�া� অপরােধর ে�ে�ও অেনকটা এ রকম েদখা যায়। িবক� িবেরাধ িন�ি�র বয্ব�া থাকাটা জরুির, 
আবার িবেরাধ িন�ি�র নােম নতুন ধরেনর অ�ায় েযন না হয় েস বয্াপােরও সেচতন থাকেত হেব। তেব এর 
�েয়াজনীয়তা �ীকার কের েনওয়া দরকার। খসড়া আইেন বলা হেয়েছ, আইনজীবীর �েয়াজন হেব না; ৫০ টাকা 
আদালত িফ িদেলই চলেব। তেব আইনজীবীরা েতা সবাই খারাপ নন, অেনেকই মানুষেক সহায়তা কেরন। 
আইনজীবীরা না থাকেল সমসয্া হেব িক না—তা িনেয় উে�গ আেছ। তেব মানুষ যিদ িনিবর্ে� আদালেত েযেত 
পােরন, তাহেল আইনজীবীেদর অনুপি�িত সমসয্ার কারণ হেব না। এে�ে� নারীেদর অংশ�হণ জরুির বেল মেন 
কেরন সারা েহােসন। শ�চয়ন িনেয় সতকর্ হওয়ার পরামশর্ও েদন িতিন, েযমন �ীলতাহািন। নারী-পরুুষ একসে� 
আদালেত েযেত পারেল তা কাযর্কর সমাধান হেব বেল তার মত। নগর আদালেতর পয্ােনেল অেধর্ক নারী আর 
অেধর্ক পরুুষ রাখার বয্াপাের মত েদন িতিন।

শাি� নািক সংেশাধন

িবচার বয্ব�া শাি�মলূক হওয়া কােজর কথা নয় বেলই মতামত েদন সারা েহােসন। বরং একজন মানুষ অপরাধ 
করেল কীভােব েসই জগৎ েথেক েবিরেয় আসেত পােরন, তা িনি�ত করা দরকার। নগর আদালত চাল ুহেল 
েটকসই উ�য়ন অভীে�র দুিট অভী� বা�বায়েন বাংলােদশ অেনকটাই এিগেয় যােব। অভী� দুিট হেলা ১৬-�ায় 
িবচার ও ৫-িল�ৈবষময্ �াস। নাগিরক সংগঠনগুেলা এ ে�ে� সরকােরর সােথ হাত েমলােত পাের। �ানীয় সরকার 
স��ৃ হেল তা আরও কাযর্কর হেব। ��াব িনেয় আেলাচনায় পণূর্া� সমথর্ন েদন ঢাকা উ�র িসিট করেপােরশেনর 
েময়র আিতকুল ইসলাম। তার মেত, আইনিট বা�বািয়ত হওয়া দরকার। েকননা নগর আদালেতর মাধয্েমই 
নগেরর অিধকাংশ সমসয্ার সমাধান হেত পাের। �িতিদনই অেনক সমসয্া িনেয় ভু�েভাগী মানুষ আসেছ, িক�ু 
আইিন জিটলতার কারেণ অেনক ে�ে�ই সমসয্ার সমাধান করা যায় না। নগর আদালত হেল আদালেতর ওপর 

চাপ অেনকটাই কেম যােব। ��ােব বলা হেয়েছ, িসিট করেপােরশেনর ওয়াডর্ কাউি�লররা আদালেতর সভাপিত 
হেত পারেবন। িতিন ��াব কেরন, ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই 
িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন। এছাড়াও সংরি�ত আসেনর 
কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব। িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা 
বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস বয্াপাের িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও একটু পির�ার 
করা দরকার।

েদেশর �চিলত রাজৈনিতক �ভাব বলেয় ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ এই আইেনর সুর�া কতটুকু েপেত পাের, এ 
�সে� আিতকুল ইসলাম বেলন, িডিজটাল যেুগ েকউ অ�ায় কের পার েপেয় যােবন, েতমনটা হওয়ার সুেযাগ 
কম। তারপরও সবিকছু আধিুনকায়ন করা হেব। দািয়��া� কাউি�লরেদর �িশ�ণ সহ সব ধরেনর বয্ব�া করা 
হেব-একিট �য্াটফমর্ হেল সবিকছুই স�ব। ১০িট মামলা পযর্েব�ণ করেলই বলা যােব, কারও প�পািত� করা 
হে� িক না।

�িতেবশীেদর অিভজ্ঞতা আমেল েনওয়া

েসন্টার ফর িপস এন্ড জাি�স, �য্াক িব�িবদয্ালয়-এর িসিনয়র েফেলা ফি�না েপেরইরা বেলন, খসড়া আইনিট 
চূড়া� করার ে�ে� �িতেবশী েদশগুেলা েথেক আরও িব�ািরত জানার সুেযাগ আেছ। তারা কীভােব িসিট েহা� 
বা টাউন েহা� কেরেছ, রাজৈনিতক �ভাব বা দুনর্ীিত তারা কীভােব েমাকািবলা কেরেছ  ইতয্ািদ। িতিন বেলন, 
িবদয্মান আইনগুেলা সংেশাধন না কের নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ িক না, েস িবষেয় অেনেকই �� তুলেত 
পােরন। তার মেত, নগেরর িবদয্মান সমসয্া সমাধােনর জ� নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ। িবগত কেয়ক বছের 
েদেশর মানুেষর অথর্ৈনিতক স�মতা েবেড়েছ। নারী-পরুুষ, িবেশষ কের নারীেদর অথর্ৈনিতক কমর্কাে� য�ু 
হওয়ার �বণতা েবেড়েছ। তােদর চলােফরা ও িশ�ার ে�ে� অেনক অ�গিত হেয়েছ। েসগুেলার সুিনিদর্� 
�িতফলন েযন এই নতুন আইেন থােক, েস িবষেয় নজর িদেত হেব। �িতেবশী েদেশর �সে� িতিন বেলন, 
বতর্মােন পি�মবে�র িসিট িসিভল েকােটর্র ১০ লাখ রুিপ পযর্� অথর্দে�র �মতা আেছ, যা �িত দুই-িতন বছর 
পরপর পিরবতর্ন করা হয়। একইভােব েয সমসয্াগুেলা আসেছ েসগুেলা তারা কীভােব েমাকািবলা করেছ, তা 
েদখার অবকাশ রেয়েছ। িশে�া�ত অেনক েদেশই েদখা যায়, েসবা খাতও এই আইেন য�ু করা হেয়েছ। েযমন, 
িসিট কমে�ে� অেনকগুেলা ভবন থােক। ফেল �িতেবশীেদর সে� েয ঝগড়া হয় অথবা সািভর্স েডিলভাির 
পারসেনর সে� েয ঝগড়া হয়, এমন েছাট েছাট িবষয় তারা তােদর নগর আইেন িনেয় এেসেছ। েসগুেলা েথেকও 
েশখার অবকাশ রেয়েছ। িতিন আরও বেলন, িবে�র ৭০ েথেক ৮০ ভাগ মানুষ ইনফরমাল জাি�স েস�েরই 
সমসয্ার সমাধান করেত চায়, এটা �ীকৃত বয্াপার। তাই এই আইন বা�বায়েনর দািয়ে� যারা থাকেবন, তারা েযন 
মানুেষর অিধকার ও মানবািধকার িবষেয় ওয়ািকবহাল থােকন। একই সােথ শাি�র ে�ে� লঘ ুও গুরুদেন্ডর 
পাশাপািশ কিমউিনিট জাি�েসর জায়গায় আমরা েযেত পাির িক না, েসিটও েদখার িবষয়। স�ােনর অিধকার বা 
তালােকর মেতা পািরবািরক আইেনর ধারার সে� সাংঘিষর্ক িবষয়গুেলা িতিন এই আইেনর আওতার বাইের রাখার 
পরামশর্ েদন।

মােঠর অিভজ্ঞতা

মিু� নারী ও িশশু উ�য়ন সং�ার িনবর্াহী পিরচালক মমতাজ আরা েবগম বেলন, অিভজ্ঞতা েথেক েদেখিছ, 
জিরমানার টাকা িনেয় বাদী ও িববাদীর মেধয্ নতুন �� ৈতির হয়। েস ে�ে� তার পরামশর্ হে�, জিরমানার টাকা 
সরাসির বয্াংক অয্াকাউেন্ট জমা িদেত হেব। আর বাদীেক জিরমানার অথর্ েফরত েদওয়ার সময় েযন 
েকােনাভােবই িববাদী উপি�ত না থােক। এ ছাড়া নগর আদালেতর মাধয্েম ২৯ লাখ মামলার জট েযন ধীের ধীের 
কেম আেস এবং ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ েযন �ায় িবচার পায়, েসিদেকই েবিশ মেনােযাগ িদেত হেব।

�ােমর মানুেষর িবেরাধ িন�ি�র জ� �াম আদালত আেছ। েয আইেনর মাধয্েম �াম আদালত পিরচািলত হে�, 
েসখােনও েবশ িকছু পিরবতর্ন আনা হেয়েছ। িক�ু নগের েসরকম িকছু েনই। এ পযর্ােয় �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন 
ও সমবায় ম�ণালয়-এর মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম, এমিপ বেলন, আপনােদর ধ�বাদ িদেত হয়, আপনারা 
িবষয়িট অনুধাবন কেরেছন। �ােমর মানুেষর মেতা শহেরও অেনক মানুষ আেছন, যারা সব সময় সব িবষেয় 
আদালেত েযেত চান না বা েযেত পােরন না। ফেল তােদর জ� নগর আদালত গঠেনর �েয়াজনীয়তা রেয়েছ। এর 
নামকরণ করা েযেত পাের ‘নগর �ানীয় আইন’। এখােন অ�তম চয্ােল� হে� সুশাসন। �� উেঠেছ, �ােম েয 
আদালত করা হেয়েছ, েসখােন কতখািন সুশাসন িনি�ত করা হেয়েছ? ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা, িসিট 
করেপােরশনেক �মতায়ন করা হেয়েছ, এখন এই �িত�ানগুেলার জবাবিদিহ ও ��তা িনি�ত করেত হেব। এিট 
করেত না পারেল যত �মতাই েদওয়া েহাক না েকন, �কৃত অেথর্ সুশাসন িনি�ত করা যােব না। এই সুশাসন 
িনি�ত করেলই েকবল �াম ও নগর আদালত সাথর্ক হেব। সাধারণ মানুষ উপকার পােব।

জন�িতিনিধেদর �মতায়ন

নগরায়ন �সে� মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম বেলন, পিরকি�ত নগেরর মেতা পিরকি�ত �ামও গেড় 
তুলেত হেব। তা না হেল নগেরর মেতা �ােমও নানারকম সমসয্া সিৃ� হেব, অপিরকি�তভােব বািড়ঘর ও 
রা�াঘাট গেড় উঠেব। েস জ� পিরকি�ত �াম গঠেন মেনােযাগ িদেত হেব। �ােম রা�ার পােশ �ুল-কেলজ, 
মসিজদ হে�, ধােনর জিমেত বািড়ঘর হে�, অথচ এসব েদখার কতৃর্প� েনই। এসব িনয়েমর মেধয্ আনা না 
েগেল �ােম িনয়ম-কানুেনর বালাই থাকেব না। তখন �ােমর অব�াও শহেরর মেতা হেয় যােব। এক সময় �ােম 
গািড় েবেড় যােব। তখন রা�ার সংকট হেব। এসব িনয়�েণর �মতা ইউিনয়ন পিরষেদর হােত েদওয়ার ��াব 
কেরিছেলন িতিন, িক�ু েদখা েগল, সবাই সম�ের তার �িতবাদ কেরেছ। একইভােব �াম আদালেতর বয্াপােরও 
মানুষ �িতি�য়া জািনেয়েছ বেল িতিন জানান। কথা হে�, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ানগুেলার �মতায়ন করা না 
েগেল িবপদ। েযমন, িসিট করেপােরশন এবার আেগভােগ খাল খনন করায় বষর্ায় অেনক বিৃ� হওয়া সে�ও েতমন 
একটা জলাব�তা হয়িন। তার মেত, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ান যতটা কাজ করেত পাের, কমর্চারী-িনভর্র 
�িত�ান ততটা পারেব না। জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করা হেল �মতার অপবয্বহার হেত পাের, িক�ু তার 
িবক� েনই। সমাধান আমােদরই খুঁেজ েবর করেত হেব।

আেলাচনায় আেরা উেঠ আেস েয, নগর দূষণম�ু রাখেত স�িত কাউি�লরেদর সােথ কাজ করা হেয়েছ। িক�ু 
কাউি�লররা বলেছন, তােদর �মতা েনই। েকননা বড় বড় �িত�ান বা বয্ি� কতৃর্ক নদী, মািট ও বায়রু েয দূষণ 
হে�, তার িবরুে� মামলা বা শাি�র বয্ব�া করার এখিতয়ার তােদর েনই। ফেল এই িবষয়গুেলা নগর আদালেতর 
মাধয্েম কীভােব সমাধান করা যায়, তার বয্ব�া েনওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। 

জবাবিদিহ

গত বছর েকািভেডর শুরুেত অেনক েপৗরসভা রাজ� আহরণ করেত পােরিন। তখন সরকার তােদর সহেযািগতা 
কেরেছ। �ানীয় সরকার ম�ীর তহিবল ও �ধানম�ীর �াণ তহিবল েথেক তখন তােদর ৪৫ েকািট টাকা েদওয়া 
হেয়িছল। এর আেগ মাননীয় ম�ী একিট িনয়ম কেরিছেলন, েপৗরসভাগুেলা কমর্চারীেদর েবতন িদেত না পারেল 
পিরষদ েভেঙ েদওয়া হেব। ফেল েদখা েগল, চলিত বছর এখন পযর্� েকােনা েপৗরসভা টাকা চায়িন। তেব িকছু 
সমসয্া আেছ। নগর ও শহর কতৃর্প�েক জবাবিদিহমলূক করেত সরকােরর িকছু হ�ে�প �েয়াজন বেল মেন 
কেরন জনাব তাজলু ইসলাম। িসিট করেপােরশন বা েপৗরসভায় সহকারী সিচব পযর্ােয়র কমর্কতর্ারা েযেত চান 
না, কারণ তখন তােদর েবতন েপৗরসভা েথেক হয়। আবার েময়ররা তােদর সংকুিচত কের রােখন। েস জ� িতিন 
��াব িদেয়েছন, তােদর েবতন েযন সরাসির সরকার েথেক েদওয়া হয়। এেত ৩০০ েকািট টাকার মেতা খরচ 
হেব। তেব িতিন মাননীয় �ধানম�ীেক বেলেছন, এই ৩০০ েকািট টাকা িবিনেয়ােগর মধয্ িদেয় সরকােরর ৩ 
েথেক ৪ হাজার েকািট টাকা আয় হেব। অথর্াৎ েপৗরসভাগুেলা কাযর্কর হেব। 

এ িবষেয় সংলােপর আেয়াজক �িত�ানগুেলার মেধয্ �থেমই মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন 
(এমএলএএ)-এর িনবর্াহী পিরচালক ফজলরু রহমান বেলন, এসিডিজেতও নগর আদালত আইেনর কথা বলা 
হেয়েছ। আমরাও সময়-সময় িবিভ� ভােব এই আইেনর �েয়াজনীয়তার কথা বেল আসিছ। তাই এখন আইন 
কাযর্কর করা খবু দরকার। শুধ ুকাযর্কর করেলই হেব না, যথাযথভােব তা বা�বায়নও করেত হেব। 

�ায়িবচার ও সুশাসন

নাগিরেকর �ায় িবচােরর অিধকার ও মানবািধকার িনেয় কাজ কের যাে� আেয়াজেনর সহেযাগী �িত�ান নাগিরক 
উেদয্াগ। �িত�ােনর �ধান িনবর্াহী জািকর েহােসন বেলন, েদেশর �ামীণ সমােজর ঐিত�বাহী সািলিশ �িত�ান 
কাযর্কর করা, েদেশর �চিলত আইন ও নীিতর িভি�েত সািলশকারীেদর �িশ�ণ েদওয়া, তােদর িকছু �চিলত ভুল 
িস�া� ও সািলশ অেযাগয্ েফৗজদাির অপরাধ আদালেত মীমাংসার জ� উেদয্াগ �হণ, �ানীয় পযর্ােয় আইন ও 
মানবািধকার িবষেয় সুিবধাবি�তেদর অিধকার আদায়সহ িবিভ� িবষয় িনেয় কাজ কের যাে� নাগিরক উেদয্াগ। 
এসিডিজ-১৬.১০ এ বলা আেছ, �ায়িবচােরর িভি�েত সবার সমঅিধকার �িত�া করেত হেব। এসিডিজ িবষয়ক 
নাগিরক �য্াটফেমর্র অ�তম ল�য্ হেলা, এসিডিজ-১৬ িনেয় কাজ করা। ইিতমেধয্ নাগিরক �য্াটফমর্ এ িবষেয় 
িব�ািরত �িতেবদনও ৈতির কেরেছ। ফেল এই আেলাচনা এসিডিজ-১৬-এর আেলােক হে� বেল ধের েনওয়া 
যায়। িতিন বেলন, বতর্মান সরকার এসিডিজ বা�বায়েন অ�ীকারব�। এ িবষেয় েবশ িকছু সফলতাও এেসেছ। 
বলা হয়, এসিডিজ-১৬ হে� ‘মাদার অব অল েগাল’। তাই এসিডিজর অ�া� অভী� কতটা বা�বায়ন হেব, তা 
�ায়িবচার ও সুশাসন িনি�তকরেণর ওপেরই িনভর্র করেছ। নগর আদালত �হণ ও বা�বায়ন নাগিরকেদর জীবেন 
�ায়িবচার িকছুটা হেলও �িতি�ত করেত পাের।

নগর আদালেতর �েয়াজনীয়তা 

সংলােপ মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এমএলএএ-এর �ধান সম�য়কারী অয্াডেভােকট খান েমাঃ শহীদ। িতিন 
বেলন, ঐিত�গতভােবই এই উপমহােদেশর; িবেশষ কের বাংলােদেশর মানুষ েছাট েছাট িবেরাধ আদালেত না 
িগেয় �ানীয় পযর্ােয় িন�ি� কের আসেছ। �ানীয় সরকােরর আওতায় িবেরাধ িন�ি�র জ� ইউিনয়ন পিরষেদ 
�াম আদালত আইন রেয়েছ-২০০৬ সােল �িতি�ত ও ২০১৩ সােল সংেশািধত। আর েপৗরসভার জ�ও (িবেরাধ 
মীমাংসা েপৗর এলাকা) আইন রেয়েছ ২০০৪ সােল �ণীত। িতিন বেলন, ১২িট িসিট করেপােরশেন �ায় েপৗেন ২ 
েকািট মানুষ বাস করেছ। িক�ু িসিট করেপােরশন এলাকায় েছাট েছাট িবেরাধ মীমাংসার জ� েকােনা আইন 
েনই। ফেল দির� ও অসহায় মানুষ; িবেশষ কের নারীরা িবিভ� সমসয্ার স�খুীন হে�। আদালেত মামলার জট ও 
িন�ি�েত দীঘর্সূ�তার কারেণ মানুষ েজলা আদালেত েযেত চায় না। েসই বা�বতায় েদেশ নগর আদালেতর 
�েয়াজনীয়তা রেয়েছ।

��ািবত নগর আদালেতর কাঠােমা

ওয়াডর্িভি�ক পাঁচজন সদসয্ িনেয় এই নগর আদালত গিঠত হেত পাের। এর �ধান হেবন সংি�� ওয়াডর্ 
কাউি�লর। এছাড়া আেবদনকারীর দুজন �িতিনিধ, একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি� এবং 
�িতপে�র �িতিনিধ থাকেবন দুজন- একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি�। মেনানীত নারী কাউি�লরও 
েসখােন থাকেত পােরন। আইেন বলা হেয়েছ, একজন নারী েযন আদালেত থােকন। েয ওয়ােডর্ অপরাধ সংঘিটত 
হেব বা মামলার কারণ েযখােন সংঘিটত হেব, েসখােন আদালেত গিঠত হেব। সাদা কাগেজ বাংলা ভাষায় দ�খত 
বা িটপসই িদেয় আদালেতর কােছ মামলা দােয়র করা যােব। েসজ� ৫০ টাকা িফ হেত পাের। তেব মামলার 
শুনািনর আেগ �াক-িবচার বা আপস-মীমাংসার সুেযাগ থাকেব। আদালত গিঠত হওয়ার অনিধক ১৫ িদেনর মেধয্ 
�থম অিধেবশন বসেব। উভয় প�েক শুনািন কের আপস মীমাংসার জ� ৩০ িদেনর সময় েদওয়া হেব। িন�ি� 
হেল উভয় প� ও মেনানীত সদসয্েদর �া�রসহ ৈতিরকৃত আপসনামা আদালেতর িডি� বেল গণয্ হেব। আপস 
বয্থর্ হেল সেবর্া� ৯০ িদেনর মেধয্ মামলার িন�ি� হেব। ভুয়া মামলার ে�ে� শাি�র িবধান রাখা হেয়েছ। �াযয্ 
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সম�য় ও িনরেপ�তা 

ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর ত�াবধােন স�িত �াম আদালত পযর্ােলাচনায় েদখা েগেছ, ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারময্ানরা রাজৈনিতক দেলর সদসয্। একইভােব েময়ররাও রাজৈনিতক দেলর সদসয্। ফেল িনরেপ� িবচার 
িনি�ত করার জ� িবচািরক পয্ােনল গঠন করা খবুই জরুির। িবচার িন�ি�র জ� যারা কাজ করেব, তােদর মেধয্ 
সম�য় থাকা দরকার, যােত েকউ অ�জেনর কােজ হ�ে�প না করেত পাের এবং আইেনর মাধয্েম এই িবষয়িট 
িনি�ত করা দরকার। সুি�ম েকােটর্র আইনজীবী অয্াডেভােকট ফিরদা ইয়াসিমন এসব �স� উ�াপন কেরন। �াম 
আদালত, নগর আদালত বা িবচািরক আদালত-েকােনা �িত�ােনরই িনরেপ�তা েনই বেল মেন কেরন বগুড়ার 
েঠ�ামারা মিহলা সবজু সংঘ (িটএমএসএস)-র �িত�াতা এবং িনবর্াহী পিরচালক েহাসেন আরা েবগম। সব 
জায়গােতই এক পাি�ক িবচার হে�। িবপরীত প�েক েকােনাভােবই আইেনর সুেযাগ েদওয়া হে� না। এছাড়া 
েযসব িবষয় সংি�� �িত�ােনর আওতাভু� নয়, েসগুেলাও িবচােরর অ�ভুর্� কের িবেরাধী দলেক হয়রািন করা 
হে�। ফেল এই নগর আদালতেক কীভােব িনরেপ� করা যােব েসটাও ভাবেত হেব। 

অ�া� িবষয়

ততৃীয় িলে�র মানুষেদর িনেয় এই আইেন িকছুই বলা হয়িন। তােদর এই আইেনর আওতায় আনা উিচত। 
িবভাগীয় শহরগুেলােত অেনক কলকারখানা আেছ। েসখােন অেনক ঘটনা ঘেট, েযগুেলা �ম আদালত পযর্� 
েযেত পাের না। তােদর িবষয়গুেলাও এই আদালেতর মাধয্েম সমাধান করা যায় িক না, েসিট িবেবচনার কথাও 
সংলােপ উেঠ আেস। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সমােজর িপিছেয় পড়া সব মানুষেক এই আইেনর আওতায় আনেত 
হেব। েস তারা দিলত ে�িণ বা ততৃীয় িলে�র মানুষই েহাক না েকন। অয্াডেভােকট শহীদ বেলন, মসুিলম 
পািরবািরক অধয্ােদেশর আওতায় পািরবািরক সািলেশর বয্ব�া আেছ। এটা ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা ও িসিট 
কেপর্ােরশন-এই িতন �িত�ােনর ে�ে�ই কাযর্কর। এখন সািলিশ পিরষদ শুধ ু মসুলমানেদর জ�। েযেহতু 
বাংলােদেশর অিধকাংশ মানুষ মসুলমান, েসেহতু মেন হয় আইনটা েযন সব মানুেষর জ�। েসখােন বহুিববােহর 
িবরুে� সািলশ পিরষদ (আরিবে�শন কাউি�ল) গঠন কের িবচােরর বয্ব�া করা হয়। েস জ� িবষয়িট �াম 
আদালেতর মেধয্ েনই। আেরকিট িবষয় হে�, জিমর �� এই নগর আদালেত আনা হয়িন। এটা েদওয়ািন 
আদালতই েদখেব। এখােন শুধ ুঅে�র জিম েভাগ করার েয িবষয়টা, েসিট আনা হেয়েছ। েকােনা �িত�ান 
দুনর্ীিতম�ু করেত হেল সবাইেক িঠকভােব িনেজর দািয়� পালন করেত হেব। এটা কারও একার পে� করা স�ব 
নয়। েময়রেক পয্ােনল িবচারক করার ��াব েদওয়া হেয়েছ। তেব এই অিভেযােগর সে� িতিন একমত েয, েময়র 
কীভােব িবচার কাজ করেবন। েস িবষয়িট আইেনর আওতায় বা িবিধ আকাের আরও পির�ার করা েযেত পাের। 
িনরেপ�তা িবষেয় িতিন বেলন, িনবর্ািচত জন�িতিনিধরা িনরেপ� নয়, এই িবষয়িট মেনর মেধয্ ধের রাখেল 
েকান িকছুরই �েয়াজন েনই। এমনিক �ানীয় সরকারেকও বাদ িদেত হেব। ফেল েযটা করেত হেব েসটা হেলা, 
িনরেপ� বয্ি�েদরই িনবর্ািচত করেত হেব। এ জ� সু�ুভােব িনবর্াচনী বয্ব�া করা দরকার। মানুেষর সেচতনতা 
বাড়ােনা দরকার এবং যারা িনবর্ািচত হেব, তােদর চােপ রাখা দরকার। এগুেলা না কের আইেন তােদর বাদ 
িদেলই সব সমসয্ার সমাধান হেয় যােব, এটা মেন করা সমীচীন নয়। তারপরও সবার মতামেতর িভি�েত কাজটা 
করা হেব।

নগর আদালত ভােলাভােব গঠন করা েগেল মানুেষর �মতায়ন অেনকটাই এিগেয় যােব বেল মত েদন নাগিরক 
�য্াটফর্েমর েকার �েপর সদসয্ ও িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান। েয িবষয়িট বারবার 
আেলাচনায় এেসেছ েসিট হে�, আইেনর শাসন বা সুশাসন যিদ আমরা কােয়ম করেত না পাির, তাহেল এই 
কাযর্�ম পিরচালনা করা যােব িক না। িতিন মেন কেরন, দুেটা িবষয়ই সমা�রালভােব চািলেয় িনেত হেব। তাহেলই 
সব ে�ে� সুশাসন কােয়ম করা যােব।

সমাপনী ব�বয্

মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন, �া� ও নাগিরক উেদয্াগেক িবেশষভােব ধ�বাদ জানান েদবি�য় 
ভ�াচাযর্ এবং এই আেয়াজেনর সে� যারা য�ু আেছন ও যারা গুরু�পণূর্ মতামত িদেয়েছন, তােদর সকলেকও 
িতিন ধ�বাদ জানান। 
 
সুিবচার পাওয়া নাগিরেকর অ�তম েমৗিলক অিধকার। এই সুিবচার পাওয়ার অিধকার েথেক যিদ েকউ বি�ত হয়, 
তাহেল অ�া� অিধকার েথেক আরও অেনেক বি�ত হব। ফেল সুিবচার পাওয়ার অংশ িহেসেব আমােদর নগেরর 
�িতিট নাগিরেকর সুিবচার পাওয়ার অিধকােরর িবষেয় আমরা �েতয্েক একমত হেয়িছ বেল েঘাষণা কেরন 
েদবি�য় ভ�াচাযর্। এই আেলাচনা েথেক আরও একিট িবষয় েবিরেয় এেসেছ, েসিট হেলা, নাগিরক িহেসেব নগেরর 
সুিবধা িনেত েগেল আমােদর �ানীয় সরকােরর েয কাঠােমা আেছ, তার সং�ার �েয়াজন। �ানীয় সরকার 
শি�শালী না হেল বা নগর বয্ব�া শি�শালী না হেল আদালতও শি�শালী হেব না। ফেল বাংলােদেশ থমেক থাকা 
�ানীয় সরকােরর সং�ার ও �মতায়েনর �ি�য়া েজারদার করেত হেব। তাছাড়া, এই নগর আদালতেক �ি�য়া ও 
ব�গতভােব যিদ আমােদর �েয়াগ করেত হয়, তাহেল েসখােন তার অিধে��, সীমানা, �িতপরূণ, এর কাযর্কারণ 
প�িত ও সুর�া-এই িবষয়গুেলা অবশয্ই িবেবচনায় রাখেত হেব। আেরকিট িবষয় হেলা, এটার বা�বায়ন করেত 
েযৗথতার �েয়াজন পড়েব এবং সরকার, িবেশষ কের �ানীয় সরকােরর সােথ মানবািধকার কমর্ীসহ সংি��রা য�ু 
হেবন। েসই িবচাের বলা যায়, নগর আদালত অবশয্ই করেত হেব। তেব এিট কীভােব রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা 
যায়, তাও কম বড় চয্ােল� নয়। 

পিরেশেষ েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ‘মাদারীপরু িলগয্াল এইেডর স�াদক ফজললু হকেক আবারও ধ�বাদ িদেয় 
আেলাচনা েশষ করেত চাই। িতিন গত দুই দশক আেগ েয কাজিটর সূ�পাত কেরিছেলন, তা একটু একটু কের 
এিগেয় আজ আেলার মখু েদখার পযর্ােয় চেল এেসেছ’।

আেলাচনা েথেক উেঠ আসা সুপািরশ

সংলাপ েথেক েবশ িকছু সুপািরশ উেঠ আেস যা িনে� তুেল ধরা হেলা-

• নগর আদালত রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা।
• িবচািরক পয্ােনল গঠন করা।
• েময়েরর ভূিমকা িবিধর মাধয্েম িনধর্ািরত করা।
• িপিছেয় পড়া মানুষেদর নগর আদালেতর আওতায় আনা।
• আইনজীবীেদর অংশ�হেণর সুেযাগ রাখা। 
• ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন 

পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন।
• সংরি�ত আসেনর কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব।
• িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস িবষেয় 

িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও পির�ার করা দরকার।
• এই িবষেয় অ�া� েদশগুেলার অিভজ্ঞতা আমেল িনেত হেব।
• েসবাখাত নগর আদালেতর আওতায় িনেয় আসেত হেব।
• জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করেত হেব।
• েফৗজদাির িবিধ ও অ�া� িবদয্মান আইেনর সে� নগর আদালেতর সাম�সয্ �ণয়ন।



সূচনা ব�বয্

নাগিরক �য্াটফেমর্র আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২০ সােলর 
অে�াবর মােস এ ধরেনর একিট আেলাচনার সূ�পাত হেয়িছল। িবষয় 
িছল, নগর আদালেতর গঠন, কাযর্�ণালী, সমসয্া ও সমাধান। িতিন 
আেলাচনার �সে� সবাইেক �রণ কিরেয় েদন েয, বাংলােদেশর অ�ত 
এক-ততৃীয়াংশ মানুষ এখন নগের বসবাস কের। নগেরর সংজ্ঞা িনেয় 
অেনক আেলাচনা আেছ। তেব সাধারণভােব নগর বলেত িসিট 
করেপােরশন ও েপৗরসভা অ�ল েবাঝােনা হয়। অেনেক আবার তা 
উপেজলা পযর্� েটেন িনেয় েযেত চান। তেব িতিন বেলন, এই আেলাচনায় 
নগর বলেত েদেশর ১২িট িসিট করেপােরশন েবাঝােনা হেব। ১৯৫১ সােল 
েদেশর মা� ৪ শতাংশ মানুষ নগের বসবাস করত। এিট গেড় বছের �ায় 
২.৮ শতাংশ হাের বাড়েছ। ধারণা করা হয়, ২০৪০ সাল নাগাদ েদেশর 
অেধর্ক মানুষ নগের বসবাস করেব। নগের মানুষ বাড়েল সমসয্াও 
বাড়েব। আবার নগরায়েণর িকছু �ি�য়া আেছ। আবাসন, ভূিম, পিরেষবা, 
�া�য্, িশ�া; এ রকম অেনক িবষয় আেছ। এসব িনেয় নানাসমেয় 
বাগ-িবত�া হয়। অেনক ে�ে� তা আদালত পযর্� গড়ায়। িক�ু েদেশ 
িবচার িবভােগর বতর্মান অব�ার কারেণ অেনক মামলা বহুিদন ধের চেল, 
তারপরও অেনক সময় সমাধান েমেল না। িবক� সমাধােনর পথ হে� 
িবক� িবেরাধ িন�ি�। সারা পিৃথবীর মেতা আমােদর েদেশও তা করা 
হে�। এর মেধয্ নগর আদালত িবেবচনা করা যায় িক না, তাও খিতেয় 
েদখা হে�। এ সং�া� একিট খসড়াও ৈতির করা হে�। েদেশ অেনক 
নগর িবেশষজ্ঞ আেছন, েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, তােদর িবেবচনার জ� 
এই খসড়া েপশ করা হে�।

বা আইনানুগ কারণ েনই েজেনও মামলা করা হেল অনিধক ৫-১০ হাজার টাকা জিরমানা করা যােব। আদালেতর 
িস�া� �কােশয্ েঘাষণা করেত হেব। সংখয্াগির� সদেসয্র িস�াে�র িভি�েত রায় হেব। তেব েকউ িভ�মত 
েপাষণ করেল তার মতামত িলিপব� করা হেব। উপি�ত সব সদেসয্র স�িত বা সংখয্াগিরে�র মতামেতর িভি�েত 
িস�া� হেল আিপল হেব না। আবার আদালেতর ৫ সদেসয্র উপি�িতেত (৩:২) বা ৩ জেনর উপি�িতেত (২:১) 
সংখয্াগির�তার িভি�েত িস�া� হেল সং�ু� প� িস�া� েঘাষণার ৩০ িদেনর মেধয্ আিপল করেত পারেবন। 
আিপল করেত হেব েময়েরর আদালত বরাবর। তেব এই আদালত সব �িতকার িদেত পারেব না। েযমন, কারাদ� 
বা অথর্দ�, তেব �িতপরূণ বা েবদখল স�ি� পনুরু�ােরর আেদশ িদেত পারেব। অ�িদেক আিপেলর ে�ে� 
েময়র বা পয্ােনল েময়র আেগর িস�া� বািতল বা পিরবতর্ন করেত পারেবন। েময়র বা পয্ােনল েময়েরর িস�া� 
মনঃপতূ না হেল সং�ু� প� ৩০ িদেনর মেধয্ েজলা বা দায়রা জজ আদালেত আিপল করেত পারেব।

আদালেতর িস�া� কাযর্করকরণ

আদালেতর সামেন অথর্ পিরেশাধ বা স�ি� েফরত বা দখল বিুঝেয় েদওয়া হেল আদালত িবষয়িট নিথভু� 
করেব। �িতপরূণ ছাড়া অ� িবষয় থাকেল তা েজলা য�ু জজ আদালেত ে�রণ করার এখিতয়ার এই আদালেতর 
থাকেব। আদালত অবমাননা হেল অনিধক এক/পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা হেত পাের। তেব সাধারণ মানুষ েযন 
আদালেত মামলা পিরচালনা করেত পােরন, েস লে�য্ বলা হেয়েছ, েকােনা প� মামলা পিরচালনার জ� 
আইনজীবী আদালেত হািজর করেত পারেবন না। অয্াডেভােকট খান েমা: শহীদ বেলন, সরকার েগেজট �ণয়েনর 
মাধয্েম সংি�� িবিধ �ণয়ন করেব, এটাই সবার আশা। তেব েপৗরসভা সং�া� আইন হেলও এখেনা িবিধ �ণীত 
হয়িন। একই সে� তার যেুগাপেযাগীকরণ দরকার। এর মলূ ল�য্ হে�, গিরব মানুষ েযন আদালেত না িগেয়ও 
সুিবচার পান েসটা িনি�ত করা। এ ছাড়া আদালেতর ওপর চাপ কমােনা। এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, 
এখােন দুিট িবষয় আেছ। একিট হে� পেুরােনা আইেনর সংেশাধন, আেরকিট নতুন আইন �ণয়ন। আজেকর  
িবষয় হে� মলূত নতুন আইন �ণয়ন। তেব �াম আদালেতর �মতা বিৃ�র �স�ও এেসেছ। আইেনর েয খসড়া 
এেসেছ েসখােন িকছু ��ও উেঠেছ। েযমন, েপনাল েকাড বা দ�িবিধর সে� তার স�কর্ েকমন হেব। আবার  
�াম আদালত বয্বহােরর ে�ে� স�মতার �� এেসেছ, সে� রেয়েছ রাজৈনিতক ও সামািজক চাপ। ফেল 
আশ�াও আেছ।

েময়রেদর অংশ�হণ

ঢাকার েময়ররা ৈদনি�ন কােজই িহমিশম খাে�ন। ফেল তােদর পে� এইসব মামলা েদখভাল করা কিঠন হেত 
পাের। েসে�ে� তােদর অধীেন েকােনা কিমিট িবচািরক কাযর্�ম পিরচালনা করেল কাজিট �ত হেব এবং সাধারণ 
মানুষ উপকৃত হেব বেল মত েদন লাইট হাউেসর �ধান িনবর্াহী হারুন অর রশীদ। িববাহ িবে�দসহ নারীেদর 
হয়রািনর মামলাগুেলা এখন েযভােব পিরচািলত হে�, তােত অিধকাংশ ে�ে�ই তারা �ায়িবচার পাে�ন না। তাই 
এ িবষয়গুেলা অবশয্ই নগর আদালেতর মাধয্েম সমাধােনর বয্ব�া করেত হেব। িমথয্া মামলা করার ে�ে� 
জিরমানার পিরমাণ নযূ্নতম ৫০ হাজার টাকা করেত হেব, যােত েকােনাভােবই মানুষ এটা না করেত পাের। িতিন 
জানান, নগেরর েযৗন কমর্ীরা মেন কের, তারা অৈবধ। তারা অৈবধভােব ৈবধ হেয় বসবাস করেছ। তােদর যখন 
েকােনা িবষেয় আদালেত যাওয়ার �েয়াজন হয়, তখন ৈবধতা না থাকার কারেণ তারা েসখােন েযেত পাের না। 
ফেল তােদর এই আদালেতর মাধয্েম আইিন সুিবধা েদওয়া হেল খবু ভােলা হয়। এখন েকান্  প�িতেত তােদর 
য�ু করা যায়, েসটা আইনজ্ঞরা ভােলা বলেত পারেবন।

নগর আদালেতর পিরসর

বিরশাল িসিট করেপােরশেনর কাউি�লর েকািহনুর েবগম বেলন, বাবা-মােয়র একমা� স�ান যিদ েমেয় হয়, 
তাহেল েসই েমেয় স�ি�র উ�রািধকার হয় না। তার চাচারাই েসটা িনেয় যায়। এই িবষয়িটও নগর আদালেতর 

মাধয্েম সুরাহা করা যায়। ধমর্ীয় ও পািরবািরক আইেনর সােথ এই বয্ব�া সাংঘিষর্ক হেব না বেল িতিন জানান। 
আদালেত মামলা করার ে�ে� দীঘর্ সময় অেপ�া করেত হয়। েমেয়েদর পে� েবিশ িদন এই মামলা চালােনাও 
স�ব হয় না। তখন �াভািবকভােবই মামলা খািরজ হেয় যায়। পািরবািরক আদালেত েবিশর ভাগ নারী মামলা 
কেরও �ায় িবচার পায় না। েস ে�ে� নগর আদালেতর মাধয্েম �ত সমেয়র মেধয্ নারী িনযর্াতনসহ এসব 
মামলার সুরাহা করেত পারেল ভু�েভাগী নারীরা �ায়িবচার পােব বেল িতিন আশা কেরন।

টটর্ লায়ািবিলিট

ি�ন ইউিনভািসর্িট অব বাংলােদশ-এর আইন িবভােগর িবভাগীয় েচয়ারময্ান পারেভজ আহেমদ বেলন, নগর 
আদালেতর েয খসড়া এখােন েদওয়া হেয়েছ, তার �থম অংেশ েফৗজদাির অপরােধর কথা বলা হেয়েছ। এর 
বাইেরও িতিন বেলন, টটর্ লায়ািবিলিট (১.৪৭) অথর্াৎ শ�দূষণ বা েযখােন িনমর্ােণর জ� রড িসেমন্ট রা�ার পােশ 
েফেল রাখা হয়, এই িবষয়গুেলা আদালেতর এখিতয়ােরর মেধয্ আনা েগেল খবু ভােলা হেব। একই সমেয় েয 
আিপল �ি�য়ার কথা বলা হেয়েছ, নগর আদালেতর েকান্ িবষয় �কৃত অেথর্ েময়েরর কােছ যােব, িতিন কীভােব 
িস�া� েনেবন, তাও গুরু�পণূর্। এখােন েময়র কাজটা কীভােব করেবন? তার কতৃর্� থাকেব িক না? কিমিট থাকেব 
িক না? েস িবষয়গুেলা �� কের েনই। েকােনা েকােনা িবষেয় িসিট করেপােরশন আইেনর সে� এই আইন 
সাংঘিষর্ক হেত পাের। েস ে�ে� িসিট করেপােরশন আইন বা নগর আদালত আইন পিরবতর্েনর বয্ব�া রাখা হেব 
িক না—েস িবষয়িটও িবেবচনা করা উিচত।

আদালত ও আইনজীবী

বয্াির�ার সারা েহােসন িবচারালেয়র কমর্ভার িনেয় আেলাচনা কেরন। িবচারকেদর েকমন চাপ িনেয় কাজ করেত 
হয়, েস িবষেয় আেলাকপাত কের িতিন আেরা বেলন, যারা অ�ােয়র িশকার হে�ন, তারা সবাই িক�ু িবচারালেয় 
আেসন না। িববািহত নারীেদর মেধয্ যারা িনযর্াতেনর িশকার হন, তােদর মেধয্ মা� দুই ভাগ িবচার চাইেত 
আেসন। অ�া� অপরােধর ে�ে�ও অেনকটা এ রকম েদখা যায়। িবক� িবেরাধ িন�ি�র বয্ব�া থাকাটা জরুির, 
আবার িবেরাধ িন�ি�র নােম নতুন ধরেনর অ�ায় েযন না হয় েস বয্াপােরও সেচতন থাকেত হেব। তেব এর 
�েয়াজনীয়তা �ীকার কের েনওয়া দরকার। খসড়া আইেন বলা হেয়েছ, আইনজীবীর �েয়াজন হেব না; ৫০ টাকা 
আদালত িফ িদেলই চলেব। তেব আইনজীবীরা েতা সবাই খারাপ নন, অেনেকই মানুষেক সহায়তা কেরন। 
আইনজীবীরা না থাকেল সমসয্া হেব িক না—তা িনেয় উে�গ আেছ। তেব মানুষ যিদ িনিবর্ে� আদালেত েযেত 
পােরন, তাহেল আইনজীবীেদর অনুপি�িত সমসয্ার কারণ হেব না। এে�ে� নারীেদর অংশ�হণ জরুির বেল মেন 
কেরন সারা েহােসন। শ�চয়ন িনেয় সতকর্ হওয়ার পরামশর্ও েদন িতিন, েযমন �ীলতাহািন। নারী-পরুুষ একসে� 
আদালেত েযেত পারেল তা কাযর্কর সমাধান হেব বেল তার মত। নগর আদালেতর পয্ােনেল অেধর্ক নারী আর 
অেধর্ক পরুুষ রাখার বয্াপাের মত েদন িতিন।

শাি� নািক সংেশাধন

িবচার বয্ব�া শাি�মলূক হওয়া কােজর কথা নয় বেলই মতামত েদন সারা েহােসন। বরং একজন মানুষ অপরাধ 
করেল কীভােব েসই জগৎ েথেক েবিরেয় আসেত পােরন, তা িনি�ত করা দরকার। নগর আদালত চাল ুহেল 
েটকসই উ�য়ন অভীে�র দুিট অভী� বা�বায়েন বাংলােদশ অেনকটাই এিগেয় যােব। অভী� দুিট হেলা ১৬-�ায় 
িবচার ও ৫-িল�ৈবষময্ �াস। নাগিরক সংগঠনগুেলা এ ে�ে� সরকােরর সােথ হাত েমলােত পাের। �ানীয় সরকার 
স��ৃ হেল তা আরও কাযর্কর হেব। ��াব িনেয় আেলাচনায় পণূর্া� সমথর্ন েদন ঢাকা উ�র িসিট করেপােরশেনর 
েময়র আিতকুল ইসলাম। তার মেত, আইনিট বা�বািয়ত হওয়া দরকার। েকননা নগর আদালেতর মাধয্েমই 
নগেরর অিধকাংশ সমসয্ার সমাধান হেত পাের। �িতিদনই অেনক সমসয্া িনেয় ভু�েভাগী মানুষ আসেছ, িক�ু 
আইিন জিটলতার কারেণ অেনক ে�ে�ই সমসয্ার সমাধান করা যায় না। নগর আদালত হেল আদালেতর ওপর 

চাপ অেনকটাই কেম যােব। ��ােব বলা হেয়েছ, িসিট করেপােরশেনর ওয়াডর্ কাউি�লররা আদালেতর সভাপিত 
হেত পারেবন। িতিন ��াব কেরন, ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই 
িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন। এছাড়াও সংরি�ত আসেনর 
কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব। িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা 
বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস বয্াপাের িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও একটু পির�ার 
করা দরকার।

েদেশর �চিলত রাজৈনিতক �ভাব বলেয় ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ এই আইেনর সুর�া কতটুকু েপেত পাের, এ 
�সে� আিতকুল ইসলাম বেলন, িডিজটাল যেুগ েকউ অ�ায় কের পার েপেয় যােবন, েতমনটা হওয়ার সুেযাগ 
কম। তারপরও সবিকছু আধিুনকায়ন করা হেব। দািয়��া� কাউি�লরেদর �িশ�ণ সহ সব ধরেনর বয্ব�া করা 
হেব-একিট �য্াটফমর্ হেল সবিকছুই স�ব। ১০িট মামলা পযর্েব�ণ করেলই বলা যােব, কারও প�পািত� করা 
হে� িক না।

�িতেবশীেদর অিভজ্ঞতা আমেল েনওয়া

েসন্টার ফর িপস এন্ড জাি�স, �য্াক িব�িবদয্ালয়-এর িসিনয়র েফেলা ফি�না েপেরইরা বেলন, খসড়া আইনিট 
চূড়া� করার ে�ে� �িতেবশী েদশগুেলা েথেক আরও িব�ািরত জানার সুেযাগ আেছ। তারা কীভােব িসিট েহা� 
বা টাউন েহা� কেরেছ, রাজৈনিতক �ভাব বা দুনর্ীিত তারা কীভােব েমাকািবলা কেরেছ  ইতয্ািদ। িতিন বেলন, 
িবদয্মান আইনগুেলা সংেশাধন না কের নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ িক না, েস িবষেয় অেনেকই �� তুলেত 
পােরন। তার মেত, নগেরর িবদয্মান সমসয্া সমাধােনর জ� নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ। িবগত কেয়ক বছের 
েদেশর মানুেষর অথর্ৈনিতক স�মতা েবেড়েছ। নারী-পরুুষ, িবেশষ কের নারীেদর অথর্ৈনিতক কমর্কাে� য�ু 
হওয়ার �বণতা েবেড়েছ। তােদর চলােফরা ও িশ�ার ে�ে� অেনক অ�গিত হেয়েছ। েসগুেলার সুিনিদর্� 
�িতফলন েযন এই নতুন আইেন থােক, েস িবষেয় নজর িদেত হেব। �িতেবশী েদেশর �সে� িতিন বেলন, 
বতর্মােন পি�মবে�র িসিট িসিভল েকােটর্র ১০ লাখ রুিপ পযর্� অথর্দে�র �মতা আেছ, যা �িত দুই-িতন বছর 
পরপর পিরবতর্ন করা হয়। একইভােব েয সমসয্াগুেলা আসেছ েসগুেলা তারা কীভােব েমাকািবলা করেছ, তা 
েদখার অবকাশ রেয়েছ। িশে�া�ত অেনক েদেশই েদখা যায়, েসবা খাতও এই আইেন য�ু করা হেয়েছ। েযমন, 
িসিট কমে�ে� অেনকগুেলা ভবন থােক। ফেল �িতেবশীেদর সে� েয ঝগড়া হয় অথবা সািভর্স েডিলভাির 
পারসেনর সে� েয ঝগড়া হয়, এমন েছাট েছাট িবষয় তারা তােদর নগর আইেন িনেয় এেসেছ। েসগুেলা েথেকও 
েশখার অবকাশ রেয়েছ। িতিন আরও বেলন, িবে�র ৭০ েথেক ৮০ ভাগ মানুষ ইনফরমাল জাি�স েস�েরই 
সমসয্ার সমাধান করেত চায়, এটা �ীকৃত বয্াপার। তাই এই আইন বা�বায়েনর দািয়ে� যারা থাকেবন, তারা েযন 
মানুেষর অিধকার ও মানবািধকার িবষেয় ওয়ািকবহাল থােকন। একই সােথ শাি�র ে�ে� লঘ ুও গুরুদেন্ডর 
পাশাপািশ কিমউিনিট জাি�েসর জায়গায় আমরা েযেত পাির িক না, েসিটও েদখার িবষয়। স�ােনর অিধকার বা 
তালােকর মেতা পািরবািরক আইেনর ধারার সে� সাংঘিষর্ক িবষয়গুেলা িতিন এই আইেনর আওতার বাইের রাখার 
পরামশর্ েদন।

মােঠর অিভজ্ঞতা

মিু� নারী ও িশশু উ�য়ন সং�ার িনবর্াহী পিরচালক মমতাজ আরা েবগম বেলন, অিভজ্ঞতা েথেক েদেখিছ, 
জিরমানার টাকা িনেয় বাদী ও িববাদীর মেধয্ নতুন �� ৈতির হয়। েস ে�ে� তার পরামশর্ হে�, জিরমানার টাকা 
সরাসির বয্াংক অয্াকাউেন্ট জমা িদেত হেব। আর বাদীেক জিরমানার অথর্ েফরত েদওয়ার সময় েযন 
েকােনাভােবই িববাদী উপি�ত না থােক। এ ছাড়া নগর আদালেতর মাধয্েম ২৯ লাখ মামলার জট েযন ধীের ধীের 
কেম আেস এবং ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ েযন �ায় িবচার পায়, েসিদেকই েবিশ মেনােযাগ িদেত হেব।

�ােমর মানুেষর িবেরাধ িন�ি�র জ� �াম আদালত আেছ। েয আইেনর মাধয্েম �াম আদালত পিরচািলত হে�, 
েসখােনও েবশ িকছু পিরবতর্ন আনা হেয়েছ। িক�ু নগের েসরকম িকছু েনই। এ পযর্ােয় �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন 
ও সমবায় ম�ণালয়-এর মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম, এমিপ বেলন, আপনােদর ধ�বাদ িদেত হয়, আপনারা 
িবষয়িট অনুধাবন কেরেছন। �ােমর মানুেষর মেতা শহেরও অেনক মানুষ আেছন, যারা সব সময় সব িবষেয় 
আদালেত েযেত চান না বা েযেত পােরন না। ফেল তােদর জ� নগর আদালত গঠেনর �েয়াজনীয়তা রেয়েছ। এর 
নামকরণ করা েযেত পাের ‘নগর �ানীয় আইন’। এখােন অ�তম চয্ােল� হে� সুশাসন। �� উেঠেছ, �ােম েয 
আদালত করা হেয়েছ, েসখােন কতখািন সুশাসন িনি�ত করা হেয়েছ? ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা, িসিট 
করেপােরশনেক �মতায়ন করা হেয়েছ, এখন এই �িত�ানগুেলার জবাবিদিহ ও ��তা িনি�ত করেত হেব। এিট 
করেত না পারেল যত �মতাই েদওয়া েহাক না েকন, �কৃত অেথর্ সুশাসন িনি�ত করা যােব না। এই সুশাসন 
িনি�ত করেলই েকবল �াম ও নগর আদালত সাথর্ক হেব। সাধারণ মানুষ উপকার পােব।

জন�িতিনিধেদর �মতায়ন

নগরায়ন �সে� মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম বেলন, পিরকি�ত নগেরর মেতা পিরকি�ত �ামও গেড় 
তুলেত হেব। তা না হেল নগেরর মেতা �ােমও নানারকম সমসয্া সিৃ� হেব, অপিরকি�তভােব বািড়ঘর ও 
রা�াঘাট গেড় উঠেব। েস জ� পিরকি�ত �াম গঠেন মেনােযাগ িদেত হেব। �ােম রা�ার পােশ �ুল-কেলজ, 
মসিজদ হে�, ধােনর জিমেত বািড়ঘর হে�, অথচ এসব েদখার কতৃর্প� েনই। এসব িনয়েমর মেধয্ আনা না 
েগেল �ােম িনয়ম-কানুেনর বালাই থাকেব না। তখন �ােমর অব�াও শহেরর মেতা হেয় যােব। এক সময় �ােম 
গািড় েবেড় যােব। তখন রা�ার সংকট হেব। এসব িনয়�েণর �মতা ইউিনয়ন পিরষেদর হােত েদওয়ার ��াব 
কেরিছেলন িতিন, িক�ু েদখা েগল, সবাই সম�ের তার �িতবাদ কেরেছ। একইভােব �াম আদালেতর বয্াপােরও 
মানুষ �িতি�য়া জািনেয়েছ বেল িতিন জানান। কথা হে�, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ানগুেলার �মতায়ন করা না 
েগেল িবপদ। েযমন, িসিট করেপােরশন এবার আেগভােগ খাল খনন করায় বষর্ায় অেনক বিৃ� হওয়া সে�ও েতমন 
একটা জলাব�তা হয়িন। তার মেত, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ান যতটা কাজ করেত পাের, কমর্চারী-িনভর্র 
�িত�ান ততটা পারেব না। জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করা হেল �মতার অপবয্বহার হেত পাের, িক�ু তার 
িবক� েনই। সমাধান আমােদরই খুঁেজ েবর করেত হেব।

আেলাচনায় আেরা উেঠ আেস েয, নগর দূষণম�ু রাখেত স�িত কাউি�লরেদর সােথ কাজ করা হেয়েছ। িক�ু 
কাউি�লররা বলেছন, তােদর �মতা েনই। েকননা বড় বড় �িত�ান বা বয্ি� কতৃর্ক নদী, মািট ও বায়রু েয দূষণ 
হে�, তার িবরুে� মামলা বা শাি�র বয্ব�া করার এখিতয়ার তােদর েনই। ফেল এই িবষয়গুেলা নগর আদালেতর 
মাধয্েম কীভােব সমাধান করা যায়, তার বয্ব�া েনওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। 

জবাবিদিহ

গত বছর েকািভেডর শুরুেত অেনক েপৗরসভা রাজ� আহরণ করেত পােরিন। তখন সরকার তােদর সহেযািগতা 
কেরেছ। �ানীয় সরকার ম�ীর তহিবল ও �ধানম�ীর �াণ তহিবল েথেক তখন তােদর ৪৫ েকািট টাকা েদওয়া 
হেয়িছল। এর আেগ মাননীয় ম�ী একিট িনয়ম কেরিছেলন, েপৗরসভাগুেলা কমর্চারীেদর েবতন িদেত না পারেল 
পিরষদ েভেঙ েদওয়া হেব। ফেল েদখা েগল, চলিত বছর এখন পযর্� েকােনা েপৗরসভা টাকা চায়িন। তেব িকছু 
সমসয্া আেছ। নগর ও শহর কতৃর্প�েক জবাবিদিহমলূক করেত সরকােরর িকছু হ�ে�প �েয়াজন বেল মেন 
কেরন জনাব তাজলু ইসলাম। িসিট করেপােরশন বা েপৗরসভায় সহকারী সিচব পযর্ােয়র কমর্কতর্ারা েযেত চান 
না, কারণ তখন তােদর েবতন েপৗরসভা েথেক হয়। আবার েময়ররা তােদর সংকুিচত কের রােখন। েস জ� িতিন 
��াব িদেয়েছন, তােদর েবতন েযন সরাসির সরকার েথেক েদওয়া হয়। এেত ৩০০ েকািট টাকার মেতা খরচ 
হেব। তেব িতিন মাননীয় �ধানম�ীেক বেলেছন, এই ৩০০ েকািট টাকা িবিনেয়ােগর মধয্ িদেয় সরকােরর ৩ 
েথেক ৪ হাজার েকািট টাকা আয় হেব। অথর্াৎ েপৗরসভাগুেলা কাযর্কর হেব। 

এ িবষেয় সংলােপর আেয়াজক �িত�ানগুেলার মেধয্ �থেমই মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন 
(এমএলএএ)-এর িনবর্াহী পিরচালক ফজলরু রহমান বেলন, এসিডিজেতও নগর আদালত আইেনর কথা বলা 
হেয়েছ। আমরাও সময়-সময় িবিভ� ভােব এই আইেনর �েয়াজনীয়তার কথা বেল আসিছ। তাই এখন আইন 
কাযর্কর করা খবু দরকার। শুধ ুকাযর্কর করেলই হেব না, যথাযথভােব তা বা�বায়নও করেত হেব। 

�ায়িবচার ও সুশাসন

নাগিরেকর �ায় িবচােরর অিধকার ও মানবািধকার িনেয় কাজ কের যাে� আেয়াজেনর সহেযাগী �িত�ান নাগিরক 
উেদয্াগ। �িত�ােনর �ধান িনবর্াহী জািকর েহােসন বেলন, েদেশর �ামীণ সমােজর ঐিত�বাহী সািলিশ �িত�ান 
কাযর্কর করা, েদেশর �চিলত আইন ও নীিতর িভি�েত সািলশকারীেদর �িশ�ণ েদওয়া, তােদর িকছু �চিলত ভুল 
িস�া� ও সািলশ অেযাগয্ েফৗজদাির অপরাধ আদালেত মীমাংসার জ� উেদয্াগ �হণ, �ানীয় পযর্ােয় আইন ও 
মানবািধকার িবষেয় সুিবধাবি�তেদর অিধকার আদায়সহ িবিভ� িবষয় িনেয় কাজ কের যাে� নাগিরক উেদয্াগ। 
এসিডিজ-১৬.১০ এ বলা আেছ, �ায়িবচােরর িভি�েত সবার সমঅিধকার �িত�া করেত হেব। এসিডিজ িবষয়ক 
নাগিরক �য্াটফেমর্র অ�তম ল�য্ হেলা, এসিডিজ-১৬ িনেয় কাজ করা। ইিতমেধয্ নাগিরক �য্াটফমর্ এ িবষেয় 
িব�ািরত �িতেবদনও ৈতির কেরেছ। ফেল এই আেলাচনা এসিডিজ-১৬-এর আেলােক হে� বেল ধের েনওয়া 
যায়। িতিন বেলন, বতর্মান সরকার এসিডিজ বা�বায়েন অ�ীকারব�। এ িবষেয় েবশ িকছু সফলতাও এেসেছ। 
বলা হয়, এসিডিজ-১৬ হে� ‘মাদার অব অল েগাল’। তাই এসিডিজর অ�া� অভী� কতটা বা�বায়ন হেব, তা 
�ায়িবচার ও সুশাসন িনি�তকরেণর ওপেরই িনভর্র করেছ। নগর আদালত �হণ ও বা�বায়ন নাগিরকেদর জীবেন 
�ায়িবচার িকছুটা হেলও �িতি�ত করেত পাের।

নগর আদালেতর �েয়াজনীয়তা 

সংলােপ মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এমএলএএ-এর �ধান সম�য়কারী অয্াডেভােকট খান েমাঃ শহীদ। িতিন 
বেলন, ঐিত�গতভােবই এই উপমহােদেশর; িবেশষ কের বাংলােদেশর মানুষ েছাট েছাট িবেরাধ আদালেত না 
িগেয় �ানীয় পযর্ােয় িন�ি� কের আসেছ। �ানীয় সরকােরর আওতায় িবেরাধ িন�ি�র জ� ইউিনয়ন পিরষেদ 
�াম আদালত আইন রেয়েছ-২০০৬ সােল �িতি�ত ও ২০১৩ সােল সংেশািধত। আর েপৗরসভার জ�ও (িবেরাধ 
মীমাংসা েপৗর এলাকা) আইন রেয়েছ ২০০৪ সােল �ণীত। িতিন বেলন, ১২িট িসিট করেপােরশেন �ায় েপৗেন ২ 
েকািট মানুষ বাস করেছ। িক�ু িসিট করেপােরশন এলাকায় েছাট েছাট িবেরাধ মীমাংসার জ� েকােনা আইন 
েনই। ফেল দির� ও অসহায় মানুষ; িবেশষ কের নারীরা িবিভ� সমসয্ার স�খুীন হে�। আদালেত মামলার জট ও 
িন�ি�েত দীঘর্সূ�তার কারেণ মানুষ েজলা আদালেত েযেত চায় না। েসই বা�বতায় েদেশ নগর আদালেতর 
�েয়াজনীয়তা রেয়েছ।

��ািবত নগর আদালেতর কাঠােমা

ওয়াডর্িভি�ক পাঁচজন সদসয্ িনেয় এই নগর আদালত গিঠত হেত পাের। এর �ধান হেবন সংি�� ওয়াডর্ 
কাউি�লর। এছাড়া আেবদনকারীর দুজন �িতিনিধ, একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি� এবং 
�িতপে�র �িতিনিধ থাকেবন দুজন- একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি�। মেনানীত নারী কাউি�লরও 
েসখােন থাকেত পােরন। আইেন বলা হেয়েছ, একজন নারী েযন আদালেত থােকন। েয ওয়ােডর্ অপরাধ সংঘিটত 
হেব বা মামলার কারণ েযখােন সংঘিটত হেব, েসখােন আদালেত গিঠত হেব। সাদা কাগেজ বাংলা ভাষায় দ�খত 
বা িটপসই িদেয় আদালেতর কােছ মামলা দােয়র করা যােব। েসজ� ৫০ টাকা িফ হেত পাের। তেব মামলার 
শুনািনর আেগ �াক-িবচার বা আপস-মীমাংসার সুেযাগ থাকেব। আদালত গিঠত হওয়ার অনিধক ১৫ িদেনর মেধয্ 
�থম অিধেবশন বসেব। উভয় প�েক শুনািন কের আপস মীমাংসার জ� ৩০ িদেনর সময় েদওয়া হেব। িন�ি� 
হেল উভয় প� ও মেনানীত সদসয্েদর �া�রসহ ৈতিরকৃত আপসনামা আদালেতর িডি� বেল গণয্ হেব। আপস 
বয্থর্ হেল সেবর্া� ৯০ িদেনর মেধয্ মামলার িন�ি� হেব। ভুয়া মামলার ে�ে� শাি�র িবধান রাখা হেয়েছ। �াযয্ 
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সম�য় ও িনরেপ�তা 

ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর ত�াবধােন স�িত �াম আদালত পযর্ােলাচনায় েদখা েগেছ, ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারময্ানরা রাজৈনিতক দেলর সদসয্। একইভােব েময়ররাও রাজৈনিতক দেলর সদসয্। ফেল িনরেপ� িবচার 
িনি�ত করার জ� িবচািরক পয্ােনল গঠন করা খবুই জরুির। িবচার িন�ি�র জ� যারা কাজ করেব, তােদর মেধয্ 
সম�য় থাকা দরকার, যােত েকউ অ�জেনর কােজ হ�ে�প না করেত পাের এবং আইেনর মাধয্েম এই িবষয়িট 
িনি�ত করা দরকার। সুি�ম েকােটর্র আইনজীবী অয্াডেভােকট ফিরদা ইয়াসিমন এসব �স� উ�াপন কেরন। �াম 
আদালত, নগর আদালত বা িবচািরক আদালত-েকােনা �িত�ােনরই িনরেপ�তা েনই বেল মেন কেরন বগুড়ার 
েঠ�ামারা মিহলা সবজু সংঘ (িটএমএসএস)-র �িত�াতা এবং িনবর্াহী পিরচালক েহাসেন আরা েবগম। সব 
জায়গােতই এক পাি�ক িবচার হে�। িবপরীত প�েক েকােনাভােবই আইেনর সুেযাগ েদওয়া হে� না। এছাড়া 
েযসব িবষয় সংি�� �িত�ােনর আওতাভু� নয়, েসগুেলাও িবচােরর অ�ভুর্� কের িবেরাধী দলেক হয়রািন করা 
হে�। ফেল এই নগর আদালতেক কীভােব িনরেপ� করা যােব েসটাও ভাবেত হেব। 

অ�া� িবষয়

ততৃীয় িলে�র মানুষেদর িনেয় এই আইেন িকছুই বলা হয়িন। তােদর এই আইেনর আওতায় আনা উিচত। 
িবভাগীয় শহরগুেলােত অেনক কলকারখানা আেছ। েসখােন অেনক ঘটনা ঘেট, েযগুেলা �ম আদালত পযর্� 
েযেত পাের না। তােদর িবষয়গুেলাও এই আদালেতর মাধয্েম সমাধান করা যায় িক না, েসিট িবেবচনার কথাও 
সংলােপ উেঠ আেস। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সমােজর িপিছেয় পড়া সব মানুষেক এই আইেনর আওতায় আনেত 
হেব। েস তারা দিলত ে�িণ বা ততৃীয় িলে�র মানুষই েহাক না েকন। অয্াডেভােকট শহীদ বেলন, মসুিলম 
পািরবািরক অধয্ােদেশর আওতায় পািরবািরক সািলেশর বয্ব�া আেছ। এটা ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা ও িসিট 
কেপর্ােরশন-এই িতন �িত�ােনর ে�ে�ই কাযর্কর। এখন সািলিশ পিরষদ শুধ ু মসুলমানেদর জ�। েযেহতু 
বাংলােদেশর অিধকাংশ মানুষ মসুলমান, েসেহতু মেন হয় আইনটা েযন সব মানুেষর জ�। েসখােন বহুিববােহর 
িবরুে� সািলশ পিরষদ (আরিবে�শন কাউি�ল) গঠন কের িবচােরর বয্ব�া করা হয়। েস জ� িবষয়িট �াম 
আদালেতর মেধয্ েনই। আেরকিট িবষয় হে�, জিমর �� এই নগর আদালেত আনা হয়িন। এটা েদওয়ািন 
আদালতই েদখেব। এখােন শুধ ুঅে�র জিম েভাগ করার েয িবষয়টা, েসিট আনা হেয়েছ। েকােনা �িত�ান 
দুনর্ীিতম�ু করেত হেল সবাইেক িঠকভােব িনেজর দািয়� পালন করেত হেব। এটা কারও একার পে� করা স�ব 
নয়। েময়রেক পয্ােনল িবচারক করার ��াব েদওয়া হেয়েছ। তেব এই অিভেযােগর সে� িতিন একমত েয, েময়র 
কীভােব িবচার কাজ করেবন। েস িবষয়িট আইেনর আওতায় বা িবিধ আকাের আরও পির�ার করা েযেত পাের। 
িনরেপ�তা িবষেয় িতিন বেলন, িনবর্ািচত জন�িতিনিধরা িনরেপ� নয়, এই িবষয়িট মেনর মেধয্ ধের রাখেল 
েকান িকছুরই �েয়াজন েনই। এমনিক �ানীয় সরকারেকও বাদ িদেত হেব। ফেল েযটা করেত হেব েসটা হেলা, 
িনরেপ� বয্ি�েদরই িনবর্ািচত করেত হেব। এ জ� সু�ুভােব িনবর্াচনী বয্ব�া করা দরকার। মানুেষর সেচতনতা 
বাড়ােনা দরকার এবং যারা িনবর্ািচত হেব, তােদর চােপ রাখা দরকার। এগুেলা না কের আইেন তােদর বাদ 
িদেলই সব সমসয্ার সমাধান হেয় যােব, এটা মেন করা সমীচীন নয়। তারপরও সবার মতামেতর িভি�েত কাজটা 
করা হেব।

নগর আদালত ভােলাভােব গঠন করা েগেল মানুেষর �মতায়ন অেনকটাই এিগেয় যােব বেল মত েদন নাগিরক 
�য্াটফর্েমর েকার �েপর সদসয্ ও িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান। েয িবষয়িট বারবার 
আেলাচনায় এেসেছ েসিট হে�, আইেনর শাসন বা সুশাসন যিদ আমরা কােয়ম করেত না পাির, তাহেল এই 
কাযর্�ম পিরচালনা করা যােব িক না। িতিন মেন কেরন, দুেটা িবষয়ই সমা�রালভােব চািলেয় িনেত হেব। তাহেলই 
সব ে�ে� সুশাসন কােয়ম করা যােব।

সমাপনী ব�বয্

মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন, �া� ও নাগিরক উেদয্াগেক িবেশষভােব ধ�বাদ জানান েদবি�য় 
ভ�াচাযর্ এবং এই আেয়াজেনর সে� যারা য�ু আেছন ও যারা গুরু�পণূর্ মতামত িদেয়েছন, তােদর সকলেকও 
িতিন ধ�বাদ জানান। 
 
সুিবচার পাওয়া নাগিরেকর অ�তম েমৗিলক অিধকার। এই সুিবচার পাওয়ার অিধকার েথেক যিদ েকউ বি�ত হয়, 
তাহেল অ�া� অিধকার েথেক আরও অেনেক বি�ত হব। ফেল সুিবচার পাওয়ার অংশ িহেসেব আমােদর নগেরর 
�িতিট নাগিরেকর সুিবচার পাওয়ার অিধকােরর িবষেয় আমরা �েতয্েক একমত হেয়িছ বেল েঘাষণা কেরন 
েদবি�য় ভ�াচাযর্। এই আেলাচনা েথেক আরও একিট িবষয় েবিরেয় এেসেছ, েসিট হেলা, নাগিরক িহেসেব নগেরর 
সুিবধা িনেত েগেল আমােদর �ানীয় সরকােরর েয কাঠােমা আেছ, তার সং�ার �েয়াজন। �ানীয় সরকার 
শি�শালী না হেল বা নগর বয্ব�া শি�শালী না হেল আদালতও শি�শালী হেব না। ফেল বাংলােদেশ থমেক থাকা 
�ানীয় সরকােরর সং�ার ও �মতায়েনর �ি�য়া েজারদার করেত হেব। তাছাড়া, এই নগর আদালতেক �ি�য়া ও 
ব�গতভােব যিদ আমােদর �েয়াগ করেত হয়, তাহেল েসখােন তার অিধে��, সীমানা, �িতপরূণ, এর কাযর্কারণ 
প�িত ও সুর�া-এই িবষয়গুেলা অবশয্ই িবেবচনায় রাখেত হেব। আেরকিট িবষয় হেলা, এটার বা�বায়ন করেত 
েযৗথতার �েয়াজন পড়েব এবং সরকার, িবেশষ কের �ানীয় সরকােরর সােথ মানবািধকার কমর্ীসহ সংি��রা য�ু 
হেবন। েসই িবচাের বলা যায়, নগর আদালত অবশয্ই করেত হেব। তেব এিট কীভােব রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা 
যায়, তাও কম বড় চয্ােল� নয়। 

পিরেশেষ েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ‘মাদারীপরু িলগয্াল এইেডর স�াদক ফজললু হকেক আবারও ধ�বাদ িদেয় 
আেলাচনা েশষ করেত চাই। িতিন গত দুই দশক আেগ েয কাজিটর সূ�পাত কেরিছেলন, তা একটু একটু কের 
এিগেয় আজ আেলার মখু েদখার পযর্ােয় চেল এেসেছ’।

আেলাচনা েথেক উেঠ আসা সুপািরশ

সংলাপ েথেক েবশ িকছু সুপািরশ উেঠ আেস যা িনে� তুেল ধরা হেলা-

• নগর আদালত রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা।
• িবচািরক পয্ােনল গঠন করা।
• েময়েরর ভূিমকা িবিধর মাধয্েম িনধর্ািরত করা।
• িপিছেয় পড়া মানুষেদর নগর আদালেতর আওতায় আনা।
• আইনজীবীেদর অংশ�হেণর সুেযাগ রাখা। 
• ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন 

পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন।
• সংরি�ত আসেনর কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব।
• িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস িবষেয় 

িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও পির�ার করা দরকার।
• এই িবষেয় অ�া� েদশগুেলার অিভজ্ঞতা আমেল িনেত হেব।
• েসবাখাত নগর আদালেতর আওতায় িনেয় আসেত হেব।
• জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করেত হেব।
• েফৗজদাির িবিধ ও অ�া� িবদয্মান আইেনর সে� নগর আদালেতর সাম�সয্ �ণয়ন।



সূচনা ব�বয্

নাগিরক �য্াটফেমর্র আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২০ সােলর 
অে�াবর মােস এ ধরেনর একিট আেলাচনার সূ�পাত হেয়িছল। িবষয় 
িছল, নগর আদালেতর গঠন, কাযর্�ণালী, সমসয্া ও সমাধান। িতিন 
আেলাচনার �সে� সবাইেক �রণ কিরেয় েদন েয, বাংলােদেশর অ�ত 
এক-ততৃীয়াংশ মানুষ এখন নগের বসবাস কের। নগেরর সংজ্ঞা িনেয় 
অেনক আেলাচনা আেছ। তেব সাধারণভােব নগর বলেত িসিট 
করেপােরশন ও েপৗরসভা অ�ল েবাঝােনা হয়। অেনেক আবার তা 
উপেজলা পযর্� েটেন িনেয় েযেত চান। তেব িতিন বেলন, এই আেলাচনায় 
নগর বলেত েদেশর ১২িট িসিট করেপােরশন েবাঝােনা হেব। ১৯৫১ সােল 
েদেশর মা� ৪ শতাংশ মানুষ নগের বসবাস করত। এিট গেড় বছের �ায় 
২.৮ শতাংশ হাের বাড়েছ। ধারণা করা হয়, ২০৪০ সাল নাগাদ েদেশর 
অেধর্ক মানুষ নগের বসবাস করেব। নগের মানুষ বাড়েল সমসয্াও 
বাড়েব। আবার নগরায়েণর িকছু �ি�য়া আেছ। আবাসন, ভূিম, পিরেষবা, 
�া�য্, িশ�া; এ রকম অেনক িবষয় আেছ। এসব িনেয় নানাসমেয় 
বাগ-িবত�া হয়। অেনক ে�ে� তা আদালত পযর্� গড়ায়। িক�ু েদেশ 
িবচার িবভােগর বতর্মান অব�ার কারেণ অেনক মামলা বহুিদন ধের চেল, 
তারপরও অেনক সময় সমাধান েমেল না। িবক� সমাধােনর পথ হে� 
িবক� িবেরাধ িন�ি�। সারা পিৃথবীর মেতা আমােদর েদেশও তা করা 
হে�। এর মেধয্ নগর আদালত িবেবচনা করা যায় িক না, তাও খিতেয় 
েদখা হে�। এ সং�া� একিট খসড়াও ৈতির করা হে�। েদেশ অেনক 
নগর িবেশষজ্ঞ আেছন, েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, তােদর িবেবচনার জ� 
এই খসড়া েপশ করা হে�।

বা আইনানুগ কারণ েনই েজেনও মামলা করা হেল অনিধক ৫-১০ হাজার টাকা জিরমানা করা যােব। আদালেতর 
িস�া� �কােশয্ েঘাষণা করেত হেব। সংখয্াগির� সদেসয্র িস�াে�র িভি�েত রায় হেব। তেব েকউ িভ�মত 
েপাষণ করেল তার মতামত িলিপব� করা হেব। উপি�ত সব সদেসয্র স�িত বা সংখয্াগিরে�র মতামেতর িভি�েত 
িস�া� হেল আিপল হেব না। আবার আদালেতর ৫ সদেসয্র উপি�িতেত (৩:২) বা ৩ জেনর উপি�িতেত (২:১) 
সংখয্াগির�তার িভি�েত িস�া� হেল সং�ু� প� িস�া� েঘাষণার ৩০ িদেনর মেধয্ আিপল করেত পারেবন। 
আিপল করেত হেব েময়েরর আদালত বরাবর। তেব এই আদালত সব �িতকার িদেত পারেব না। েযমন, কারাদ� 
বা অথর্দ�, তেব �িতপরূণ বা েবদখল স�ি� পনুরু�ােরর আেদশ িদেত পারেব। অ�িদেক আিপেলর ে�ে� 
েময়র বা পয্ােনল েময়র আেগর িস�া� বািতল বা পিরবতর্ন করেত পারেবন। েময়র বা পয্ােনল েময়েরর িস�া� 
মনঃপতূ না হেল সং�ু� প� ৩০ িদেনর মেধয্ েজলা বা দায়রা জজ আদালেত আিপল করেত পারেব।

আদালেতর িস�া� কাযর্করকরণ

আদালেতর সামেন অথর্ পিরেশাধ বা স�ি� েফরত বা দখল বিুঝেয় েদওয়া হেল আদালত িবষয়িট নিথভু� 
করেব। �িতপরূণ ছাড়া অ� িবষয় থাকেল তা েজলা য�ু জজ আদালেত ে�রণ করার এখিতয়ার এই আদালেতর 
থাকেব। আদালত অবমাননা হেল অনিধক এক/পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা হেত পাের। তেব সাধারণ মানুষ েযন 
আদালেত মামলা পিরচালনা করেত পােরন, েস লে�য্ বলা হেয়েছ, েকােনা প� মামলা পিরচালনার জ� 
আইনজীবী আদালেত হািজর করেত পারেবন না। অয্াডেভােকট খান েমা: শহীদ বেলন, সরকার েগেজট �ণয়েনর 
মাধয্েম সংি�� িবিধ �ণয়ন করেব, এটাই সবার আশা। তেব েপৗরসভা সং�া� আইন হেলও এখেনা িবিধ �ণীত 
হয়িন। একই সে� তার যেুগাপেযাগীকরণ দরকার। এর মলূ ল�য্ হে�, গিরব মানুষ েযন আদালেত না িগেয়ও 
সুিবচার পান েসটা িনি�ত করা। এ ছাড়া আদালেতর ওপর চাপ কমােনা। এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, 
এখােন দুিট িবষয় আেছ। একিট হে� পেুরােনা আইেনর সংেশাধন, আেরকিট নতুন আইন �ণয়ন। আজেকর  
িবষয় হে� মলূত নতুন আইন �ণয়ন। তেব �াম আদালেতর �মতা বিৃ�র �স�ও এেসেছ। আইেনর েয খসড়া 
এেসেছ েসখােন িকছু ��ও উেঠেছ। েযমন, েপনাল েকাড বা দ�িবিধর সে� তার স�কর্ েকমন হেব। আবার  
�াম আদালত বয্বহােরর ে�ে� স�মতার �� এেসেছ, সে� রেয়েছ রাজৈনিতক ও সামািজক চাপ। ফেল 
আশ�াও আেছ।

েময়রেদর অংশ�হণ

ঢাকার েময়ররা ৈদনি�ন কােজই িহমিশম খাে�ন। ফেল তােদর পে� এইসব মামলা েদখভাল করা কিঠন হেত 
পাের। েসে�ে� তােদর অধীেন েকােনা কিমিট িবচািরক কাযর্�ম পিরচালনা করেল কাজিট �ত হেব এবং সাধারণ 
মানুষ উপকৃত হেব বেল মত েদন লাইট হাউেসর �ধান িনবর্াহী হারুন অর রশীদ। িববাহ িবে�দসহ নারীেদর 
হয়রািনর মামলাগুেলা এখন েযভােব পিরচািলত হে�, তােত অিধকাংশ ে�ে�ই তারা �ায়িবচার পাে�ন না। তাই 
এ িবষয়গুেলা অবশয্ই নগর আদালেতর মাধয্েম সমাধােনর বয্ব�া করেত হেব। িমথয্া মামলা করার ে�ে� 
জিরমানার পিরমাণ নযূ্নতম ৫০ হাজার টাকা করেত হেব, যােত েকােনাভােবই মানুষ এটা না করেত পাের। িতিন 
জানান, নগেরর েযৗন কমর্ীরা মেন কের, তারা অৈবধ। তারা অৈবধভােব ৈবধ হেয় বসবাস করেছ। তােদর যখন 
েকােনা িবষেয় আদালেত যাওয়ার �েয়াজন হয়, তখন ৈবধতা না থাকার কারেণ তারা েসখােন েযেত পাের না। 
ফেল তােদর এই আদালেতর মাধয্েম আইিন সুিবধা েদওয়া হেল খবু ভােলা হয়। এখন েকান্  প�িতেত তােদর 
য�ু করা যায়, েসটা আইনজ্ঞরা ভােলা বলেত পারেবন।

নগর আদালেতর পিরসর

বিরশাল িসিট করেপােরশেনর কাউি�লর েকািহনুর েবগম বেলন, বাবা-মােয়র একমা� স�ান যিদ েমেয় হয়, 
তাহেল েসই েমেয় স�ি�র উ�রািধকার হয় না। তার চাচারাই েসটা িনেয় যায়। এই িবষয়িটও নগর আদালেতর 

মাধয্েম সুরাহা করা যায়। ধমর্ীয় ও পািরবািরক আইেনর সােথ এই বয্ব�া সাংঘিষর্ক হেব না বেল িতিন জানান। 
আদালেত মামলা করার ে�ে� দীঘর্ সময় অেপ�া করেত হয়। েমেয়েদর পে� েবিশ িদন এই মামলা চালােনাও 
স�ব হয় না। তখন �াভািবকভােবই মামলা খািরজ হেয় যায়। পািরবািরক আদালেত েবিশর ভাগ নারী মামলা 
কেরও �ায় িবচার পায় না। েস ে�ে� নগর আদালেতর মাধয্েম �ত সমেয়র মেধয্ নারী িনযর্াতনসহ এসব 
মামলার সুরাহা করেত পারেল ভু�েভাগী নারীরা �ায়িবচার পােব বেল িতিন আশা কেরন।

টটর্ লায়ািবিলিট

ি�ন ইউিনভািসর্িট অব বাংলােদশ-এর আইন িবভােগর িবভাগীয় েচয়ারময্ান পারেভজ আহেমদ বেলন, নগর 
আদালেতর েয খসড়া এখােন েদওয়া হেয়েছ, তার �থম অংেশ েফৗজদাির অপরােধর কথা বলা হেয়েছ। এর 
বাইেরও িতিন বেলন, টটর্ লায়ািবিলিট (১.৪৭) অথর্াৎ শ�দূষণ বা েযখােন িনমর্ােণর জ� রড িসেমন্ট রা�ার পােশ 
েফেল রাখা হয়, এই িবষয়গুেলা আদালেতর এখিতয়ােরর মেধয্ আনা েগেল খবু ভােলা হেব। একই সমেয় েয 
আিপল �ি�য়ার কথা বলা হেয়েছ, নগর আদালেতর েকান্ িবষয় �কৃত অেথর্ েময়েরর কােছ যােব, িতিন কীভােব 
িস�া� েনেবন, তাও গুরু�পণূর্। এখােন েময়র কাজটা কীভােব করেবন? তার কতৃর্� থাকেব িক না? কিমিট থাকেব 
িক না? েস িবষয়গুেলা �� কের েনই। েকােনা েকােনা িবষেয় িসিট করেপােরশন আইেনর সে� এই আইন 
সাংঘিষর্ক হেত পাের। েস ে�ে� িসিট করেপােরশন আইন বা নগর আদালত আইন পিরবতর্েনর বয্ব�া রাখা হেব 
িক না—েস িবষয়িটও িবেবচনা করা উিচত।

আদালত ও আইনজীবী

বয্াির�ার সারা েহােসন িবচারালেয়র কমর্ভার িনেয় আেলাচনা কেরন। িবচারকেদর েকমন চাপ িনেয় কাজ করেত 
হয়, েস িবষেয় আেলাকপাত কের িতিন আেরা বেলন, যারা অ�ােয়র িশকার হে�ন, তারা সবাই িক�ু িবচারালেয় 
আেসন না। িববািহত নারীেদর মেধয্ যারা িনযর্াতেনর িশকার হন, তােদর মেধয্ মা� দুই ভাগ িবচার চাইেত 
আেসন। অ�া� অপরােধর ে�ে�ও অেনকটা এ রকম েদখা যায়। িবক� িবেরাধ িন�ি�র বয্ব�া থাকাটা জরুির, 
আবার িবেরাধ িন�ি�র নােম নতুন ধরেনর অ�ায় েযন না হয় েস বয্াপােরও সেচতন থাকেত হেব। তেব এর 
�েয়াজনীয়তা �ীকার কের েনওয়া দরকার। খসড়া আইেন বলা হেয়েছ, আইনজীবীর �েয়াজন হেব না; ৫০ টাকা 
আদালত িফ িদেলই চলেব। তেব আইনজীবীরা েতা সবাই খারাপ নন, অেনেকই মানুষেক সহায়তা কেরন। 
আইনজীবীরা না থাকেল সমসয্া হেব িক না—তা িনেয় উে�গ আেছ। তেব মানুষ যিদ িনিবর্ে� আদালেত েযেত 
পােরন, তাহেল আইনজীবীেদর অনুপি�িত সমসয্ার কারণ হেব না। এে�ে� নারীেদর অংশ�হণ জরুির বেল মেন 
কেরন সারা েহােসন। শ�চয়ন িনেয় সতকর্ হওয়ার পরামশর্ও েদন িতিন, েযমন �ীলতাহািন। নারী-পরুুষ একসে� 
আদালেত েযেত পারেল তা কাযর্কর সমাধান হেব বেল তার মত। নগর আদালেতর পয্ােনেল অেধর্ক নারী আর 
অেধর্ক পরুুষ রাখার বয্াপাের মত েদন িতিন।

শাি� নািক সংেশাধন

িবচার বয্ব�া শাি�মলূক হওয়া কােজর কথা নয় বেলই মতামত েদন সারা েহােসন। বরং একজন মানুষ অপরাধ 
করেল কীভােব েসই জগৎ েথেক েবিরেয় আসেত পােরন, তা িনি�ত করা দরকার। নগর আদালত চাল ুহেল 
েটকসই উ�য়ন অভীে�র দুিট অভী� বা�বায়েন বাংলােদশ অেনকটাই এিগেয় যােব। অভী� দুিট হেলা ১৬-�ায় 
িবচার ও ৫-িল�ৈবষময্ �াস। নাগিরক সংগঠনগুেলা এ ে�ে� সরকােরর সােথ হাত েমলােত পাের। �ানীয় সরকার 
স��ৃ হেল তা আরও কাযর্কর হেব। ��াব িনেয় আেলাচনায় পণূর্া� সমথর্ন েদন ঢাকা উ�র িসিট করেপােরশেনর 
েময়র আিতকুল ইসলাম। তার মেত, আইনিট বা�বািয়ত হওয়া দরকার। েকননা নগর আদালেতর মাধয্েমই 
নগেরর অিধকাংশ সমসয্ার সমাধান হেত পাের। �িতিদনই অেনক সমসয্া িনেয় ভু�েভাগী মানুষ আসেছ, িক�ু 
আইিন জিটলতার কারেণ অেনক ে�ে�ই সমসয্ার সমাধান করা যায় না। নগর আদালত হেল আদালেতর ওপর 

চাপ অেনকটাই কেম যােব। ��ােব বলা হেয়েছ, িসিট করেপােরশেনর ওয়াডর্ কাউি�লররা আদালেতর সভাপিত 
হেত পারেবন। িতিন ��াব কেরন, ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই 
িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন। এছাড়াও সংরি�ত আসেনর 
কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব। িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা 
বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস বয্াপাের িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও একটু পির�ার 
করা দরকার।

েদেশর �চিলত রাজৈনিতক �ভাব বলেয় ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ এই আইেনর সুর�া কতটুকু েপেত পাের, এ 
�সে� আিতকুল ইসলাম বেলন, িডিজটাল যেুগ েকউ অ�ায় কের পার েপেয় যােবন, েতমনটা হওয়ার সুেযাগ 
কম। তারপরও সবিকছু আধিুনকায়ন করা হেব। দািয়��া� কাউি�লরেদর �িশ�ণ সহ সব ধরেনর বয্ব�া করা 
হেব-একিট �য্াটফমর্ হেল সবিকছুই স�ব। ১০িট মামলা পযর্েব�ণ করেলই বলা যােব, কারও প�পািত� করা 
হে� িক না।

�িতেবশীেদর অিভজ্ঞতা আমেল েনওয়া

েসন্টার ফর িপস এন্ড জাি�স, �য্াক িব�িবদয্ালয়-এর িসিনয়র েফেলা ফি�না েপেরইরা বেলন, খসড়া আইনিট 
চূড়া� করার ে�ে� �িতেবশী েদশগুেলা েথেক আরও িব�ািরত জানার সুেযাগ আেছ। তারা কীভােব িসিট েহা� 
বা টাউন েহা� কেরেছ, রাজৈনিতক �ভাব বা দুনর্ীিত তারা কীভােব েমাকািবলা কেরেছ  ইতয্ািদ। িতিন বেলন, 
িবদয্মান আইনগুেলা সংেশাধন না কের নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ িক না, েস িবষেয় অেনেকই �� তুলেত 
পােরন। তার মেত, নগেরর িবদয্মান সমসয্া সমাধােনর জ� নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ। িবগত কেয়ক বছের 
েদেশর মানুেষর অথর্ৈনিতক স�মতা েবেড়েছ। নারী-পরুুষ, িবেশষ কের নারীেদর অথর্ৈনিতক কমর্কাে� য�ু 
হওয়ার �বণতা েবেড়েছ। তােদর চলােফরা ও িশ�ার ে�ে� অেনক অ�গিত হেয়েছ। েসগুেলার সুিনিদর্� 
�িতফলন েযন এই নতুন আইেন থােক, েস িবষেয় নজর িদেত হেব। �িতেবশী েদেশর �সে� িতিন বেলন, 
বতর্মােন পি�মবে�র িসিট িসিভল েকােটর্র ১০ লাখ রুিপ পযর্� অথর্দে�র �মতা আেছ, যা �িত দুই-িতন বছর 
পরপর পিরবতর্ন করা হয়। একইভােব েয সমসয্াগুেলা আসেছ েসগুেলা তারা কীভােব েমাকািবলা করেছ, তা 
েদখার অবকাশ রেয়েছ। িশে�া�ত অেনক েদেশই েদখা যায়, েসবা খাতও এই আইেন য�ু করা হেয়েছ। েযমন, 
িসিট কমে�ে� অেনকগুেলা ভবন থােক। ফেল �িতেবশীেদর সে� েয ঝগড়া হয় অথবা সািভর্স েডিলভাির 
পারসেনর সে� েয ঝগড়া হয়, এমন েছাট েছাট িবষয় তারা তােদর নগর আইেন িনেয় এেসেছ। েসগুেলা েথেকও 
েশখার অবকাশ রেয়েছ। িতিন আরও বেলন, িবে�র ৭০ েথেক ৮০ ভাগ মানুষ ইনফরমাল জাি�স েস�েরই 
সমসয্ার সমাধান করেত চায়, এটা �ীকৃত বয্াপার। তাই এই আইন বা�বায়েনর দািয়ে� যারা থাকেবন, তারা েযন 
মানুেষর অিধকার ও মানবািধকার িবষেয় ওয়ািকবহাল থােকন। একই সােথ শাি�র ে�ে� লঘ ুও গুরুদেন্ডর 
পাশাপািশ কিমউিনিট জাি�েসর জায়গায় আমরা েযেত পাির িক না, েসিটও েদখার িবষয়। স�ােনর অিধকার বা 
তালােকর মেতা পািরবািরক আইেনর ধারার সে� সাংঘিষর্ক িবষয়গুেলা িতিন এই আইেনর আওতার বাইের রাখার 
পরামশর্ েদন।

মােঠর অিভজ্ঞতা

মিু� নারী ও িশশু উ�য়ন সং�ার িনবর্াহী পিরচালক মমতাজ আরা েবগম বেলন, অিভজ্ঞতা েথেক েদেখিছ, 
জিরমানার টাকা িনেয় বাদী ও িববাদীর মেধয্ নতুন �� ৈতির হয়। েস ে�ে� তার পরামশর্ হে�, জিরমানার টাকা 
সরাসির বয্াংক অয্াকাউেন্ট জমা িদেত হেব। আর বাদীেক জিরমানার অথর্ েফরত েদওয়ার সময় েযন 
েকােনাভােবই িববাদী উপি�ত না থােক। এ ছাড়া নগর আদালেতর মাধয্েম ২৯ লাখ মামলার জট েযন ধীের ধীের 
কেম আেস এবং ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ েযন �ায় িবচার পায়, েসিদেকই েবিশ মেনােযাগ িদেত হেব।

�ােমর মানুেষর িবেরাধ িন�ি�র জ� �াম আদালত আেছ। েয আইেনর মাধয্েম �াম আদালত পিরচািলত হে�, 
েসখােনও েবশ িকছু পিরবতর্ন আনা হেয়েছ। িক�ু নগের েসরকম িকছু েনই। এ পযর্ােয় �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন 
ও সমবায় ম�ণালয়-এর মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম, এমিপ বেলন, আপনােদর ধ�বাদ িদেত হয়, আপনারা 
িবষয়িট অনুধাবন কেরেছন। �ােমর মানুেষর মেতা শহেরও অেনক মানুষ আেছন, যারা সব সময় সব িবষেয় 
আদালেত েযেত চান না বা েযেত পােরন না। ফেল তােদর জ� নগর আদালত গঠেনর �েয়াজনীয়তা রেয়েছ। এর 
নামকরণ করা েযেত পাের ‘নগর �ানীয় আইন’। এখােন অ�তম চয্ােল� হে� সুশাসন। �� উেঠেছ, �ােম েয 
আদালত করা হেয়েছ, েসখােন কতখািন সুশাসন িনি�ত করা হেয়েছ? ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা, িসিট 
করেপােরশনেক �মতায়ন করা হেয়েছ, এখন এই �িত�ানগুেলার জবাবিদিহ ও ��তা িনি�ত করেত হেব। এিট 
করেত না পারেল যত �মতাই েদওয়া েহাক না েকন, �কৃত অেথর্ সুশাসন িনি�ত করা যােব না। এই সুশাসন 
িনি�ত করেলই েকবল �াম ও নগর আদালত সাথর্ক হেব। সাধারণ মানুষ উপকার পােব।

জন�িতিনিধেদর �মতায়ন

নগরায়ন �সে� মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম বেলন, পিরকি�ত নগেরর মেতা পিরকি�ত �ামও গেড় 
তুলেত হেব। তা না হেল নগেরর মেতা �ােমও নানারকম সমসয্া সিৃ� হেব, অপিরকি�তভােব বািড়ঘর ও 
রা�াঘাট গেড় উঠেব। েস জ� পিরকি�ত �াম গঠেন মেনােযাগ িদেত হেব। �ােম রা�ার পােশ �ুল-কেলজ, 
মসিজদ হে�, ধােনর জিমেত বািড়ঘর হে�, অথচ এসব েদখার কতৃর্প� েনই। এসব িনয়েমর মেধয্ আনা না 
েগেল �ােম িনয়ম-কানুেনর বালাই থাকেব না। তখন �ােমর অব�াও শহেরর মেতা হেয় যােব। এক সময় �ােম 
গািড় েবেড় যােব। তখন রা�ার সংকট হেব। এসব িনয়�েণর �মতা ইউিনয়ন পিরষেদর হােত েদওয়ার ��াব 
কেরিছেলন িতিন, িক�ু েদখা েগল, সবাই সম�ের তার �িতবাদ কেরেছ। একইভােব �াম আদালেতর বয্াপােরও 
মানুষ �িতি�য়া জািনেয়েছ বেল িতিন জানান। কথা হে�, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ানগুেলার �মতায়ন করা না 
েগেল িবপদ। েযমন, িসিট করেপােরশন এবার আেগভােগ খাল খনন করায় বষর্ায় অেনক বিৃ� হওয়া সে�ও েতমন 
একটা জলাব�তা হয়িন। তার মেত, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ান যতটা কাজ করেত পাের, কমর্চারী-িনভর্র 
�িত�ান ততটা পারেব না। জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করা হেল �মতার অপবয্বহার হেত পাের, িক�ু তার 
িবক� েনই। সমাধান আমােদরই খুঁেজ েবর করেত হেব।

আেলাচনায় আেরা উেঠ আেস েয, নগর দূষণম�ু রাখেত স�িত কাউি�লরেদর সােথ কাজ করা হেয়েছ। িক�ু 
কাউি�লররা বলেছন, তােদর �মতা েনই। েকননা বড় বড় �িত�ান বা বয্ি� কতৃর্ক নদী, মািট ও বায়রু েয দূষণ 
হে�, তার িবরুে� মামলা বা শাি�র বয্ব�া করার এখিতয়ার তােদর েনই। ফেল এই িবষয়গুেলা নগর আদালেতর 
মাধয্েম কীভােব সমাধান করা যায়, তার বয্ব�া েনওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। 

জবাবিদিহ

গত বছর েকািভেডর শুরুেত অেনক েপৗরসভা রাজ� আহরণ করেত পােরিন। তখন সরকার তােদর সহেযািগতা 
কেরেছ। �ানীয় সরকার ম�ীর তহিবল ও �ধানম�ীর �াণ তহিবল েথেক তখন তােদর ৪৫ েকািট টাকা েদওয়া 
হেয়িছল। এর আেগ মাননীয় ম�ী একিট িনয়ম কেরিছেলন, েপৗরসভাগুেলা কমর্চারীেদর েবতন িদেত না পারেল 
পিরষদ েভেঙ েদওয়া হেব। ফেল েদখা েগল, চলিত বছর এখন পযর্� েকােনা েপৗরসভা টাকা চায়িন। তেব িকছু 
সমসয্া আেছ। নগর ও শহর কতৃর্প�েক জবাবিদিহমলূক করেত সরকােরর িকছু হ�ে�প �েয়াজন বেল মেন 
কেরন জনাব তাজলু ইসলাম। িসিট করেপােরশন বা েপৗরসভায় সহকারী সিচব পযর্ােয়র কমর্কতর্ারা েযেত চান 
না, কারণ তখন তােদর েবতন েপৗরসভা েথেক হয়। আবার েময়ররা তােদর সংকুিচত কের রােখন। েস জ� িতিন 
��াব িদেয়েছন, তােদর েবতন েযন সরাসির সরকার েথেক েদওয়া হয়। এেত ৩০০ েকািট টাকার মেতা খরচ 
হেব। তেব িতিন মাননীয় �ধানম�ীেক বেলেছন, এই ৩০০ েকািট টাকা িবিনেয়ােগর মধয্ িদেয় সরকােরর ৩ 
েথেক ৪ হাজার েকািট টাকা আয় হেব। অথর্াৎ েপৗরসভাগুেলা কাযর্কর হেব। 

এ িবষেয় সংলােপর আেয়াজক �িত�ানগুেলার মেধয্ �থেমই মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন 
(এমএলএএ)-এর িনবর্াহী পিরচালক ফজলরু রহমান বেলন, এসিডিজেতও নগর আদালত আইেনর কথা বলা 
হেয়েছ। আমরাও সময়-সময় িবিভ� ভােব এই আইেনর �েয়াজনীয়তার কথা বেল আসিছ। তাই এখন আইন 
কাযর্কর করা খবু দরকার। শুধ ুকাযর্কর করেলই হেব না, যথাযথভােব তা বা�বায়নও করেত হেব। 

�ায়িবচার ও সুশাসন

নাগিরেকর �ায় িবচােরর অিধকার ও মানবািধকার িনেয় কাজ কের যাে� আেয়াজেনর সহেযাগী �িত�ান নাগিরক 
উেদয্াগ। �িত�ােনর �ধান িনবর্াহী জািকর েহােসন বেলন, েদেশর �ামীণ সমােজর ঐিত�বাহী সািলিশ �িত�ান 
কাযর্কর করা, েদেশর �চিলত আইন ও নীিতর িভি�েত সািলশকারীেদর �িশ�ণ েদওয়া, তােদর িকছু �চিলত ভুল 
িস�া� ও সািলশ অেযাগয্ েফৗজদাির অপরাধ আদালেত মীমাংসার জ� উেদয্াগ �হণ, �ানীয় পযর্ােয় আইন ও 
মানবািধকার িবষেয় সুিবধাবি�তেদর অিধকার আদায়সহ িবিভ� িবষয় িনেয় কাজ কের যাে� নাগিরক উেদয্াগ। 
এসিডিজ-১৬.১০ এ বলা আেছ, �ায়িবচােরর িভি�েত সবার সমঅিধকার �িত�া করেত হেব। এসিডিজ িবষয়ক 
নাগিরক �য্াটফেমর্র অ�তম ল�য্ হেলা, এসিডিজ-১৬ িনেয় কাজ করা। ইিতমেধয্ নাগিরক �য্াটফমর্ এ িবষেয় 
িব�ািরত �িতেবদনও ৈতির কেরেছ। ফেল এই আেলাচনা এসিডিজ-১৬-এর আেলােক হে� বেল ধের েনওয়া 
যায়। িতিন বেলন, বতর্মান সরকার এসিডিজ বা�বায়েন অ�ীকারব�। এ িবষেয় েবশ িকছু সফলতাও এেসেছ। 
বলা হয়, এসিডিজ-১৬ হে� ‘মাদার অব অল েগাল’। তাই এসিডিজর অ�া� অভী� কতটা বা�বায়ন হেব, তা 
�ায়িবচার ও সুশাসন িনি�তকরেণর ওপেরই িনভর্র করেছ। নগর আদালত �হণ ও বা�বায়ন নাগিরকেদর জীবেন 
�ায়িবচার িকছুটা হেলও �িতি�ত করেত পাের।

নগর আদালেতর �েয়াজনীয়তা 

সংলােপ মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এমএলএএ-এর �ধান সম�য়কারী অয্াডেভােকট খান েমাঃ শহীদ। িতিন 
বেলন, ঐিত�গতভােবই এই উপমহােদেশর; িবেশষ কের বাংলােদেশর মানুষ েছাট েছাট িবেরাধ আদালেত না 
িগেয় �ানীয় পযর্ােয় িন�ি� কের আসেছ। �ানীয় সরকােরর আওতায় িবেরাধ িন�ি�র জ� ইউিনয়ন পিরষেদ 
�াম আদালত আইন রেয়েছ-২০০৬ সােল �িতি�ত ও ২০১৩ সােল সংেশািধত। আর েপৗরসভার জ�ও (িবেরাধ 
মীমাংসা েপৗর এলাকা) আইন রেয়েছ ২০০৪ সােল �ণীত। িতিন বেলন, ১২িট িসিট করেপােরশেন �ায় েপৗেন ২ 
েকািট মানুষ বাস করেছ। িক�ু িসিট করেপােরশন এলাকায় েছাট েছাট িবেরাধ মীমাংসার জ� েকােনা আইন 
েনই। ফেল দির� ও অসহায় মানুষ; িবেশষ কের নারীরা িবিভ� সমসয্ার স�খুীন হে�। আদালেত মামলার জট ও 
িন�ি�েত দীঘর্সূ�তার কারেণ মানুষ েজলা আদালেত েযেত চায় না। েসই বা�বতায় েদেশ নগর আদালেতর 
�েয়াজনীয়তা রেয়েছ।

��ািবত নগর আদালেতর কাঠােমা

ওয়াডর্িভি�ক পাঁচজন সদসয্ িনেয় এই নগর আদালত গিঠত হেত পাের। এর �ধান হেবন সংি�� ওয়াডর্ 
কাউি�লর। এছাড়া আেবদনকারীর দুজন �িতিনিধ, একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি� এবং 
�িতপে�র �িতিনিধ থাকেবন দুজন- একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি�। মেনানীত নারী কাউি�লরও 
েসখােন থাকেত পােরন। আইেন বলা হেয়েছ, একজন নারী েযন আদালেত থােকন। েয ওয়ােডর্ অপরাধ সংঘিটত 
হেব বা মামলার কারণ েযখােন সংঘিটত হেব, েসখােন আদালেত গিঠত হেব। সাদা কাগেজ বাংলা ভাষায় দ�খত 
বা িটপসই িদেয় আদালেতর কােছ মামলা দােয়র করা যােব। েসজ� ৫০ টাকা িফ হেত পাের। তেব মামলার 
শুনািনর আেগ �াক-িবচার বা আপস-মীমাংসার সুেযাগ থাকেব। আদালত গিঠত হওয়ার অনিধক ১৫ িদেনর মেধয্ 
�থম অিধেবশন বসেব। উভয় প�েক শুনািন কের আপস মীমাংসার জ� ৩০ িদেনর সময় েদওয়া হেব। িন�ি� 
হেল উভয় প� ও মেনানীত সদসয্েদর �া�রসহ ৈতিরকৃত আপসনামা আদালেতর িডি� বেল গণয্ হেব। আপস 
বয্থর্ হেল সেবর্া� ৯০ িদেনর মেধয্ মামলার িন�ি� হেব। ভুয়া মামলার ে�ে� শাি�র িবধান রাখা হেয়েছ। �াযয্ 
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সম�য় ও িনরেপ�তা 

ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর ত�াবধােন স�িত �াম আদালত পযর্ােলাচনায় েদখা েগেছ, ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারময্ানরা রাজৈনিতক দেলর সদসয্। একইভােব েময়ররাও রাজৈনিতক দেলর সদসয্। ফেল িনরেপ� িবচার 
িনি�ত করার জ� িবচািরক পয্ােনল গঠন করা খবুই জরুির। িবচার িন�ি�র জ� যারা কাজ করেব, তােদর মেধয্ 
সম�য় থাকা দরকার, যােত েকউ অ�জেনর কােজ হ�ে�প না করেত পাের এবং আইেনর মাধয্েম এই িবষয়িট 
িনি�ত করা দরকার। সুি�ম েকােটর্র আইনজীবী অয্াডেভােকট ফিরদা ইয়াসিমন এসব �স� উ�াপন কেরন। �াম 
আদালত, নগর আদালত বা িবচািরক আদালত-েকােনা �িত�ােনরই িনরেপ�তা েনই বেল মেন কেরন বগুড়ার 
েঠ�ামারা মিহলা সবজু সংঘ (িটএমএসএস)-র �িত�াতা এবং িনবর্াহী পিরচালক েহাসেন আরা েবগম। সব 
জায়গােতই এক পাি�ক িবচার হে�। িবপরীত প�েক েকােনাভােবই আইেনর সুেযাগ েদওয়া হে� না। এছাড়া 
েযসব িবষয় সংি�� �িত�ােনর আওতাভু� নয়, েসগুেলাও িবচােরর অ�ভুর্� কের িবেরাধী দলেক হয়রািন করা 
হে�। ফেল এই নগর আদালতেক কীভােব িনরেপ� করা যােব েসটাও ভাবেত হেব। 

অ�া� িবষয়

ততৃীয় িলে�র মানুষেদর িনেয় এই আইেন িকছুই বলা হয়িন। তােদর এই আইেনর আওতায় আনা উিচত। 
িবভাগীয় শহরগুেলােত অেনক কলকারখানা আেছ। েসখােন অেনক ঘটনা ঘেট, েযগুেলা �ম আদালত পযর্� 
েযেত পাের না। তােদর িবষয়গুেলাও এই আদালেতর মাধয্েম সমাধান করা যায় িক না, েসিট িবেবচনার কথাও 
সংলােপ উেঠ আেস। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সমােজর িপিছেয় পড়া সব মানুষেক এই আইেনর আওতায় আনেত 
হেব। েস তারা দিলত ে�িণ বা ততৃীয় িলে�র মানুষই েহাক না েকন। অয্াডেভােকট শহীদ বেলন, মসুিলম 
পািরবািরক অধয্ােদেশর আওতায় পািরবািরক সািলেশর বয্ব�া আেছ। এটা ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা ও িসিট 
কেপর্ােরশন-এই িতন �িত�ােনর ে�ে�ই কাযর্কর। এখন সািলিশ পিরষদ শুধ ু মসুলমানেদর জ�। েযেহতু 
বাংলােদেশর অিধকাংশ মানুষ মসুলমান, েসেহতু মেন হয় আইনটা েযন সব মানুেষর জ�। েসখােন বহুিববােহর 
িবরুে� সািলশ পিরষদ (আরিবে�শন কাউি�ল) গঠন কের িবচােরর বয্ব�া করা হয়। েস জ� িবষয়িট �াম 
আদালেতর মেধয্ েনই। আেরকিট িবষয় হে�, জিমর �� এই নগর আদালেত আনা হয়িন। এটা েদওয়ািন 
আদালতই েদখেব। এখােন শুধ ুঅে�র জিম েভাগ করার েয িবষয়টা, েসিট আনা হেয়েছ। েকােনা �িত�ান 
দুনর্ীিতম�ু করেত হেল সবাইেক িঠকভােব িনেজর দািয়� পালন করেত হেব। এটা কারও একার পে� করা স�ব 
নয়। েময়রেক পয্ােনল িবচারক করার ��াব েদওয়া হেয়েছ। তেব এই অিভেযােগর সে� িতিন একমত েয, েময়র 
কীভােব িবচার কাজ করেবন। েস িবষয়িট আইেনর আওতায় বা িবিধ আকাের আরও পির�ার করা েযেত পাের। 
িনরেপ�তা িবষেয় িতিন বেলন, িনবর্ািচত জন�িতিনিধরা িনরেপ� নয়, এই িবষয়িট মেনর মেধয্ ধের রাখেল 
েকান িকছুরই �েয়াজন েনই। এমনিক �ানীয় সরকারেকও বাদ িদেত হেব। ফেল েযটা করেত হেব েসটা হেলা, 
িনরেপ� বয্ি�েদরই িনবর্ািচত করেত হেব। এ জ� সু�ুভােব িনবর্াচনী বয্ব�া করা দরকার। মানুেষর সেচতনতা 
বাড়ােনা দরকার এবং যারা িনবর্ািচত হেব, তােদর চােপ রাখা দরকার। এগুেলা না কের আইেন তােদর বাদ 
িদেলই সব সমসয্ার সমাধান হেয় যােব, এটা মেন করা সমীচীন নয়। তারপরও সবার মতামেতর িভি�েত কাজটা 
করা হেব।

নগর আদালত ভােলাভােব গঠন করা েগেল মানুেষর �মতায়ন অেনকটাই এিগেয় যােব বেল মত েদন নাগিরক 
�য্াটফর্েমর েকার �েপর সদসয্ ও িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান। েয িবষয়িট বারবার 
আেলাচনায় এেসেছ েসিট হে�, আইেনর শাসন বা সুশাসন যিদ আমরা কােয়ম করেত না পাির, তাহেল এই 
কাযর্�ম পিরচালনা করা যােব িক না। িতিন মেন কেরন, দুেটা িবষয়ই সমা�রালভােব চািলেয় িনেত হেব। তাহেলই 
সব ে�ে� সুশাসন কােয়ম করা যােব।

সমাপনী ব�বয্

মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন, �া� ও নাগিরক উেদয্াগেক িবেশষভােব ধ�বাদ জানান েদবি�য় 
ভ�াচাযর্ এবং এই আেয়াজেনর সে� যারা য�ু আেছন ও যারা গুরু�পণূর্ মতামত িদেয়েছন, তােদর সকলেকও 
িতিন ধ�বাদ জানান। 
 
সুিবচার পাওয়া নাগিরেকর অ�তম েমৗিলক অিধকার। এই সুিবচার পাওয়ার অিধকার েথেক যিদ েকউ বি�ত হয়, 
তাহেল অ�া� অিধকার েথেক আরও অেনেক বি�ত হব। ফেল সুিবচার পাওয়ার অংশ িহেসেব আমােদর নগেরর 
�িতিট নাগিরেকর সুিবচার পাওয়ার অিধকােরর িবষেয় আমরা �েতয্েক একমত হেয়িছ বেল েঘাষণা কেরন 
েদবি�য় ভ�াচাযর্। এই আেলাচনা েথেক আরও একিট িবষয় েবিরেয় এেসেছ, েসিট হেলা, নাগিরক িহেসেব নগেরর 
সুিবধা িনেত েগেল আমােদর �ানীয় সরকােরর েয কাঠােমা আেছ, তার সং�ার �েয়াজন। �ানীয় সরকার 
শি�শালী না হেল বা নগর বয্ব�া শি�শালী না হেল আদালতও শি�শালী হেব না। ফেল বাংলােদেশ থমেক থাকা 
�ানীয় সরকােরর সং�ার ও �মতায়েনর �ি�য়া েজারদার করেত হেব। তাছাড়া, এই নগর আদালতেক �ি�য়া ও 
ব�গতভােব যিদ আমােদর �েয়াগ করেত হয়, তাহেল েসখােন তার অিধে��, সীমানা, �িতপরূণ, এর কাযর্কারণ 
প�িত ও সুর�া-এই িবষয়গুেলা অবশয্ই িবেবচনায় রাখেত হেব। আেরকিট িবষয় হেলা, এটার বা�বায়ন করেত 
েযৗথতার �েয়াজন পড়েব এবং সরকার, িবেশষ কের �ানীয় সরকােরর সােথ মানবািধকার কমর্ীসহ সংি��রা য�ু 
হেবন। েসই িবচাের বলা যায়, নগর আদালত অবশয্ই করেত হেব। তেব এিট কীভােব রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা 
যায়, তাও কম বড় চয্ােল� নয়। 

পিরেশেষ েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ‘মাদারীপরু িলগয্াল এইেডর স�াদক ফজললু হকেক আবারও ধ�বাদ িদেয় 
আেলাচনা েশষ করেত চাই। িতিন গত দুই দশক আেগ েয কাজিটর সূ�পাত কেরিছেলন, তা একটু একটু কের 
এিগেয় আজ আেলার মখু েদখার পযর্ােয় চেল এেসেছ’।

আেলাচনা েথেক উেঠ আসা সুপািরশ

সংলাপ েথেক েবশ িকছু সুপািরশ উেঠ আেস যা িনে� তুেল ধরা হেলা-

• নগর আদালত রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা।
• িবচািরক পয্ােনল গঠন করা।
• েময়েরর ভূিমকা িবিধর মাধয্েম িনধর্ািরত করা।
• িপিছেয় পড়া মানুষেদর নগর আদালেতর আওতায় আনা।
• আইনজীবীেদর অংশ�হেণর সুেযাগ রাখা। 
• ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন 

পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন।
• সংরি�ত আসেনর কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব।
• িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস িবষেয় 

িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও পির�ার করা দরকার।
• এই িবষেয় অ�া� েদশগুেলার অিভজ্ঞতা আমেল িনেত হেব।
• েসবাখাত নগর আদালেতর আওতায় িনেয় আসেত হেব।
• জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করেত হেব।
• েফৗজদাির িবিধ ও অ�া� িবদয্মান আইেনর সে� নগর আদালেতর সাম�সয্ �ণয়ন।



সূচনা ব�বয্

নাগিরক �য্াটফেমর্র আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২০ সােলর 
অে�াবর মােস এ ধরেনর একিট আেলাচনার সূ�পাত হেয়িছল। িবষয় 
িছল, নগর আদালেতর গঠন, কাযর্�ণালী, সমসয্া ও সমাধান। িতিন 
আেলাচনার �সে� সবাইেক �রণ কিরেয় েদন েয, বাংলােদেশর অ�ত 
এক-ততৃীয়াংশ মানুষ এখন নগের বসবাস কের। নগেরর সংজ্ঞা িনেয় 
অেনক আেলাচনা আেছ। তেব সাধারণভােব নগর বলেত িসিট 
করেপােরশন ও েপৗরসভা অ�ল েবাঝােনা হয়। অেনেক আবার তা 
উপেজলা পযর্� েটেন িনেয় েযেত চান। তেব িতিন বেলন, এই আেলাচনায় 
নগর বলেত েদেশর ১২িট িসিট করেপােরশন েবাঝােনা হেব। ১৯৫১ সােল 
েদেশর মা� ৪ শতাংশ মানুষ নগের বসবাস করত। এিট গেড় বছের �ায় 
২.৮ শতাংশ হাের বাড়েছ। ধারণা করা হয়, ২০৪০ সাল নাগাদ েদেশর 
অেধর্ক মানুষ নগের বসবাস করেব। নগের মানুষ বাড়েল সমসয্াও 
বাড়েব। আবার নগরায়েণর িকছু �ি�য়া আেছ। আবাসন, ভূিম, পিরেষবা, 
�া�য্, িশ�া; এ রকম অেনক িবষয় আেছ। এসব িনেয় নানাসমেয় 
বাগ-িবত�া হয়। অেনক ে�ে� তা আদালত পযর্� গড়ায়। িক�ু েদেশ 
িবচার িবভােগর বতর্মান অব�ার কারেণ অেনক মামলা বহুিদন ধের চেল, 
তারপরও অেনক সময় সমাধান েমেল না। িবক� সমাধােনর পথ হে� 
িবক� িবেরাধ িন�ি�। সারা পিৃথবীর মেতা আমােদর েদেশও তা করা 
হে�। এর মেধয্ নগর আদালত িবেবচনা করা যায় িক না, তাও খিতেয় 
েদখা হে�। এ সং�া� একিট খসড়াও ৈতির করা হে�। েদেশ অেনক 
নগর িবেশষজ্ঞ আেছন, েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, তােদর িবেবচনার জ� 
এই খসড়া েপশ করা হে�।

বা আইনানুগ কারণ েনই েজেনও মামলা করা হেল অনিধক ৫-১০ হাজার টাকা জিরমানা করা যােব। আদালেতর 
িস�া� �কােশয্ েঘাষণা করেত হেব। সংখয্াগির� সদেসয্র িস�াে�র িভি�েত রায় হেব। তেব েকউ িভ�মত 
েপাষণ করেল তার মতামত িলিপব� করা হেব। উপি�ত সব সদেসয্র স�িত বা সংখয্াগিরে�র মতামেতর িভি�েত 
িস�া� হেল আিপল হেব না। আবার আদালেতর ৫ সদেসয্র উপি�িতেত (৩:২) বা ৩ জেনর উপি�িতেত (২:১) 
সংখয্াগির�তার িভি�েত িস�া� হেল সং�ু� প� িস�া� েঘাষণার ৩০ িদেনর মেধয্ আিপল করেত পারেবন। 
আিপল করেত হেব েময়েরর আদালত বরাবর। তেব এই আদালত সব �িতকার িদেত পারেব না। েযমন, কারাদ� 
বা অথর্দ�, তেব �িতপরূণ বা েবদখল স�ি� পনুরু�ােরর আেদশ িদেত পারেব। অ�িদেক আিপেলর ে�ে� 
েময়র বা পয্ােনল েময়র আেগর িস�া� বািতল বা পিরবতর্ন করেত পারেবন। েময়র বা পয্ােনল েময়েরর িস�া� 
মনঃপতূ না হেল সং�ু� প� ৩০ িদেনর মেধয্ েজলা বা দায়রা জজ আদালেত আিপল করেত পারেব।

আদালেতর িস�া� কাযর্করকরণ

আদালেতর সামেন অথর্ পিরেশাধ বা স�ি� েফরত বা দখল বিুঝেয় েদওয়া হেল আদালত িবষয়িট নিথভু� 
করেব। �িতপরূণ ছাড়া অ� িবষয় থাকেল তা েজলা য�ু জজ আদালেত ে�রণ করার এখিতয়ার এই আদালেতর 
থাকেব। আদালত অবমাননা হেল অনিধক এক/পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা হেত পাের। তেব সাধারণ মানুষ েযন 
আদালেত মামলা পিরচালনা করেত পােরন, েস লে�য্ বলা হেয়েছ, েকােনা প� মামলা পিরচালনার জ� 
আইনজীবী আদালেত হািজর করেত পারেবন না। অয্াডেভােকট খান েমা: শহীদ বেলন, সরকার েগেজট �ণয়েনর 
মাধয্েম সংি�� িবিধ �ণয়ন করেব, এটাই সবার আশা। তেব েপৗরসভা সং�া� আইন হেলও এখেনা িবিধ �ণীত 
হয়িন। একই সে� তার যেুগাপেযাগীকরণ দরকার। এর মলূ ল�য্ হে�, গিরব মানুষ েযন আদালেত না িগেয়ও 
সুিবচার পান েসটা িনি�ত করা। এ ছাড়া আদালেতর ওপর চাপ কমােনা। এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, 
এখােন দুিট িবষয় আেছ। একিট হে� পেুরােনা আইেনর সংেশাধন, আেরকিট নতুন আইন �ণয়ন। আজেকর  
িবষয় হে� মলূত নতুন আইন �ণয়ন। তেব �াম আদালেতর �মতা বিৃ�র �স�ও এেসেছ। আইেনর েয খসড়া 
এেসেছ েসখােন িকছু ��ও উেঠেছ। েযমন, েপনাল েকাড বা দ�িবিধর সে� তার স�কর্ েকমন হেব। আবার  
�াম আদালত বয্বহােরর ে�ে� স�মতার �� এেসেছ, সে� রেয়েছ রাজৈনিতক ও সামািজক চাপ। ফেল 
আশ�াও আেছ।

েময়রেদর অংশ�হণ

ঢাকার েময়ররা ৈদনি�ন কােজই িহমিশম খাে�ন। ফেল তােদর পে� এইসব মামলা েদখভাল করা কিঠন হেত 
পাের। েসে�ে� তােদর অধীেন েকােনা কিমিট িবচািরক কাযর্�ম পিরচালনা করেল কাজিট �ত হেব এবং সাধারণ 
মানুষ উপকৃত হেব বেল মত েদন লাইট হাউেসর �ধান িনবর্াহী হারুন অর রশীদ। িববাহ িবে�দসহ নারীেদর 
হয়রািনর মামলাগুেলা এখন েযভােব পিরচািলত হে�, তােত অিধকাংশ ে�ে�ই তারা �ায়িবচার পাে�ন না। তাই 
এ িবষয়গুেলা অবশয্ই নগর আদালেতর মাধয্েম সমাধােনর বয্ব�া করেত হেব। িমথয্া মামলা করার ে�ে� 
জিরমানার পিরমাণ নযূ্নতম ৫০ হাজার টাকা করেত হেব, যােত েকােনাভােবই মানুষ এটা না করেত পাের। িতিন 
জানান, নগেরর েযৗন কমর্ীরা মেন কের, তারা অৈবধ। তারা অৈবধভােব ৈবধ হেয় বসবাস করেছ। তােদর যখন 
েকােনা িবষেয় আদালেত যাওয়ার �েয়াজন হয়, তখন ৈবধতা না থাকার কারেণ তারা েসখােন েযেত পাের না। 
ফেল তােদর এই আদালেতর মাধয্েম আইিন সুিবধা েদওয়া হেল খবু ভােলা হয়। এখন েকান্  প�িতেত তােদর 
য�ু করা যায়, েসটা আইনজ্ঞরা ভােলা বলেত পারেবন।

নগর আদালেতর পিরসর

বিরশাল িসিট করেপােরশেনর কাউি�লর েকািহনুর েবগম বেলন, বাবা-মােয়র একমা� স�ান যিদ েমেয় হয়, 
তাহেল েসই েমেয় স�ি�র উ�রািধকার হয় না। তার চাচারাই েসটা িনেয় যায়। এই িবষয়িটও নগর আদালেতর 

মাধয্েম সুরাহা করা যায়। ধমর্ীয় ও পািরবািরক আইেনর সােথ এই বয্ব�া সাংঘিষর্ক হেব না বেল িতিন জানান। 
আদালেত মামলা করার ে�ে� দীঘর্ সময় অেপ�া করেত হয়। েমেয়েদর পে� েবিশ িদন এই মামলা চালােনাও 
স�ব হয় না। তখন �াভািবকভােবই মামলা খািরজ হেয় যায়। পািরবািরক আদালেত েবিশর ভাগ নারী মামলা 
কেরও �ায় িবচার পায় না। েস ে�ে� নগর আদালেতর মাধয্েম �ত সমেয়র মেধয্ নারী িনযর্াতনসহ এসব 
মামলার সুরাহা করেত পারেল ভু�েভাগী নারীরা �ায়িবচার পােব বেল িতিন আশা কেরন।

টটর্ লায়ািবিলিট

ি�ন ইউিনভািসর্িট অব বাংলােদশ-এর আইন িবভােগর িবভাগীয় েচয়ারময্ান পারেভজ আহেমদ বেলন, নগর 
আদালেতর েয খসড়া এখােন েদওয়া হেয়েছ, তার �থম অংেশ েফৗজদাির অপরােধর কথা বলা হেয়েছ। এর 
বাইেরও িতিন বেলন, টটর্ লায়ািবিলিট (১.৪৭) অথর্াৎ শ�দূষণ বা েযখােন িনমর্ােণর জ� রড িসেমন্ট রা�ার পােশ 
েফেল রাখা হয়, এই িবষয়গুেলা আদালেতর এখিতয়ােরর মেধয্ আনা েগেল খবু ভােলা হেব। একই সমেয় েয 
আিপল �ি�য়ার কথা বলা হেয়েছ, নগর আদালেতর েকান্ িবষয় �কৃত অেথর্ েময়েরর কােছ যােব, িতিন কীভােব 
িস�া� েনেবন, তাও গুরু�পণূর্। এখােন েময়র কাজটা কীভােব করেবন? তার কতৃর্� থাকেব িক না? কিমিট থাকেব 
িক না? েস িবষয়গুেলা �� কের েনই। েকােনা েকােনা িবষেয় িসিট করেপােরশন আইেনর সে� এই আইন 
সাংঘিষর্ক হেত পাের। েস ে�ে� িসিট করেপােরশন আইন বা নগর আদালত আইন পিরবতর্েনর বয্ব�া রাখা হেব 
িক না—েস িবষয়িটও িবেবচনা করা উিচত।

আদালত ও আইনজীবী

বয্াির�ার সারা েহােসন িবচারালেয়র কমর্ভার িনেয় আেলাচনা কেরন। িবচারকেদর েকমন চাপ িনেয় কাজ করেত 
হয়, েস িবষেয় আেলাকপাত কের িতিন আেরা বেলন, যারা অ�ােয়র িশকার হে�ন, তারা সবাই িক�ু িবচারালেয় 
আেসন না। িববািহত নারীেদর মেধয্ যারা িনযর্াতেনর িশকার হন, তােদর মেধয্ মা� দুই ভাগ িবচার চাইেত 
আেসন। অ�া� অপরােধর ে�ে�ও অেনকটা এ রকম েদখা যায়। িবক� িবেরাধ িন�ি�র বয্ব�া থাকাটা জরুির, 
আবার িবেরাধ িন�ি�র নােম নতুন ধরেনর অ�ায় েযন না হয় েস বয্াপােরও সেচতন থাকেত হেব। তেব এর 
�েয়াজনীয়তা �ীকার কের েনওয়া দরকার। খসড়া আইেন বলা হেয়েছ, আইনজীবীর �েয়াজন হেব না; ৫০ টাকা 
আদালত িফ িদেলই চলেব। তেব আইনজীবীরা েতা সবাই খারাপ নন, অেনেকই মানুষেক সহায়তা কেরন। 
আইনজীবীরা না থাকেল সমসয্া হেব িক না—তা িনেয় উে�গ আেছ। তেব মানুষ যিদ িনিবর্ে� আদালেত েযেত 
পােরন, তাহেল আইনজীবীেদর অনুপি�িত সমসয্ার কারণ হেব না। এে�ে� নারীেদর অংশ�হণ জরুির বেল মেন 
কেরন সারা েহােসন। শ�চয়ন িনেয় সতকর্ হওয়ার পরামশর্ও েদন িতিন, েযমন �ীলতাহািন। নারী-পরুুষ একসে� 
আদালেত েযেত পারেল তা কাযর্কর সমাধান হেব বেল তার মত। নগর আদালেতর পয্ােনেল অেধর্ক নারী আর 
অেধর্ক পরুুষ রাখার বয্াপাের মত েদন িতিন।

শাি� নািক সংেশাধন

িবচার বয্ব�া শাি�মলূক হওয়া কােজর কথা নয় বেলই মতামত েদন সারা েহােসন। বরং একজন মানুষ অপরাধ 
করেল কীভােব েসই জগৎ েথেক েবিরেয় আসেত পােরন, তা িনি�ত করা দরকার। নগর আদালত চাল ুহেল 
েটকসই উ�য়ন অভীে�র দুিট অভী� বা�বায়েন বাংলােদশ অেনকটাই এিগেয় যােব। অভী� দুিট হেলা ১৬-�ায় 
িবচার ও ৫-িল�ৈবষময্ �াস। নাগিরক সংগঠনগুেলা এ ে�ে� সরকােরর সােথ হাত েমলােত পাের। �ানীয় সরকার 
স��ৃ হেল তা আরও কাযর্কর হেব। ��াব িনেয় আেলাচনায় পণূর্া� সমথর্ন েদন ঢাকা উ�র িসিট করেপােরশেনর 
েময়র আিতকুল ইসলাম। তার মেত, আইনিট বা�বািয়ত হওয়া দরকার। েকননা নগর আদালেতর মাধয্েমই 
নগেরর অিধকাংশ সমসয্ার সমাধান হেত পাের। �িতিদনই অেনক সমসয্া িনেয় ভু�েভাগী মানুষ আসেছ, িক�ু 
আইিন জিটলতার কারেণ অেনক ে�ে�ই সমসয্ার সমাধান করা যায় না। নগর আদালত হেল আদালেতর ওপর 

চাপ অেনকটাই কেম যােব। ��ােব বলা হেয়েছ, িসিট করেপােরশেনর ওয়াডর্ কাউি�লররা আদালেতর সভাপিত 
হেত পারেবন। িতিন ��াব কেরন, ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই 
িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন। এছাড়াও সংরি�ত আসেনর 
কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব। িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা 
বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস বয্াপাের িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও একটু পির�ার 
করা দরকার।

েদেশর �চিলত রাজৈনিতক �ভাব বলেয় ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ এই আইেনর সুর�া কতটুকু েপেত পাের, এ 
�সে� আিতকুল ইসলাম বেলন, িডিজটাল যেুগ েকউ অ�ায় কের পার েপেয় যােবন, েতমনটা হওয়ার সুেযাগ 
কম। তারপরও সবিকছু আধিুনকায়ন করা হেব। দািয়��া� কাউি�লরেদর �িশ�ণ সহ সব ধরেনর বয্ব�া করা 
হেব-একিট �য্াটফমর্ হেল সবিকছুই স�ব। ১০িট মামলা পযর্েব�ণ করেলই বলা যােব, কারও প�পািত� করা 
হে� িক না।

�িতেবশীেদর অিভজ্ঞতা আমেল েনওয়া

েসন্টার ফর িপস এন্ড জাি�স, �য্াক িব�িবদয্ালয়-এর িসিনয়র েফেলা ফি�না েপেরইরা বেলন, খসড়া আইনিট 
চূড়া� করার ে�ে� �িতেবশী েদশগুেলা েথেক আরও িব�ািরত জানার সুেযাগ আেছ। তারা কীভােব িসিট েহা� 
বা টাউন েহা� কেরেছ, রাজৈনিতক �ভাব বা দুনর্ীিত তারা কীভােব েমাকািবলা কেরেছ  ইতয্ািদ। িতিন বেলন, 
িবদয্মান আইনগুেলা সংেশাধন না কের নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ িক না, েস িবষেয় অেনেকই �� তুলেত 
পােরন। তার মেত, নগেরর িবদয্মান সমসয্া সমাধােনর জ� নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ। িবগত কেয়ক বছের 
েদেশর মানুেষর অথর্ৈনিতক স�মতা েবেড়েছ। নারী-পরুুষ, িবেশষ কের নারীেদর অথর্ৈনিতক কমর্কাে� য�ু 
হওয়ার �বণতা েবেড়েছ। তােদর চলােফরা ও িশ�ার ে�ে� অেনক অ�গিত হেয়েছ। েসগুেলার সুিনিদর্� 
�িতফলন েযন এই নতুন আইেন থােক, েস িবষেয় নজর িদেত হেব। �িতেবশী েদেশর �সে� িতিন বেলন, 
বতর্মােন পি�মবে�র িসিট িসিভল েকােটর্র ১০ লাখ রুিপ পযর্� অথর্দে�র �মতা আেছ, যা �িত দুই-িতন বছর 
পরপর পিরবতর্ন করা হয়। একইভােব েয সমসয্াগুেলা আসেছ েসগুেলা তারা কীভােব েমাকািবলা করেছ, তা 
েদখার অবকাশ রেয়েছ। িশে�া�ত অেনক েদেশই েদখা যায়, েসবা খাতও এই আইেন য�ু করা হেয়েছ। েযমন, 
িসিট কমে�ে� অেনকগুেলা ভবন থােক। ফেল �িতেবশীেদর সে� েয ঝগড়া হয় অথবা সািভর্স েডিলভাির 
পারসেনর সে� েয ঝগড়া হয়, এমন েছাট েছাট িবষয় তারা তােদর নগর আইেন িনেয় এেসেছ। েসগুেলা েথেকও 
েশখার অবকাশ রেয়েছ। িতিন আরও বেলন, িবে�র ৭০ েথেক ৮০ ভাগ মানুষ ইনফরমাল জাি�স েস�েরই 
সমসয্ার সমাধান করেত চায়, এটা �ীকৃত বয্াপার। তাই এই আইন বা�বায়েনর দািয়ে� যারা থাকেবন, তারা েযন 
মানুেষর অিধকার ও মানবািধকার িবষেয় ওয়ািকবহাল থােকন। একই সােথ শাি�র ে�ে� লঘ ুও গুরুদেন্ডর 
পাশাপািশ কিমউিনিট জাি�েসর জায়গায় আমরা েযেত পাির িক না, েসিটও েদখার িবষয়। স�ােনর অিধকার বা 
তালােকর মেতা পািরবািরক আইেনর ধারার সে� সাংঘিষর্ক িবষয়গুেলা িতিন এই আইেনর আওতার বাইের রাখার 
পরামশর্ েদন।

মােঠর অিভজ্ঞতা

মিু� নারী ও িশশু উ�য়ন সং�ার িনবর্াহী পিরচালক মমতাজ আরা েবগম বেলন, অিভজ্ঞতা েথেক েদেখিছ, 
জিরমানার টাকা িনেয় বাদী ও িববাদীর মেধয্ নতুন �� ৈতির হয়। েস ে�ে� তার পরামশর্ হে�, জিরমানার টাকা 
সরাসির বয্াংক অয্াকাউেন্ট জমা িদেত হেব। আর বাদীেক জিরমানার অথর্ েফরত েদওয়ার সময় েযন 
েকােনাভােবই িববাদী উপি�ত না থােক। এ ছাড়া নগর আদালেতর মাধয্েম ২৯ লাখ মামলার জট েযন ধীের ধীের 
কেম আেস এবং ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ েযন �ায় িবচার পায়, েসিদেকই েবিশ মেনােযাগ িদেত হেব।

�ােমর মানুেষর িবেরাধ িন�ি�র জ� �াম আদালত আেছ। েয আইেনর মাধয্েম �াম আদালত পিরচািলত হে�, 
েসখােনও েবশ িকছু পিরবতর্ন আনা হেয়েছ। িক�ু নগের েসরকম িকছু েনই। এ পযর্ােয় �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন 
ও সমবায় ম�ণালয়-এর মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম, এমিপ বেলন, আপনােদর ধ�বাদ িদেত হয়, আপনারা 
িবষয়িট অনুধাবন কেরেছন। �ােমর মানুেষর মেতা শহেরও অেনক মানুষ আেছন, যারা সব সময় সব িবষেয় 
আদালেত েযেত চান না বা েযেত পােরন না। ফেল তােদর জ� নগর আদালত গঠেনর �েয়াজনীয়তা রেয়েছ। এর 
নামকরণ করা েযেত পাের ‘নগর �ানীয় আইন’। এখােন অ�তম চয্ােল� হে� সুশাসন। �� উেঠেছ, �ােম েয 
আদালত করা হেয়েছ, েসখােন কতখািন সুশাসন িনি�ত করা হেয়েছ? ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা, িসিট 
করেপােরশনেক �মতায়ন করা হেয়েছ, এখন এই �িত�ানগুেলার জবাবিদিহ ও ��তা িনি�ত করেত হেব। এিট 
করেত না পারেল যত �মতাই েদওয়া েহাক না েকন, �কৃত অেথর্ সুশাসন িনি�ত করা যােব না। এই সুশাসন 
িনি�ত করেলই েকবল �াম ও নগর আদালত সাথর্ক হেব। সাধারণ মানুষ উপকার পােব।

জন�িতিনিধেদর �মতায়ন

নগরায়ন �সে� মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম বেলন, পিরকি�ত নগেরর মেতা পিরকি�ত �ামও গেড় 
তুলেত হেব। তা না হেল নগেরর মেতা �ােমও নানারকম সমসয্া সিৃ� হেব, অপিরকি�তভােব বািড়ঘর ও 
রা�াঘাট গেড় উঠেব। েস জ� পিরকি�ত �াম গঠেন মেনােযাগ িদেত হেব। �ােম রা�ার পােশ �ুল-কেলজ, 
মসিজদ হে�, ধােনর জিমেত বািড়ঘর হে�, অথচ এসব েদখার কতৃর্প� েনই। এসব িনয়েমর মেধয্ আনা না 
েগেল �ােম িনয়ম-কানুেনর বালাই থাকেব না। তখন �ােমর অব�াও শহেরর মেতা হেয় যােব। এক সময় �ােম 
গািড় েবেড় যােব। তখন রা�ার সংকট হেব। এসব িনয়�েণর �মতা ইউিনয়ন পিরষেদর হােত েদওয়ার ��াব 
কেরিছেলন িতিন, িক�ু েদখা েগল, সবাই সম�ের তার �িতবাদ কেরেছ। একইভােব �াম আদালেতর বয্াপােরও 
মানুষ �িতি�য়া জািনেয়েছ বেল িতিন জানান। কথা হে�, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ানগুেলার �মতায়ন করা না 
েগেল িবপদ। েযমন, িসিট করেপােরশন এবার আেগভােগ খাল খনন করায় বষর্ায় অেনক বিৃ� হওয়া সে�ও েতমন 
একটা জলাব�তা হয়িন। তার মেত, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ান যতটা কাজ করেত পাের, কমর্চারী-িনভর্র 
�িত�ান ততটা পারেব না। জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করা হেল �মতার অপবয্বহার হেত পাের, িক�ু তার 
িবক� েনই। সমাধান আমােদরই খুঁেজ েবর করেত হেব।

আেলাচনায় আেরা উেঠ আেস েয, নগর দূষণম�ু রাখেত স�িত কাউি�লরেদর সােথ কাজ করা হেয়েছ। িক�ু 
কাউি�লররা বলেছন, তােদর �মতা েনই। েকননা বড় বড় �িত�ান বা বয্ি� কতৃর্ক নদী, মািট ও বায়রু েয দূষণ 
হে�, তার িবরুে� মামলা বা শাি�র বয্ব�া করার এখিতয়ার তােদর েনই। ফেল এই িবষয়গুেলা নগর আদালেতর 
মাধয্েম কীভােব সমাধান করা যায়, তার বয্ব�া েনওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। 

জবাবিদিহ

গত বছর েকািভেডর শুরুেত অেনক েপৗরসভা রাজ� আহরণ করেত পােরিন। তখন সরকার তােদর সহেযািগতা 
কেরেছ। �ানীয় সরকার ম�ীর তহিবল ও �ধানম�ীর �াণ তহিবল েথেক তখন তােদর ৪৫ েকািট টাকা েদওয়া 
হেয়িছল। এর আেগ মাননীয় ম�ী একিট িনয়ম কেরিছেলন, েপৗরসভাগুেলা কমর্চারীেদর েবতন িদেত না পারেল 
পিরষদ েভেঙ েদওয়া হেব। ফেল েদখা েগল, চলিত বছর এখন পযর্� েকােনা েপৗরসভা টাকা চায়িন। তেব িকছু 
সমসয্া আেছ। নগর ও শহর কতৃর্প�েক জবাবিদিহমলূক করেত সরকােরর িকছু হ�ে�প �েয়াজন বেল মেন 
কেরন জনাব তাজলু ইসলাম। িসিট করেপােরশন বা েপৗরসভায় সহকারী সিচব পযর্ােয়র কমর্কতর্ারা েযেত চান 
না, কারণ তখন তােদর েবতন েপৗরসভা েথেক হয়। আবার েময়ররা তােদর সংকুিচত কের রােখন। েস জ� িতিন 
��াব িদেয়েছন, তােদর েবতন েযন সরাসির সরকার েথেক েদওয়া হয়। এেত ৩০০ েকািট টাকার মেতা খরচ 
হেব। তেব িতিন মাননীয় �ধানম�ীেক বেলেছন, এই ৩০০ েকািট টাকা িবিনেয়ােগর মধয্ িদেয় সরকােরর ৩ 
েথেক ৪ হাজার েকািট টাকা আয় হেব। অথর্াৎ েপৗরসভাগুেলা কাযর্কর হেব। 

এ িবষেয় সংলােপর আেয়াজক �িত�ানগুেলার মেধয্ �থেমই মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন 
(এমএলএএ)-এর িনবর্াহী পিরচালক ফজলরু রহমান বেলন, এসিডিজেতও নগর আদালত আইেনর কথা বলা 
হেয়েছ। আমরাও সময়-সময় িবিভ� ভােব এই আইেনর �েয়াজনীয়তার কথা বেল আসিছ। তাই এখন আইন 
কাযর্কর করা খবু দরকার। শুধ ুকাযর্কর করেলই হেব না, যথাযথভােব তা বা�বায়নও করেত হেব। 

�ায়িবচার ও সুশাসন

নাগিরেকর �ায় িবচােরর অিধকার ও মানবািধকার িনেয় কাজ কের যাে� আেয়াজেনর সহেযাগী �িত�ান নাগিরক 
উেদয্াগ। �িত�ােনর �ধান িনবর্াহী জািকর েহােসন বেলন, েদেশর �ামীণ সমােজর ঐিত�বাহী সািলিশ �িত�ান 
কাযর্কর করা, েদেশর �চিলত আইন ও নীিতর িভি�েত সািলশকারীেদর �িশ�ণ েদওয়া, তােদর িকছু �চিলত ভুল 
িস�া� ও সািলশ অেযাগয্ েফৗজদাির অপরাধ আদালেত মীমাংসার জ� উেদয্াগ �হণ, �ানীয় পযর্ােয় আইন ও 
মানবািধকার িবষেয় সুিবধাবি�তেদর অিধকার আদায়সহ িবিভ� িবষয় িনেয় কাজ কের যাে� নাগিরক উেদয্াগ। 
এসিডিজ-১৬.১০ এ বলা আেছ, �ায়িবচােরর িভি�েত সবার সমঅিধকার �িত�া করেত হেব। এসিডিজ িবষয়ক 
নাগিরক �য্াটফেমর্র অ�তম ল�য্ হেলা, এসিডিজ-১৬ িনেয় কাজ করা। ইিতমেধয্ নাগিরক �য্াটফমর্ এ িবষেয় 
িব�ািরত �িতেবদনও ৈতির কেরেছ। ফেল এই আেলাচনা এসিডিজ-১৬-এর আেলােক হে� বেল ধের েনওয়া 
যায়। িতিন বেলন, বতর্মান সরকার এসিডিজ বা�বায়েন অ�ীকারব�। এ িবষেয় েবশ িকছু সফলতাও এেসেছ। 
বলা হয়, এসিডিজ-১৬ হে� ‘মাদার অব অল েগাল’। তাই এসিডিজর অ�া� অভী� কতটা বা�বায়ন হেব, তা 
�ায়িবচার ও সুশাসন িনি�তকরেণর ওপেরই িনভর্র করেছ। নগর আদালত �হণ ও বা�বায়ন নাগিরকেদর জীবেন 
�ায়িবচার িকছুটা হেলও �িতি�ত করেত পাের।

নগর আদালেতর �েয়াজনীয়তা 

সংলােপ মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এমএলএএ-এর �ধান সম�য়কারী অয্াডেভােকট খান েমাঃ শহীদ। িতিন 
বেলন, ঐিত�গতভােবই এই উপমহােদেশর; িবেশষ কের বাংলােদেশর মানুষ েছাট েছাট িবেরাধ আদালেত না 
িগেয় �ানীয় পযর্ােয় িন�ি� কের আসেছ। �ানীয় সরকােরর আওতায় িবেরাধ িন�ি�র জ� ইউিনয়ন পিরষেদ 
�াম আদালত আইন রেয়েছ-২০০৬ সােল �িতি�ত ও ২০১৩ সােল সংেশািধত। আর েপৗরসভার জ�ও (িবেরাধ 
মীমাংসা েপৗর এলাকা) আইন রেয়েছ ২০০৪ সােল �ণীত। িতিন বেলন, ১২িট িসিট করেপােরশেন �ায় েপৗেন ২ 
েকািট মানুষ বাস করেছ। িক�ু িসিট করেপােরশন এলাকায় েছাট েছাট িবেরাধ মীমাংসার জ� েকােনা আইন 
েনই। ফেল দির� ও অসহায় মানুষ; িবেশষ কের নারীরা িবিভ� সমসয্ার স�খুীন হে�। আদালেত মামলার জট ও 
িন�ি�েত দীঘর্সূ�তার কারেণ মানুষ েজলা আদালেত েযেত চায় না। েসই বা�বতায় েদেশ নগর আদালেতর 
�েয়াজনীয়তা রেয়েছ।

��ািবত নগর আদালেতর কাঠােমা

ওয়াডর্িভি�ক পাঁচজন সদসয্ িনেয় এই নগর আদালত গিঠত হেত পাের। এর �ধান হেবন সংি�� ওয়াডর্ 
কাউি�লর। এছাড়া আেবদনকারীর দুজন �িতিনিধ, একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি� এবং 
�িতপে�র �িতিনিধ থাকেবন দুজন- একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি�। মেনানীত নারী কাউি�লরও 
েসখােন থাকেত পােরন। আইেন বলা হেয়েছ, একজন নারী েযন আদালেত থােকন। েয ওয়ােডর্ অপরাধ সংঘিটত 
হেব বা মামলার কারণ েযখােন সংঘিটত হেব, েসখােন আদালেত গিঠত হেব। সাদা কাগেজ বাংলা ভাষায় দ�খত 
বা িটপসই িদেয় আদালেতর কােছ মামলা দােয়র করা যােব। েসজ� ৫০ টাকা িফ হেত পাের। তেব মামলার 
শুনািনর আেগ �াক-িবচার বা আপস-মীমাংসার সুেযাগ থাকেব। আদালত গিঠত হওয়ার অনিধক ১৫ িদেনর মেধয্ 
�থম অিধেবশন বসেব। উভয় প�েক শুনািন কের আপস মীমাংসার জ� ৩০ িদেনর সময় েদওয়া হেব। িন�ি� 
হেল উভয় প� ও মেনানীত সদসয্েদর �া�রসহ ৈতিরকৃত আপসনামা আদালেতর িডি� বেল গণয্ হেব। আপস 
বয্থর্ হেল সেবর্া� ৯০ িদেনর মেধয্ মামলার িন�ি� হেব। ভুয়া মামলার ে�ে� শাি�র িবধান রাখা হেয়েছ। �াযয্ 
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সম�য় ও িনরেপ�তা 

ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর ত�াবধােন স�িত �াম আদালত পযর্ােলাচনায় েদখা েগেছ, ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারময্ানরা রাজৈনিতক দেলর সদসয্। একইভােব েময়ররাও রাজৈনিতক দেলর সদসয্। ফেল িনরেপ� িবচার 
িনি�ত করার জ� িবচািরক পয্ােনল গঠন করা খবুই জরুির। িবচার িন�ি�র জ� যারা কাজ করেব, তােদর মেধয্ 
সম�য় থাকা দরকার, যােত েকউ অ�জেনর কােজ হ�ে�প না করেত পাের এবং আইেনর মাধয্েম এই িবষয়িট 
িনি�ত করা দরকার। সুি�ম েকােটর্র আইনজীবী অয্াডেভােকট ফিরদা ইয়াসিমন এসব �স� উ�াপন কেরন। �াম 
আদালত, নগর আদালত বা িবচািরক আদালত-েকােনা �িত�ােনরই িনরেপ�তা েনই বেল মেন কেরন বগুড়ার 
েঠ�ামারা মিহলা সবজু সংঘ (িটএমএসএস)-র �িত�াতা এবং িনবর্াহী পিরচালক েহাসেন আরা েবগম। সব 
জায়গােতই এক পাি�ক িবচার হে�। িবপরীত প�েক েকােনাভােবই আইেনর সুেযাগ েদওয়া হে� না। এছাড়া 
েযসব িবষয় সংি�� �িত�ােনর আওতাভু� নয়, েসগুেলাও িবচােরর অ�ভুর্� কের িবেরাধী দলেক হয়রািন করা 
হে�। ফেল এই নগর আদালতেক কীভােব িনরেপ� করা যােব েসটাও ভাবেত হেব। 

অ�া� িবষয়

ততৃীয় িলে�র মানুষেদর িনেয় এই আইেন িকছুই বলা হয়িন। তােদর এই আইেনর আওতায় আনা উিচত। 
িবভাগীয় শহরগুেলােত অেনক কলকারখানা আেছ। েসখােন অেনক ঘটনা ঘেট, েযগুেলা �ম আদালত পযর্� 
েযেত পাের না। তােদর িবষয়গুেলাও এই আদালেতর মাধয্েম সমাধান করা যায় িক না, েসিট িবেবচনার কথাও 
সংলােপ উেঠ আেস। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সমােজর িপিছেয় পড়া সব মানুষেক এই আইেনর আওতায় আনেত 
হেব। েস তারা দিলত ে�িণ বা ততৃীয় িলে�র মানুষই েহাক না েকন। অয্াডেভােকট শহীদ বেলন, মসুিলম 
পািরবািরক অধয্ােদেশর আওতায় পািরবািরক সািলেশর বয্ব�া আেছ। এটা ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা ও িসিট 
কেপর্ােরশন-এই িতন �িত�ােনর ে�ে�ই কাযর্কর। এখন সািলিশ পিরষদ শুধ ু মসুলমানেদর জ�। েযেহতু 
বাংলােদেশর অিধকাংশ মানুষ মসুলমান, েসেহতু মেন হয় আইনটা েযন সব মানুেষর জ�। েসখােন বহুিববােহর 
িবরুে� সািলশ পিরষদ (আরিবে�শন কাউি�ল) গঠন কের িবচােরর বয্ব�া করা হয়। েস জ� িবষয়িট �াম 
আদালেতর মেধয্ েনই। আেরকিট িবষয় হে�, জিমর �� এই নগর আদালেত আনা হয়িন। এটা েদওয়ািন 
আদালতই েদখেব। এখােন শুধ ুঅে�র জিম েভাগ করার েয িবষয়টা, েসিট আনা হেয়েছ। েকােনা �িত�ান 
দুনর্ীিতম�ু করেত হেল সবাইেক িঠকভােব িনেজর দািয়� পালন করেত হেব। এটা কারও একার পে� করা স�ব 
নয়। েময়রেক পয্ােনল িবচারক করার ��াব েদওয়া হেয়েছ। তেব এই অিভেযােগর সে� িতিন একমত েয, েময়র 
কীভােব িবচার কাজ করেবন। েস িবষয়িট আইেনর আওতায় বা িবিধ আকাের আরও পির�ার করা েযেত পাের। 
িনরেপ�তা িবষেয় িতিন বেলন, িনবর্ািচত জন�িতিনিধরা িনরেপ� নয়, এই িবষয়িট মেনর মেধয্ ধের রাখেল 
েকান িকছুরই �েয়াজন েনই। এমনিক �ানীয় সরকারেকও বাদ িদেত হেব। ফেল েযটা করেত হেব েসটা হেলা, 
িনরেপ� বয্ি�েদরই িনবর্ািচত করেত হেব। এ জ� সু�ুভােব িনবর্াচনী বয্ব�া করা দরকার। মানুেষর সেচতনতা 
বাড়ােনা দরকার এবং যারা িনবর্ািচত হেব, তােদর চােপ রাখা দরকার। এগুেলা না কের আইেন তােদর বাদ 
িদেলই সব সমসয্ার সমাধান হেয় যােব, এটা মেন করা সমীচীন নয়। তারপরও সবার মতামেতর িভি�েত কাজটা 
করা হেব।

নগর আদালত ভােলাভােব গঠন করা েগেল মানুেষর �মতায়ন অেনকটাই এিগেয় যােব বেল মত েদন নাগিরক 
�য্াটফর্েমর েকার �েপর সদসয্ ও িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান। েয িবষয়িট বারবার 
আেলাচনায় এেসেছ েসিট হে�, আইেনর শাসন বা সুশাসন যিদ আমরা কােয়ম করেত না পাির, তাহেল এই 
কাযর্�ম পিরচালনা করা যােব িক না। িতিন মেন কেরন, দুেটা িবষয়ই সমা�রালভােব চািলেয় িনেত হেব। তাহেলই 
সব ে�ে� সুশাসন কােয়ম করা যােব।

সমাপনী ব�বয্

মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন, �া� ও নাগিরক উেদয্াগেক িবেশষভােব ধ�বাদ জানান েদবি�য় 
ভ�াচাযর্ এবং এই আেয়াজেনর সে� যারা য�ু আেছন ও যারা গুরু�পণূর্ মতামত িদেয়েছন, তােদর সকলেকও 
িতিন ধ�বাদ জানান। 
 
সুিবচার পাওয়া নাগিরেকর অ�তম েমৗিলক অিধকার। এই সুিবচার পাওয়ার অিধকার েথেক যিদ েকউ বি�ত হয়, 
তাহেল অ�া� অিধকার েথেক আরও অেনেক বি�ত হব। ফেল সুিবচার পাওয়ার অংশ িহেসেব আমােদর নগেরর 
�িতিট নাগিরেকর সুিবচার পাওয়ার অিধকােরর িবষেয় আমরা �েতয্েক একমত হেয়িছ বেল েঘাষণা কেরন 
েদবি�য় ভ�াচাযর্। এই আেলাচনা েথেক আরও একিট িবষয় েবিরেয় এেসেছ, েসিট হেলা, নাগিরক িহেসেব নগেরর 
সুিবধা িনেত েগেল আমােদর �ানীয় সরকােরর েয কাঠােমা আেছ, তার সং�ার �েয়াজন। �ানীয় সরকার 
শি�শালী না হেল বা নগর বয্ব�া শি�শালী না হেল আদালতও শি�শালী হেব না। ফেল বাংলােদেশ থমেক থাকা 
�ানীয় সরকােরর সং�ার ও �মতায়েনর �ি�য়া েজারদার করেত হেব। তাছাড়া, এই নগর আদালতেক �ি�য়া ও 
ব�গতভােব যিদ আমােদর �েয়াগ করেত হয়, তাহেল েসখােন তার অিধে��, সীমানা, �িতপরূণ, এর কাযর্কারণ 
প�িত ও সুর�া-এই িবষয়গুেলা অবশয্ই িবেবচনায় রাখেত হেব। আেরকিট িবষয় হেলা, এটার বা�বায়ন করেত 
েযৗথতার �েয়াজন পড়েব এবং সরকার, িবেশষ কের �ানীয় সরকােরর সােথ মানবািধকার কমর্ীসহ সংি��রা য�ু 
হেবন। েসই িবচাের বলা যায়, নগর আদালত অবশয্ই করেত হেব। তেব এিট কীভােব রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা 
যায়, তাও কম বড় চয্ােল� নয়। 

পিরেশেষ েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ‘মাদারীপরু িলগয্াল এইেডর স�াদক ফজললু হকেক আবারও ধ�বাদ িদেয় 
আেলাচনা েশষ করেত চাই। িতিন গত দুই দশক আেগ েয কাজিটর সূ�পাত কেরিছেলন, তা একটু একটু কের 
এিগেয় আজ আেলার মখু েদখার পযর্ােয় চেল এেসেছ’।

আেলাচনা েথেক উেঠ আসা সুপািরশ

সংলাপ েথেক েবশ িকছু সুপািরশ উেঠ আেস যা িনে� তুেল ধরা হেলা-

• নগর আদালত রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা।
• িবচািরক পয্ােনল গঠন করা।
• েময়েরর ভূিমকা িবিধর মাধয্েম িনধর্ািরত করা।
• িপিছেয় পড়া মানুষেদর নগর আদালেতর আওতায় আনা।
• আইনজীবীেদর অংশ�হেণর সুেযাগ রাখা। 
• ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন 

পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন।
• সংরি�ত আসেনর কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব।
• িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস িবষেয় 

িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও পির�ার করা দরকার।
• এই িবষেয় অ�া� েদশগুেলার অিভজ্ঞতা আমেল িনেত হেব।
• েসবাখাত নগর আদালেতর আওতায় িনেয় আসেত হেব।
• জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করেত হেব।
• েফৗজদাির িবিধ ও অ�া� িবদয্মান আইেনর সে� নগর আদালেতর সাম�সয্ �ণয়ন।



সূচনা ব�বয্

নাগিরক �য্াটফেমর্র আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ২০২০ সােলর 
অে�াবর মােস এ ধরেনর একিট আেলাচনার সূ�পাত হেয়িছল। িবষয় 
িছল, নগর আদালেতর গঠন, কাযর্�ণালী, সমসয্া ও সমাধান। িতিন 
আেলাচনার �সে� সবাইেক �রণ কিরেয় েদন েয, বাংলােদেশর অ�ত 
এক-ততৃীয়াংশ মানুষ এখন নগের বসবাস কের। নগেরর সংজ্ঞা িনেয় 
অেনক আেলাচনা আেছ। তেব সাধারণভােব নগর বলেত িসিট 
করেপােরশন ও েপৗরসভা অ�ল েবাঝােনা হয়। অেনেক আবার তা 
উপেজলা পযর্� েটেন িনেয় েযেত চান। তেব িতিন বেলন, এই আেলাচনায় 
নগর বলেত েদেশর ১২িট িসিট করেপােরশন েবাঝােনা হেব। ১৯৫১ সােল 
েদেশর মা� ৪ শতাংশ মানুষ নগের বসবাস করত। এিট গেড় বছের �ায় 
২.৮ শতাংশ হাের বাড়েছ। ধারণা করা হয়, ২০৪০ সাল নাগাদ েদেশর 
অেধর্ক মানুষ নগের বসবাস করেব। নগের মানুষ বাড়েল সমসয্াও 
বাড়েব। আবার নগরায়েণর িকছু �ি�য়া আেছ। আবাসন, ভূিম, পিরেষবা, 
�া�য্, িশ�া; এ রকম অেনক িবষয় আেছ। এসব িনেয় নানাসমেয় 
বাগ-িবত�া হয়। অেনক ে�ে� তা আদালত পযর্� গড়ায়। িক�ু েদেশ 
িবচার িবভােগর বতর্মান অব�ার কারেণ অেনক মামলা বহুিদন ধের চেল, 
তারপরও অেনক সময় সমাধান েমেল না। িবক� সমাধােনর পথ হে� 
িবক� িবেরাধ িন�ি�। সারা পিৃথবীর মেতা আমােদর েদেশও তা করা 
হে�। এর মেধয্ নগর আদালত িবেবচনা করা যায় িক না, তাও খিতেয় 
েদখা হে�। এ সং�া� একিট খসড়াও ৈতির করা হে�। েদেশ অেনক 
নগর িবেশষজ্ঞ আেছন, েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, তােদর িবেবচনার জ� 
এই খসড়া েপশ করা হে�।

বা আইনানুগ কারণ েনই েজেনও মামলা করা হেল অনিধক ৫-১০ হাজার টাকা জিরমানা করা যােব। আদালেতর 
িস�া� �কােশয্ েঘাষণা করেত হেব। সংখয্াগির� সদেসয্র িস�াে�র িভি�েত রায় হেব। তেব েকউ িভ�মত 
েপাষণ করেল তার মতামত িলিপব� করা হেব। উপি�ত সব সদেসয্র স�িত বা সংখয্াগিরে�র মতামেতর িভি�েত 
িস�া� হেল আিপল হেব না। আবার আদালেতর ৫ সদেসয্র উপি�িতেত (৩:২) বা ৩ জেনর উপি�িতেত (২:১) 
সংখয্াগির�তার িভি�েত িস�া� হেল সং�ু� প� িস�া� েঘাষণার ৩০ িদেনর মেধয্ আিপল করেত পারেবন। 
আিপল করেত হেব েময়েরর আদালত বরাবর। তেব এই আদালত সব �িতকার িদেত পারেব না। েযমন, কারাদ� 
বা অথর্দ�, তেব �িতপরূণ বা েবদখল স�ি� পনুরু�ােরর আেদশ িদেত পারেব। অ�িদেক আিপেলর ে�ে� 
েময়র বা পয্ােনল েময়র আেগর িস�া� বািতল বা পিরবতর্ন করেত পারেবন। েময়র বা পয্ােনল েময়েরর িস�া� 
মনঃপতূ না হেল সং�ু� প� ৩০ িদেনর মেধয্ েজলা বা দায়রা জজ আদালেত আিপল করেত পারেব।

আদালেতর িস�া� কাযর্করকরণ

আদালেতর সামেন অথর্ পিরেশাধ বা স�ি� েফরত বা দখল বিুঝেয় েদওয়া হেল আদালত িবষয়িট নিথভু� 
করেব। �িতপরূণ ছাড়া অ� িবষয় থাকেল তা েজলা য�ু জজ আদালেত ে�রণ করার এখিতয়ার এই আদালেতর 
থাকেব। আদালত অবমাননা হেল অনিধক এক/পাঁচ হাজার টাকা জিরমানা হেত পাের। তেব সাধারণ মানুষ েযন 
আদালেত মামলা পিরচালনা করেত পােরন, েস লে�য্ বলা হেয়েছ, েকােনা প� মামলা পিরচালনার জ� 
আইনজীবী আদালেত হািজর করেত পারেবন না। অয্াডেভােকট খান েমা: শহীদ বেলন, সরকার েগেজট �ণয়েনর 
মাধয্েম সংি�� িবিধ �ণয়ন করেব, এটাই সবার আশা। তেব েপৗরসভা সং�া� আইন হেলও এখেনা িবিধ �ণীত 
হয়িন। একই সে� তার যেুগাপেযাগীকরণ দরকার। এর মলূ ল�য্ হে�, গিরব মানুষ েযন আদালেত না িগেয়ও 
সুিবচার পান েসটা িনি�ত করা। এ ছাড়া আদালেতর ওপর চাপ কমােনা। এ পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, 
এখােন দুিট িবষয় আেছ। একিট হে� পেুরােনা আইেনর সংেশাধন, আেরকিট নতুন আইন �ণয়ন। আজেকর  
িবষয় হে� মলূত নতুন আইন �ণয়ন। তেব �াম আদালেতর �মতা বিৃ�র �স�ও এেসেছ। আইেনর েয খসড়া 
এেসেছ েসখােন িকছু ��ও উেঠেছ। েযমন, েপনাল েকাড বা দ�িবিধর সে� তার স�কর্ েকমন হেব। আবার  
�াম আদালত বয্বহােরর ে�ে� স�মতার �� এেসেছ, সে� রেয়েছ রাজৈনিতক ও সামািজক চাপ। ফেল 
আশ�াও আেছ।

েময়রেদর অংশ�হণ

ঢাকার েময়ররা ৈদনি�ন কােজই িহমিশম খাে�ন। ফেল তােদর পে� এইসব মামলা েদখভাল করা কিঠন হেত 
পাের। েসে�ে� তােদর অধীেন েকােনা কিমিট িবচািরক কাযর্�ম পিরচালনা করেল কাজিট �ত হেব এবং সাধারণ 
মানুষ উপকৃত হেব বেল মত েদন লাইট হাউেসর �ধান িনবর্াহী হারুন অর রশীদ। িববাহ িবে�দসহ নারীেদর 
হয়রািনর মামলাগুেলা এখন েযভােব পিরচািলত হে�, তােত অিধকাংশ ে�ে�ই তারা �ায়িবচার পাে�ন না। তাই 
এ িবষয়গুেলা অবশয্ই নগর আদালেতর মাধয্েম সমাধােনর বয্ব�া করেত হেব। িমথয্া মামলা করার ে�ে� 
জিরমানার পিরমাণ নযূ্নতম ৫০ হাজার টাকা করেত হেব, যােত েকােনাভােবই মানুষ এটা না করেত পাের। িতিন 
জানান, নগেরর েযৗন কমর্ীরা মেন কের, তারা অৈবধ। তারা অৈবধভােব ৈবধ হেয় বসবাস করেছ। তােদর যখন 
েকােনা িবষেয় আদালেত যাওয়ার �েয়াজন হয়, তখন ৈবধতা না থাকার কারেণ তারা েসখােন েযেত পাের না। 
ফেল তােদর এই আদালেতর মাধয্েম আইিন সুিবধা েদওয়া হেল খবু ভােলা হয়। এখন েকান্  প�িতেত তােদর 
য�ু করা যায়, েসটা আইনজ্ঞরা ভােলা বলেত পারেবন।

নগর আদালেতর পিরসর

বিরশাল িসিট করেপােরশেনর কাউি�লর েকািহনুর েবগম বেলন, বাবা-মােয়র একমা� স�ান যিদ েমেয় হয়, 
তাহেল েসই েমেয় স�ি�র উ�রািধকার হয় না। তার চাচারাই েসটা িনেয় যায়। এই িবষয়িটও নগর আদালেতর 

মাধয্েম সুরাহা করা যায়। ধমর্ীয় ও পািরবািরক আইেনর সােথ এই বয্ব�া সাংঘিষর্ক হেব না বেল িতিন জানান। 
আদালেত মামলা করার ে�ে� দীঘর্ সময় অেপ�া করেত হয়। েমেয়েদর পে� েবিশ িদন এই মামলা চালােনাও 
স�ব হয় না। তখন �াভািবকভােবই মামলা খািরজ হেয় যায়। পািরবািরক আদালেত েবিশর ভাগ নারী মামলা 
কেরও �ায় িবচার পায় না। েস ে�ে� নগর আদালেতর মাধয্েম �ত সমেয়র মেধয্ নারী িনযর্াতনসহ এসব 
মামলার সুরাহা করেত পারেল ভু�েভাগী নারীরা �ায়িবচার পােব বেল িতিন আশা কেরন।

টটর্ লায়ািবিলিট

ি�ন ইউিনভািসর্িট অব বাংলােদশ-এর আইন িবভােগর িবভাগীয় েচয়ারময্ান পারেভজ আহেমদ বেলন, নগর 
আদালেতর েয খসড়া এখােন েদওয়া হেয়েছ, তার �থম অংেশ েফৗজদাির অপরােধর কথা বলা হেয়েছ। এর 
বাইেরও িতিন বেলন, টটর্ লায়ািবিলিট (১.৪৭) অথর্াৎ শ�দূষণ বা েযখােন িনমর্ােণর জ� রড িসেমন্ট রা�ার পােশ 
েফেল রাখা হয়, এই িবষয়গুেলা আদালেতর এখিতয়ােরর মেধয্ আনা েগেল খবু ভােলা হেব। একই সমেয় েয 
আিপল �ি�য়ার কথা বলা হেয়েছ, নগর আদালেতর েকান্ িবষয় �কৃত অেথর্ েময়েরর কােছ যােব, িতিন কীভােব 
িস�া� েনেবন, তাও গুরু�পণূর্। এখােন েময়র কাজটা কীভােব করেবন? তার কতৃর্� থাকেব িক না? কিমিট থাকেব 
িক না? েস িবষয়গুেলা �� কের েনই। েকােনা েকােনা িবষেয় িসিট করেপােরশন আইেনর সে� এই আইন 
সাংঘিষর্ক হেত পাের। েস ে�ে� িসিট করেপােরশন আইন বা নগর আদালত আইন পিরবতর্েনর বয্ব�া রাখা হেব 
িক না—েস িবষয়িটও িবেবচনা করা উিচত।

আদালত ও আইনজীবী

বয্াির�ার সারা েহােসন িবচারালেয়র কমর্ভার িনেয় আেলাচনা কেরন। িবচারকেদর েকমন চাপ িনেয় কাজ করেত 
হয়, েস িবষেয় আেলাকপাত কের িতিন আেরা বেলন, যারা অ�ােয়র িশকার হে�ন, তারা সবাই িক�ু িবচারালেয় 
আেসন না। িববািহত নারীেদর মেধয্ যারা িনযর্াতেনর িশকার হন, তােদর মেধয্ মা� দুই ভাগ িবচার চাইেত 
আেসন। অ�া� অপরােধর ে�ে�ও অেনকটা এ রকম েদখা যায়। িবক� িবেরাধ িন�ি�র বয্ব�া থাকাটা জরুির, 
আবার িবেরাধ িন�ি�র নােম নতুন ধরেনর অ�ায় েযন না হয় েস বয্াপােরও সেচতন থাকেত হেব। তেব এর 
�েয়াজনীয়তা �ীকার কের েনওয়া দরকার। খসড়া আইেন বলা হেয়েছ, আইনজীবীর �েয়াজন হেব না; ৫০ টাকা 
আদালত িফ িদেলই চলেব। তেব আইনজীবীরা েতা সবাই খারাপ নন, অেনেকই মানুষেক সহায়তা কেরন। 
আইনজীবীরা না থাকেল সমসয্া হেব িক না—তা িনেয় উে�গ আেছ। তেব মানুষ যিদ িনিবর্ে� আদালেত েযেত 
পােরন, তাহেল আইনজীবীেদর অনুপি�িত সমসয্ার কারণ হেব না। এে�ে� নারীেদর অংশ�হণ জরুির বেল মেন 
কেরন সারা েহােসন। শ�চয়ন িনেয় সতকর্ হওয়ার পরামশর্ও েদন িতিন, েযমন �ীলতাহািন। নারী-পরুুষ একসে� 
আদালেত েযেত পারেল তা কাযর্কর সমাধান হেব বেল তার মত। নগর আদালেতর পয্ােনেল অেধর্ক নারী আর 
অেধর্ক পরুুষ রাখার বয্াপাের মত েদন িতিন।

শাি� নািক সংেশাধন

িবচার বয্ব�া শাি�মলূক হওয়া কােজর কথা নয় বেলই মতামত েদন সারা েহােসন। বরং একজন মানুষ অপরাধ 
করেল কীভােব েসই জগৎ েথেক েবিরেয় আসেত পােরন, তা িনি�ত করা দরকার। নগর আদালত চাল ুহেল 
েটকসই উ�য়ন অভীে�র দুিট অভী� বা�বায়েন বাংলােদশ অেনকটাই এিগেয় যােব। অভী� দুিট হেলা ১৬-�ায় 
িবচার ও ৫-িল�ৈবষময্ �াস। নাগিরক সংগঠনগুেলা এ ে�ে� সরকােরর সােথ হাত েমলােত পাের। �ানীয় সরকার 
স��ৃ হেল তা আরও কাযর্কর হেব। ��াব িনেয় আেলাচনায় পণূর্া� সমথর্ন েদন ঢাকা উ�র িসিট করেপােরশেনর 
েময়র আিতকুল ইসলাম। তার মেত, আইনিট বা�বািয়ত হওয়া দরকার। েকননা নগর আদালেতর মাধয্েমই 
নগেরর অিধকাংশ সমসয্ার সমাধান হেত পাের। �িতিদনই অেনক সমসয্া িনেয় ভু�েভাগী মানুষ আসেছ, িক�ু 
আইিন জিটলতার কারেণ অেনক ে�ে�ই সমসয্ার সমাধান করা যায় না। নগর আদালত হেল আদালেতর ওপর 

চাপ অেনকটাই কেম যােব। ��ােব বলা হেয়েছ, িসিট করেপােরশেনর ওয়াডর্ কাউি�লররা আদালেতর সভাপিত 
হেত পারেবন। িতিন ��াব কেরন, ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই 
িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন। এছাড়াও সংরি�ত আসেনর 
কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব। িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা 
বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস বয্াপাের িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও একটু পির�ার 
করা দরকার।

েদেশর �চিলত রাজৈনিতক �ভাব বলেয় ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ এই আইেনর সুর�া কতটুকু েপেত পাের, এ 
�সে� আিতকুল ইসলাম বেলন, িডিজটাল যেুগ েকউ অ�ায় কের পার েপেয় যােবন, েতমনটা হওয়ার সুেযাগ 
কম। তারপরও সবিকছু আধিুনকায়ন করা হেব। দািয়��া� কাউি�লরেদর �িশ�ণ সহ সব ধরেনর বয্ব�া করা 
হেব-একিট �য্াটফমর্ হেল সবিকছুই স�ব। ১০িট মামলা পযর্েব�ণ করেলই বলা যােব, কারও প�পািত� করা 
হে� িক না।

�িতেবশীেদর অিভজ্ঞতা আমেল েনওয়া

েসন্টার ফর িপস এন্ড জাি�স, �য্াক িব�িবদয্ালয়-এর িসিনয়র েফেলা ফি�না েপেরইরা বেলন, খসড়া আইনিট 
চূড়া� করার ে�ে� �িতেবশী েদশগুেলা েথেক আরও িব�ািরত জানার সুেযাগ আেছ। তারা কীভােব িসিট েহা� 
বা টাউন েহা� কেরেছ, রাজৈনিতক �ভাব বা দুনর্ীিত তারা কীভােব েমাকািবলা কেরেছ  ইতয্ািদ। িতিন বেলন, 
িবদয্মান আইনগুেলা সংেশাধন না কের নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ িক না, েস িবষেয় অেনেকই �� তুলেত 
পােরন। তার মেত, নগেরর িবদয্মান সমসয্া সমাধােনর জ� নতুন আইেনর �েয়াজন আেছ। িবগত কেয়ক বছের 
েদেশর মানুেষর অথর্ৈনিতক স�মতা েবেড়েছ। নারী-পরুুষ, িবেশষ কের নারীেদর অথর্ৈনিতক কমর্কাে� য�ু 
হওয়ার �বণতা েবেড়েছ। তােদর চলােফরা ও িশ�ার ে�ে� অেনক অ�গিত হেয়েছ। েসগুেলার সুিনিদর্� 
�িতফলন েযন এই নতুন আইেন থােক, েস িবষেয় নজর িদেত হেব। �িতেবশী েদেশর �সে� িতিন বেলন, 
বতর্মােন পি�মবে�র িসিট িসিভল েকােটর্র ১০ লাখ রুিপ পযর্� অথর্দে�র �মতা আেছ, যা �িত দুই-িতন বছর 
পরপর পিরবতর্ন করা হয়। একইভােব েয সমসয্াগুেলা আসেছ েসগুেলা তারা কীভােব েমাকািবলা করেছ, তা 
েদখার অবকাশ রেয়েছ। িশে�া�ত অেনক েদেশই েদখা যায়, েসবা খাতও এই আইেন য�ু করা হেয়েছ। েযমন, 
িসিট কমে�ে� অেনকগুেলা ভবন থােক। ফেল �িতেবশীেদর সে� েয ঝগড়া হয় অথবা সািভর্স েডিলভাির 
পারসেনর সে� েয ঝগড়া হয়, এমন েছাট েছাট িবষয় তারা তােদর নগর আইেন িনেয় এেসেছ। েসগুেলা েথেকও 
েশখার অবকাশ রেয়েছ। িতিন আরও বেলন, িবে�র ৭০ েথেক ৮০ ভাগ মানুষ ইনফরমাল জাি�স েস�েরই 
সমসয্ার সমাধান করেত চায়, এটা �ীকৃত বয্াপার। তাই এই আইন বা�বায়েনর দািয়ে� যারা থাকেবন, তারা েযন 
মানুেষর অিধকার ও মানবািধকার িবষেয় ওয়ািকবহাল থােকন। একই সােথ শাি�র ে�ে� লঘ ুও গুরুদেন্ডর 
পাশাপািশ কিমউিনিট জাি�েসর জায়গায় আমরা েযেত পাির িক না, েসিটও েদখার িবষয়। স�ােনর অিধকার বা 
তালােকর মেতা পািরবািরক আইেনর ধারার সে� সাংঘিষর্ক িবষয়গুেলা িতিন এই আইেনর আওতার বাইের রাখার 
পরামশর্ েদন।

মােঠর অিভজ্ঞতা

মিু� নারী ও িশশু উ�য়ন সং�ার িনবর্াহী পিরচালক মমতাজ আরা েবগম বেলন, অিভজ্ঞতা েথেক েদেখিছ, 
জিরমানার টাকা িনেয় বাদী ও িববাদীর মেধয্ নতুন �� ৈতির হয়। েস ে�ে� তার পরামশর্ হে�, জিরমানার টাকা 
সরাসির বয্াংক অয্াকাউেন্ট জমা িদেত হেব। আর বাদীেক জিরমানার অথর্ েফরত েদওয়ার সময় েযন 
েকােনাভােবই িববাদী উপি�ত না থােক। এ ছাড়া নগর আদালেতর মাধয্েম ২৯ লাখ মামলার জট েযন ধীের ধীের 
কেম আেস এবং ভু�েভাগী সাধারণ মানুষ েযন �ায় িবচার পায়, েসিদেকই েবিশ মেনােযাগ িদেত হেব।

�ােমর মানুেষর িবেরাধ িন�ি�র জ� �াম আদালত আেছ। েয আইেনর মাধয্েম �াম আদালত পিরচািলত হে�, 
েসখােনও েবশ িকছু পিরবতর্ন আনা হেয়েছ। িক�ু নগের েসরকম িকছু েনই। এ পযর্ােয় �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন 
ও সমবায় ম�ণালয়-এর মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম, এমিপ বেলন, আপনােদর ধ�বাদ িদেত হয়, আপনারা 
িবষয়িট অনুধাবন কেরেছন। �ােমর মানুেষর মেতা শহেরও অেনক মানুষ আেছন, যারা সব সময় সব িবষেয় 
আদালেত েযেত চান না বা েযেত পােরন না। ফেল তােদর জ� নগর আদালত গঠেনর �েয়াজনীয়তা রেয়েছ। এর 
নামকরণ করা েযেত পাের ‘নগর �ানীয় আইন’। এখােন অ�তম চয্ােল� হে� সুশাসন। �� উেঠেছ, �ােম েয 
আদালত করা হেয়েছ, েসখােন কতখািন সুশাসন িনি�ত করা হেয়েছ? ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা, িসিট 
করেপােরশনেক �মতায়ন করা হেয়েছ, এখন এই �িত�ানগুেলার জবাবিদিহ ও ��তা িনি�ত করেত হেব। এিট 
করেত না পারেল যত �মতাই েদওয়া েহাক না েকন, �কৃত অেথর্ সুশাসন িনি�ত করা যােব না। এই সুশাসন 
িনি�ত করেলই েকবল �াম ও নগর আদালত সাথর্ক হেব। সাধারণ মানুষ উপকার পােব।

জন�িতিনিধেদর �মতায়ন

নগরায়ন �সে� মাননীয় ম�ী েমাঃ তাজলু ইসলাম বেলন, পিরকি�ত নগেরর মেতা পিরকি�ত �ামও গেড় 
তুলেত হেব। তা না হেল নগেরর মেতা �ােমও নানারকম সমসয্া সিৃ� হেব, অপিরকি�তভােব বািড়ঘর ও 
রা�াঘাট গেড় উঠেব। েস জ� পিরকি�ত �াম গঠেন মেনােযাগ িদেত হেব। �ােম রা�ার পােশ �ুল-কেলজ, 
মসিজদ হে�, ধােনর জিমেত বািড়ঘর হে�, অথচ এসব েদখার কতৃর্প� েনই। এসব িনয়েমর মেধয্ আনা না 
েগেল �ােম িনয়ম-কানুেনর বালাই থাকেব না। তখন �ােমর অব�াও শহেরর মেতা হেয় যােব। এক সময় �ােম 
গািড় েবেড় যােব। তখন রা�ার সংকট হেব। এসব িনয়�েণর �মতা ইউিনয়ন পিরষেদর হােত েদওয়ার ��াব 
কেরিছেলন িতিন, িক�ু েদখা েগল, সবাই সম�ের তার �িতবাদ কেরেছ। একইভােব �াম আদালেতর বয্াপােরও 
মানুষ �িতি�য়া জািনেয়েছ বেল িতিন জানান। কথা হে�, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ানগুেলার �মতায়ন করা না 
েগেল িবপদ। েযমন, িসিট করেপােরশন এবার আেগভােগ খাল খনন করায় বষর্ায় অেনক বিৃ� হওয়া সে�ও েতমন 
একটা জলাব�তা হয়িন। তার মেত, জন�িতিনিধ�মলূক �িত�ান যতটা কাজ করেত পাের, কমর্চারী-িনভর্র 
�িত�ান ততটা পারেব না। জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করা হেল �মতার অপবয্বহার হেত পাের, িক�ু তার 
িবক� েনই। সমাধান আমােদরই খুঁেজ েবর করেত হেব।

আেলাচনায় আেরা উেঠ আেস েয, নগর দূষণম�ু রাখেত স�িত কাউি�লরেদর সােথ কাজ করা হেয়েছ। িক�ু 
কাউি�লররা বলেছন, তােদর �মতা েনই। েকননা বড় বড় �িত�ান বা বয্ি� কতৃর্ক নদী, মািট ও বায়রু েয দূষণ 
হে�, তার িবরুে� মামলা বা শাি�র বয্ব�া করার এখিতয়ার তােদর েনই। ফেল এই িবষয়গুেলা নগর আদালেতর 
মাধয্েম কীভােব সমাধান করা যায়, তার বয্ব�া েনওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। 

জবাবিদিহ

গত বছর েকািভেডর শুরুেত অেনক েপৗরসভা রাজ� আহরণ করেত পােরিন। তখন সরকার তােদর সহেযািগতা 
কেরেছ। �ানীয় সরকার ম�ীর তহিবল ও �ধানম�ীর �াণ তহিবল েথেক তখন তােদর ৪৫ েকািট টাকা েদওয়া 
হেয়িছল। এর আেগ মাননীয় ম�ী একিট িনয়ম কেরিছেলন, েপৗরসভাগুেলা কমর্চারীেদর েবতন িদেত না পারেল 
পিরষদ েভেঙ েদওয়া হেব। ফেল েদখা েগল, চলিত বছর এখন পযর্� েকােনা েপৗরসভা টাকা চায়িন। তেব িকছু 
সমসয্া আেছ। নগর ও শহর কতৃর্প�েক জবাবিদিহমলূক করেত সরকােরর িকছু হ�ে�প �েয়াজন বেল মেন 
কেরন জনাব তাজলু ইসলাম। িসিট করেপােরশন বা েপৗরসভায় সহকারী সিচব পযর্ােয়র কমর্কতর্ারা েযেত চান 
না, কারণ তখন তােদর েবতন েপৗরসভা েথেক হয়। আবার েময়ররা তােদর সংকুিচত কের রােখন। েস জ� িতিন 
��াব িদেয়েছন, তােদর েবতন েযন সরাসির সরকার েথেক েদওয়া হয়। এেত ৩০০ েকািট টাকার মেতা খরচ 
হেব। তেব িতিন মাননীয় �ধানম�ীেক বেলেছন, এই ৩০০ েকািট টাকা িবিনেয়ােগর মধয্ িদেয় সরকােরর ৩ 
েথেক ৪ হাজার েকািট টাকা আয় হেব। অথর্াৎ েপৗরসভাগুেলা কাযর্কর হেব। 

এ িবষেয় সংলােপর আেয়াজক �িত�ানগুেলার মেধয্ �থেমই মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন 
(এমএলএএ)-এর িনবর্াহী পিরচালক ফজলরু রহমান বেলন, এসিডিজেতও নগর আদালত আইেনর কথা বলা 
হেয়েছ। আমরাও সময়-সময় িবিভ� ভােব এই আইেনর �েয়াজনীয়তার কথা বেল আসিছ। তাই এখন আইন 
কাযর্কর করা খবু দরকার। শুধ ুকাযর্কর করেলই হেব না, যথাযথভােব তা বা�বায়নও করেত হেব। 

�ায়িবচার ও সুশাসন

নাগিরেকর �ায় িবচােরর অিধকার ও মানবািধকার িনেয় কাজ কের যাে� আেয়াজেনর সহেযাগী �িত�ান নাগিরক 
উেদয্াগ। �িত�ােনর �ধান িনবর্াহী জািকর েহােসন বেলন, েদেশর �ামীণ সমােজর ঐিত�বাহী সািলিশ �িত�ান 
কাযর্কর করা, েদেশর �চিলত আইন ও নীিতর িভি�েত সািলশকারীেদর �িশ�ণ েদওয়া, তােদর িকছু �চিলত ভুল 
িস�া� ও সািলশ অেযাগয্ েফৗজদাির অপরাধ আদালেত মীমাংসার জ� উেদয্াগ �হণ, �ানীয় পযর্ােয় আইন ও 
মানবািধকার িবষেয় সুিবধাবি�তেদর অিধকার আদায়সহ িবিভ� িবষয় িনেয় কাজ কের যাে� নাগিরক উেদয্াগ। 
এসিডিজ-১৬.১০ এ বলা আেছ, �ায়িবচােরর িভি�েত সবার সমঅিধকার �িত�া করেত হেব। এসিডিজ িবষয়ক 
নাগিরক �য্াটফেমর্র অ�তম ল�য্ হেলা, এসিডিজ-১৬ িনেয় কাজ করা। ইিতমেধয্ নাগিরক �য্াটফমর্ এ িবষেয় 
িব�ািরত �িতেবদনও ৈতির কেরেছ। ফেল এই আেলাচনা এসিডিজ-১৬-এর আেলােক হে� বেল ধের েনওয়া 
যায়। িতিন বেলন, বতর্মান সরকার এসিডিজ বা�বায়েন অ�ীকারব�। এ িবষেয় েবশ িকছু সফলতাও এেসেছ। 
বলা হয়, এসিডিজ-১৬ হে� ‘মাদার অব অল েগাল’। তাই এসিডিজর অ�া� অভী� কতটা বা�বায়ন হেব, তা 
�ায়িবচার ও সুশাসন িনি�তকরেণর ওপেরই িনভর্র করেছ। নগর আদালত �হণ ও বা�বায়ন নাগিরকেদর জীবেন 
�ায়িবচার িকছুটা হেলও �িতি�ত করেত পাের।

নগর আদালেতর �েয়াজনীয়তা 

সংলােপ মলূ �ব� উপ�াপন কেরন এমএলএএ-এর �ধান সম�য়কারী অয্াডেভােকট খান েমাঃ শহীদ। িতিন 
বেলন, ঐিত�গতভােবই এই উপমহােদেশর; িবেশষ কের বাংলােদেশর মানুষ েছাট েছাট িবেরাধ আদালেত না 
িগেয় �ানীয় পযর্ােয় িন�ি� কের আসেছ। �ানীয় সরকােরর আওতায় িবেরাধ িন�ি�র জ� ইউিনয়ন পিরষেদ 
�াম আদালত আইন রেয়েছ-২০০৬ সােল �িতি�ত ও ২০১৩ সােল সংেশািধত। আর েপৗরসভার জ�ও (িবেরাধ 
মীমাংসা েপৗর এলাকা) আইন রেয়েছ ২০০৪ সােল �ণীত। িতিন বেলন, ১২িট িসিট করেপােরশেন �ায় েপৗেন ২ 
েকািট মানুষ বাস করেছ। িক�ু িসিট করেপােরশন এলাকায় েছাট েছাট িবেরাধ মীমাংসার জ� েকােনা আইন 
েনই। ফেল দির� ও অসহায় মানুষ; িবেশষ কের নারীরা িবিভ� সমসয্ার স�খুীন হে�। আদালেত মামলার জট ও 
িন�ি�েত দীঘর্সূ�তার কারেণ মানুষ েজলা আদালেত েযেত চায় না। েসই বা�বতায় েদেশ নগর আদালেতর 
�েয়াজনীয়তা রেয়েছ।

��ািবত নগর আদালেতর কাঠােমা

ওয়াডর্িভি�ক পাঁচজন সদসয্ িনেয় এই নগর আদালত গিঠত হেত পাের। এর �ধান হেবন সংি�� ওয়াডর্ 
কাউি�লর। এছাড়া আেবদনকারীর দুজন �িতিনিধ, একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি� এবং 
�িতপে�র �িতিনিধ থাকেবন দুজন- একজন কাউি�লর ও একজন গণয্মা� বয্ি�। মেনানীত নারী কাউি�লরও 
েসখােন থাকেত পােরন। আইেন বলা হেয়েছ, একজন নারী েযন আদালেত থােকন। েয ওয়ােডর্ অপরাধ সংঘিটত 
হেব বা মামলার কারণ েযখােন সংঘিটত হেব, েসখােন আদালেত গিঠত হেব। সাদা কাগেজ বাংলা ভাষায় দ�খত 
বা িটপসই িদেয় আদালেতর কােছ মামলা দােয়র করা যােব। েসজ� ৫০ টাকা িফ হেত পাের। তেব মামলার 
শুনািনর আেগ �াক-িবচার বা আপস-মীমাংসার সুেযাগ থাকেব। আদালত গিঠত হওয়ার অনিধক ১৫ িদেনর মেধয্ 
�থম অিধেবশন বসেব। উভয় প�েক শুনািন কের আপস মীমাংসার জ� ৩০ িদেনর সময় েদওয়া হেব। িন�ি� 
হেল উভয় প� ও মেনানীত সদসয্েদর �া�রসহ ৈতিরকৃত আপসনামা আদালেতর িডি� বেল গণয্ হেব। আপস 
বয্থর্ হেল সেবর্া� ৯০ িদেনর মেধয্ মামলার িন�ি� হেব। ভুয়া মামলার ে�ে� শাি�র িবধান রাখা হেয়েছ। �াযয্ 
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সম�য় ও িনরেপ�তা 

ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর ত�াবধােন স�িত �াম আদালত পযর্ােলাচনায় েদখা েগেছ, ইউিনয়ন পিরষদ 
েচয়ারময্ানরা রাজৈনিতক দেলর সদসয্। একইভােব েময়ররাও রাজৈনিতক দেলর সদসয্। ফেল িনরেপ� িবচার 
িনি�ত করার জ� িবচািরক পয্ােনল গঠন করা খবুই জরুির। িবচার িন�ি�র জ� যারা কাজ করেব, তােদর মেধয্ 
সম�য় থাকা দরকার, যােত েকউ অ�জেনর কােজ হ�ে�প না করেত পাের এবং আইেনর মাধয্েম এই িবষয়িট 
িনি�ত করা দরকার। সুি�ম েকােটর্র আইনজীবী অয্াডেভােকট ফিরদা ইয়াসিমন এসব �স� উ�াপন কেরন। �াম 
আদালত, নগর আদালত বা িবচািরক আদালত-েকােনা �িত�ােনরই িনরেপ�তা েনই বেল মেন কেরন বগুড়ার 
েঠ�ামারা মিহলা সবজু সংঘ (িটএমএসএস)-র �িত�াতা এবং িনবর্াহী পিরচালক েহাসেন আরা েবগম। সব 
জায়গােতই এক পাি�ক িবচার হে�। িবপরীত প�েক েকােনাভােবই আইেনর সুেযাগ েদওয়া হে� না। এছাড়া 
েযসব িবষয় সংি�� �িত�ােনর আওতাভু� নয়, েসগুেলাও িবচােরর অ�ভুর্� কের িবেরাধী দলেক হয়রািন করা 
হে�। ফেল এই নগর আদালতেক কীভােব িনরেপ� করা যােব েসটাও ভাবেত হেব। 

অ�া� িবষয়

ততৃীয় িলে�র মানুষেদর িনেয় এই আইেন িকছুই বলা হয়িন। তােদর এই আইেনর আওতায় আনা উিচত। 
িবভাগীয় শহরগুেলােত অেনক কলকারখানা আেছ। েসখােন অেনক ঘটনা ঘেট, েযগুেলা �ম আদালত পযর্� 
েযেত পাের না। তােদর িবষয়গুেলাও এই আদালেতর মাধয্েম সমাধান করা যায় িক না, েসিট িবেবচনার কথাও 
সংলােপ উেঠ আেস। েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, সমােজর িপিছেয় পড়া সব মানুষেক এই আইেনর আওতায় আনেত 
হেব। েস তারা দিলত ে�িণ বা ততৃীয় িলে�র মানুষই েহাক না েকন। অয্াডেভােকট শহীদ বেলন, মসুিলম 
পািরবািরক অধয্ােদেশর আওতায় পািরবািরক সািলেশর বয্ব�া আেছ। এটা ইউিনয়ন পিরষদ, েপৗরসভা ও িসিট 
কেপর্ােরশন-এই িতন �িত�ােনর ে�ে�ই কাযর্কর। এখন সািলিশ পিরষদ শুধ ু মসুলমানেদর জ�। েযেহতু 
বাংলােদেশর অিধকাংশ মানুষ মসুলমান, েসেহতু মেন হয় আইনটা েযন সব মানুেষর জ�। েসখােন বহুিববােহর 
িবরুে� সািলশ পিরষদ (আরিবে�শন কাউি�ল) গঠন কের িবচােরর বয্ব�া করা হয়। েস জ� িবষয়িট �াম 
আদালেতর মেধয্ েনই। আেরকিট িবষয় হে�, জিমর �� এই নগর আদালেত আনা হয়িন। এটা েদওয়ািন 
আদালতই েদখেব। এখােন শুধ ুঅে�র জিম েভাগ করার েয িবষয়টা, েসিট আনা হেয়েছ। েকােনা �িত�ান 
দুনর্ীিতম�ু করেত হেল সবাইেক িঠকভােব িনেজর দািয়� পালন করেত হেব। এটা কারও একার পে� করা স�ব 
নয়। েময়রেক পয্ােনল িবচারক করার ��াব েদওয়া হেয়েছ। তেব এই অিভেযােগর সে� িতিন একমত েয, েময়র 
কীভােব িবচার কাজ করেবন। েস িবষয়িট আইেনর আওতায় বা িবিধ আকাের আরও পির�ার করা েযেত পাের। 
িনরেপ�তা িবষেয় িতিন বেলন, িনবর্ািচত জন�িতিনিধরা িনরেপ� নয়, এই িবষয়িট মেনর মেধয্ ধের রাখেল 
েকান িকছুরই �েয়াজন েনই। এমনিক �ানীয় সরকারেকও বাদ িদেত হেব। ফেল েযটা করেত হেব েসটা হেলা, 
িনরেপ� বয্ি�েদরই িনবর্ািচত করেত হেব। এ জ� সু�ুভােব িনবর্াচনী বয্ব�া করা দরকার। মানুেষর সেচতনতা 
বাড়ােনা দরকার এবং যারা িনবর্ািচত হেব, তােদর চােপ রাখা দরকার। এগুেলা না কের আইেন তােদর বাদ 
িদেলই সব সমসয্ার সমাধান হেয় যােব, এটা মেন করা সমীচীন নয়। তারপরও সবার মতামেতর িভি�েত কাজটা 
করা হেব।

নগর আদালত ভােলাভােব গঠন করা েগেল মানুেষর �মতায়ন অেনকটাই এিগেয় যােব বেল মত েদন নাগিরক 
�য্াটফর্েমর েকার �েপর সদসয্ ও িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজরু রহমান। েয িবষয়িট বারবার 
আেলাচনায় এেসেছ েসিট হে�, আইেনর শাসন বা সুশাসন যিদ আমরা কােয়ম করেত না পাির, তাহেল এই 
কাযর্�ম পিরচালনা করা যােব িক না। িতিন মেন কেরন, দুেটা িবষয়ই সমা�রালভােব চািলেয় িনেত হেব। তাহেলই 
সব ে�ে� সুশাসন কােয়ম করা যােব।

সমাপনী ব�বয্

মাদারীপরু িলগয্াল এইড এেসািসেয়শন, �া� ও নাগিরক উেদয্াগেক িবেশষভােব ধ�বাদ জানান েদবি�য় 
ভ�াচাযর্ এবং এই আেয়াজেনর সে� যারা য�ু আেছন ও যারা গুরু�পণূর্ মতামত িদেয়েছন, তােদর সকলেকও 
িতিন ধ�বাদ জানান। 
 
সুিবচার পাওয়া নাগিরেকর অ�তম েমৗিলক অিধকার। এই সুিবচার পাওয়ার অিধকার েথেক যিদ েকউ বি�ত হয়, 
তাহেল অ�া� অিধকার েথেক আরও অেনেক বি�ত হব। ফেল সুিবচার পাওয়ার অংশ িহেসেব আমােদর নগেরর 
�িতিট নাগিরেকর সুিবচার পাওয়ার অিধকােরর িবষেয় আমরা �েতয্েক একমত হেয়িছ বেল েঘাষণা কেরন 
েদবি�য় ভ�াচাযর্। এই আেলাচনা েথেক আরও একিট িবষয় েবিরেয় এেসেছ, েসিট হেলা, নাগিরক িহেসেব নগেরর 
সুিবধা িনেত েগেল আমােদর �ানীয় সরকােরর েয কাঠােমা আেছ, তার সং�ার �েয়াজন। �ানীয় সরকার 
শি�শালী না হেল বা নগর বয্ব�া শি�শালী না হেল আদালতও শি�শালী হেব না। ফেল বাংলােদেশ থমেক থাকা 
�ানীয় সরকােরর সং�ার ও �মতায়েনর �ি�য়া েজারদার করেত হেব। তাছাড়া, এই নগর আদালতেক �ি�য়া ও 
ব�গতভােব যিদ আমােদর �েয়াগ করেত হয়, তাহেল েসখােন তার অিধে��, সীমানা, �িতপরূণ, এর কাযর্কারণ 
প�িত ও সুর�া-এই িবষয়গুেলা অবশয্ই িবেবচনায় রাখেত হেব। আেরকিট িবষয় হেলা, এটার বা�বায়ন করেত 
েযৗথতার �েয়াজন পড়েব এবং সরকার, িবেশষ কের �ানীয় সরকােরর সােথ মানবািধকার কমর্ীসহ সংি��রা য�ু 
হেবন। েসই িবচাের বলা যায়, নগর আদালত অবশয্ই করেত হেব। তেব এিট কীভােব রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা 
যায়, তাও কম বড় চয্ােল� নয়। 

পিরেশেষ েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, ‘মাদারীপরু িলগয্াল এইেডর স�াদক ফজললু হকেক আবারও ধ�বাদ িদেয় 
আেলাচনা েশষ করেত চাই। িতিন গত দুই দশক আেগ েয কাজিটর সূ�পাত কেরিছেলন, তা একটু একটু কের 
এিগেয় আজ আেলার মখু েদখার পযর্ােয় চেল এেসেছ’।

আেলাচনা েথেক উেঠ আসা সুপািরশ

সংলাপ েথেক েবশ িকছু সুপািরশ উেঠ আেস যা িনে� তুেল ধরা হেলা-

• নগর আদালত রাজৈনিতক �ভাবম�ু রাখা।
• িবচািরক পয্ােনল গঠন করা।
• েময়েরর ভূিমকা িবিধর মাধয্েম িনধর্ািরত করা।
• িপিছেয় পড়া মানুষেদর নগর আদালেতর আওতায় আনা।
• আইনজীবীেদর অংশ�হেণর সুেযাগ রাখা। 
• ওয়ােডর্র মিহলা কাউি�লর যারা সংরি�ত আসন হেলও �িত�ি�তা কেরই িবজয়ী হেয়েছন, তারাও েযন 

পদািধকার বেল আদালেতর সভাপিত হেত পােরন।
• সংরি�ত আসেনর কাউি�লরেদর ভূিমকা কী হেব, েস িবষয়িট আরও �� করেত হেব।
• িমথয্া মামলায় জিরমানা করার িবধােনর কথা বলা হেয়েছ, িক�ু জিরমানার অথর্ েকাথায় থাকেব, েস িবষেয় 

িকছু বলা হয়িন। এই িবষয়িট আরও পির�ার করা দরকার।
• এই িবষেয় অ�া� েদশগুেলার অিভজ্ঞতা আমেল িনেত হেব।
• েসবাখাত নগর আদালেতর আওতায় িনেয় আসেত হেব।
• জন�িতিনিধেদর �মতায়ন করেত হেব।
• েফৗজদাির িবিধ ও অ�া� িবদয্মান আইেনর সে� নগর আদালেতর সাম�সয্ �ণয়ন।
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