
 

 

 

২৮ জুন ২০২১ 

 

প্রেস বিজ্ঞবি 

 

সুশাসন েবিষ্ঠায় “নগর আদালত আইন” েণয়ন করা জরুবর 

 

আদালতে মামলা নিষ্পনিতে দীর্ ঘসূত্রিো, হয়রানি ও অর্ ঘ ব্যতয়র কারতে মািুষ কু্ষদ্র কু্ষদ্র নব্তরাধ স্থািীয় পর্ ঘাতয় সমাধাতি 

বব্নি আগ্রহী। ইউনিয়ি ও বপৌরসভা পর্ ঘাতয়র জিগি োতদর মতধয সংর্টিে কু্ষদ্র নব্তরাধ আদালতে িা নগতয় স্থািীয়ভাতব্ 

ইউনিয়ি পনরষদ এব্ং বপৌরসভার মাধতম মীমাংসার সুতর্াগ নিতয় হয়রানি বর্তক মুত্রি বপতে ও অর্ ঘ ব্া াঁচাতে সক্ষম হতে। 

নকন্তু বদতির ১২টি নসটি কতপ ঘাতরিতি ব্সব্াসরে প্রায় ২ বকাটি মািুতষর জিয এ ধরতির বকাতিা আইি বিই। ফতল কু্ষদ্র 

নব্তরাধ নিষ্পনির জিয োতদর আদালতের িরোপন্ন হতে হয়। োই নসটি কতপ ঘাতরিতি ব্সব্াসরে িাগনরকতদর জিয 

‘িগর আদালে আইি’ প্রেয়তির লতক্ষয মেনব্নিময় সভার আতয়াজি কতর এসনিত্রজ ব্াস্তব্ায়তি িাগনরক প্ল্যািফম ঘ, 

ব্াংলাতদি; মাদারীপুর নলগযাল এইি এতসানসতয়িি  এএমএলএএ ; ব্াংলাতদি নলগযাল এইি এন্ড সানভঘতসস ট্রাস্ট এব্লাস্ট  

এব্ং িাগনরক উতদযাগ। ‘নগর আদালত আইন: প্রস্তাবিত রূপররখা এিং িাস্তিায়রনর সম্ভািনা’ িীষ ঘক এই ভাচচ ঘয়াল 

সংলাপটি অিুটিে হয় বসামব্ার ২৮ জিু ২০২১ োনরতে। 

 

সংলাতপর মূল প্রনেতব্দি উপস্থাপি কতরি এডর ারেট খান ম াোঃ শহীদ, প্রধাি সমন্বয়কারী, এমএলএএ। 

িগরব্াসীতদর মতধয সংর্টিে সানলিতর্াগয/ আতপাষতর্াগয নব্তরাধ স্থািীয় পর্ ঘাতয় মীমাংসার জিয ইউনিয়ি পনরষদ এব্ং 

বপৌরসভার মে বকাি আইনি কাঠাতমা নসটি কতপ ঘাতরিতি বিই। ফতল নব্তরাধ নিস্পনির জিয িগরব্াসীতক র্ািায় 

পুনলতির এব্ং প্রতয়াজতি আদালতের কাতে বর্তে হয়। আিুিানিক আদালতে কু্ষদ্র কু্ষদ্র বফৌজদারী ও বদওয়ািী নব্তরাধ 

 এর্া স্থািীয়ভাতব্ আতপাষতর্াগয  নিষ্পনওর জিয কমপতক্ষ ২ ব্ের-এর অনধক সময় অতপক্ষা করতে হয়। আব্ার এই 

ধরতির বোি-োতিা নব্তরাধ ব্া মামলা বর্তকই জন্ম বিয় বৃ্হির নব্তরাধ, ফতল মামলার সংেযা বৃ্ত্রি বপতে র্াতক। এমিনক 

প্রনেপক্ষতক হয়রানির জিয একানধক নমর্যা মামলা দাতয়র করার অনভতর্াগও আতে।  সুনপ্রম বকাতিঘর সাম্প্রনেক ের্যমতে  

৩১ নিতসম্বর ২০২০ পর্ ঘন্ত  নব্চারাধীি মামলার সংেযা ৩৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৮৬টি। 

 

নসটি কতপ ঘাতরিতি ব্সব্াসরে মািুতষর দদিত্রিি আতপাষযতর্াগয নব্তরাধ নমমাংসার জিয অিািুিানিক আদালতের দ্বারস্থ 

হওয়ায় এব্ং নসটি কতপ ঘাতরিি/ ওয়ািঘ কাউত্রিলর-এর নব্তরাধ নিস্পনওর জিয বকাি আইনি কাঠাতমা িা র্াকায়, 

জিসাধারতের আনর্ ঘক ক্ষনে, হয়রানি, পানরব্ানরক ও সামাত্রজক নস্থনেিীলো নব্িষ্ট হতে। এ বপ্রনক্ষতে সুনিনদষ্ট সুপানরি 

হতলা: িগতর ব্সব্াসরে জিসাধারতির আতপাষতর্াগয নব্তরাধ নমমাংসার জিয নসটি কতপ ঘাতরিতির আওোয় একটি 

আইনি কাঠাতমা ব্যব্স্থা গতে বোলা হউক। প্রস্তানব্ে িগর আদালে এর কাঠাতমা চচোন্তকরতে ইেমতধয প্রাপ্ত 

সুপানরিসমূহ পর্ ঘাতলাচিা কতর আইিটি প্রিয়তি প্রতয়াজিীয় উতদযাগ গ্রহে করা হউক। 

 

জনাি তাজুল ইসলা , এ বপ, মািিীয় মন্ত্রী, স্থািীয় সরকার পল্লী উন্নয়ি ও সমব্ায় মন্ত্রোলয়, গেপ্রজােন্ত্রী ব্াংলাতদি 

সরকার সংলাতপ প্রধাি অনেনর্ নহতসতব্ উপনস্থে নেতলি। তিতি িীতিগিভাবে এই প্রস্তােিায় একমি প্রকাশ কবে েবেি 

যে, িগবেে মািুবেে সমসযা সমাধাবি িগে আদােি আইবিে প্রবয়াজি েবয়বে। গ্রাম আদােিসহ প্রস্তাতেি িগে 

আদােবিে যেবেও স্বচ্ছিা এেং জোেতদতহিা তিশ্চিি কেবি হবে েবে তিতি মি প্রকাশ কবেি। তিতি আেও েবেি, 

জিপ্রনেনিনধত্বিীল প্রতিষ্ঠািগুবোবক শশ্চিশােী কেবি পােবে এই উবদযাগ সফে কো সম্ভে হবে।    

 

অিুষ্ঠাবিে সম্মানিে অনেনর্ জনাি ম াোঃ আবতেুল ইসলা , মািিীয় বময়র, ঢাকা নসটি কতপ ঘাতরিি প্রস্তাতেি িগে 

আদােবি িােী ওয়ার্ড কতমশিােবক অন্তভচ ঘি কোে প্রস্তাে কবেি এেং এই আদােবিে প্রবয়াজিীয়িা িুবে ধবে এই 

আদােি গঠবিে জিয িাে সমর্ ডি জািাি।  

 

িযাবরস্টার সারা মহারসন, আইিজীেী, সুপ্রীম যকার্ড ও অিাোেী তিে ডাহী পতেচােক, োংোবদশ তেগযাে এইর্ এন্ড 

সাতভডবসস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) েবেি যে, োস্তে অেস্থায় িােী-পুরুে তিতে ডবশবে অতধকাংশ মািুে তেচাে েযেস্থা পে ডন্ত যপ ৌঁোবি 

পাবেি িা - খেচ , দেূত্ব ও অিযািয প্রতিেন্ধকিাে কােবে। যসজিয কাঠাবমাগি পতেেিডি কবে তেচাে েযেস্থাবক 

জিগবেে যদােবগাড়ায় তিবয় োওয়া প্রবয়াজি। িগে আদােবিে পযাবিবে িােীবদে অংশগ্রহে ও প্রতিতিতধবত্বে প্রতি 

তিতি গুরুত্ব আবোপ কবেি। তিতি উবেখ কবেি, প্রস্তাতেি আইবিে সাবর্ পাতেোতেক তেবোধ তিষ্পতিে তেদযমাি 

পদ্ধতিে আন্তঃসম্পকীয় তেেয়গুবো তেবেেে কো প্রবয়াজি। 

 

 

 



 

 

 

 

ড. ফবস্টনা মপররইরা, নসনিয়র বফতলা, বসন্টার ফর নপচ এন্ড জানস্টস, ব্র্যাক ইউনিনভানসটি িগে আদােি গঠি কোে 

তেেবয় অিযািয যদবশে অতভজ্ঞিাবক তেবেচিা কোে কর্া েবেি। তিতি েবেি যে, এই আদােবিে দবেে যেবে 

আধুতিকিা আিা প্রবয়াজি।   

 

এডর ারেট ফজলুল হে, সম্পাদক, মাদারীপুর নলগযাল এইি এতসানসতয়িি এএমএলএএ  , িিুি আইি প্রিয়বেে 

পাশাপাতশ েিডমাি যপ ে যোর্ড আইবিে সংস্কাে ও সংবশাধি এব্ং জনাি জাবের মহারসন, প্রধাি নিব্ ঘাহী, িাগনরক 

উতদযাগ , জিসাধােবেে িযায় তেচাে প্রাতি তিশ্চিি কবে এসতর্শ্চজ ১৬ োস্তোয়বি িগে আদােি আইি ভূতমকা োখবে 

েবে োতদর ব্িতব্য েচ তল ধতরি। 

 

ড. মদিবপ্রয়  ট্টাচার্ য, আহ্বায়ক, এসনিত্রজ ব্াস্তব্ায়তি িাগনরক প্ল্যািফম ঘ, ব্াংলাতদি সংলাতপ সভাপনে তহবসবে েবেি, 

সুতেচাে পাওয়া আমাবদে যম তেক অতধকাে। এই দৃষ্টিভতি যর্বক িগে আদােি অিযন্ত গুরুত্বপূে ড। িগে আদােিবক 

শশ্চিশােী কেবি হবে স্থািীয় সকাে েযেস্থাবকও শশ্চিশােী কেবি হবে। িগে আদােিবক োজনিতিক প্রভােমুি োখাও 

একষ্টর্ েড় চযাবেঞ্জ তকন্তু িােপবেও িগে আদােিবক প্রতিষ্ঠা কো জরুতে।    

 

সমাতজর নব্নভন্ন বক্ষি বর্তক এই প্রত্রিয়ার সাতর্ সমৃ্পি সংস্থার প্রনেনিনধ ও ব্যত্রিব্গ ঘ এব্ং জিপ্রনেনিনধসহ সরকানর 

কম ঘকেঘা, আইিজীব্ী, সামাত্রজক আতিালতির সাতর্ রু্ি ব্যত্রিব্গ ঘ, এব্ং বদতির নব্নভন্ন অঞ্চল বর্তক বব্সরকারী সংস্থার 

প্রনেনিনধরা এই সংলাতপ অংিগ্রহে কতরি এব্ং োতদর মোমে ও মন্তব্য েচ তল ধতরি। এোোও িাগনরক প্ল্যািফতম ঘর 

সহতর্াগী প্রনেিাি, বিেৃবৃ্ি এব্ং গেমাধযমকমীসহ িাগনরক সমাতজর নব্নিষ্ট ব্যত্রিরা এই সংলাতপ উপনস্থে নেতলি। 

 

আেও িবর্যে জিয ইবমইে করুি miaibrahim@gmail.com অর্ো ব্লাবস্টে ওবয়েসাইর্ (www.blast.org.bd) তভশ্চজর্ 

করুি। 
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