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যটু  উ ার হয়, তা আবার দখল হেয় যায় * য কােনা মূেল  রেলর জায়গা উ ার করা
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রাজধানীসহ দেশর ত  অ েল বদখেল থাকা সরকাির জিম উ াের দৃ মান অিভযান চলেছ। িক
দেশর পূণ  খাত রলওেয়র বদখল হওয়া  জিম  উ াের তমন কােনা  তৎপরতা  নই।  যিদও
রলওেয়র ায় ৯ হাজার একর জিম বদখেল রেয়েছ। এ জায়গায় অৈবধভােব ব তল ভবনসহ মােকট

পয  গেড় তালা হেয়েছ। বতমান সরকার নতুন কের মতায় আসার পর রল, নদী ও সড়েকর দখল
হওয়া জিম উ াের ১০০ িদেনর িবেশষ কমসিূচ হােত নয়। ফেল সড়ক ও নদীপেথ ত ািশত জিম উ ার
হয়। িক  রলপেথর কােনা জিমই উ ার হয়িন। এ িবষেয় খাদ রলপথম ী মা. ল ইসলাম জন
সংি েদর ওপর অস । িতিন বেলেছন, বদখেল থাকা রেলর জায়গা য কােনা মেূল  উ ার করা
হেব।

সংি রা বলেছন, বছেরর পর বছর রেলর জিম বদখেল রেয়েছ। আর িদন িদন বদখল জিমর পিরমাণ
বাড়েছ। এ িবষেয় মাথাব থা নই রল সংি েদর। রলপথ ম ণালয় হওয়ার পর ম ীরা একািধকবার
‘ য কােনা মেূল  জিম উ ার করা হেব’ িত িত িদেয়েছন। কােজর কাজ িকছুই হয়িন। লাক দখােনা
িকছু উ ার অিভযান হেলও তা পুনরায় দখল হেয় যায়।

একিদেক রললাইেন ঘটনা ও াণহািন যমন বেড়েছ, তমিন জিম থেক া  িবপুল অে র রাজ

  িশপন হাবীব
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হারাে  সরকার। সেচতন নাগিরক ও নগরিবদরা বলেছন, নদীেখেকা ও নদীতীর দখলকারীেদর উে েদ
সরকার অেনক সফলতা পেয়েছ। রেলর জায়গা দখলকারীেদর িব ে  িঠক এ রকম একিট শি শালী ও
জারােলা অিভযান  করেল দখল করা জিম উ ার করা স ব হেব।

রলপথ ম ণালয় ও ভূস দ িবভাগ সেূ  জানা  যায়,  রলওেয়েত মাট ৮ হাজার ৭৮১ একর জিম
বদখেল রেয়েছ। এ জিম উ াের রলওেয়র িনজ  কােনা বলুেডাজার িকংবা আধিুনক সরা াম নই।

যখনই অিভযােনর উেদ াগ নয়া হয়, তার আেগ বলুেডাজারসহ সর াম ভাড়া করা হয়। এমনিক লাকবল
না থাকায় িদনিভি ক িমক ভাড়া কের অিভযান পিরচালনা করা হয়। এেককিট অিভযােন ৩ লাখ থেক ৬
লাখ টাকা খরচ হয়।

নাম কােশ অিন কু রলওেয় ভূস দ িবভােগর এক কমকতা জানান, কােনা অিভযানই সফল হয়িন।
িকছু অিভযােন সামা  জিম উ ার হেলও পেরা েণই তা বদখেল চেল যায়। উ ার করা জায়গায় দয়াল
িকংবা বড়া না দয়ার কারেণই তা বদখেল চেল যায়। রেলর জিম উ ােরর এমন ভাওঁতাবািজ বছেরর
পর বছর চেল আসেছ। রললাইনেঘষঁা নয়, লাইেনর বাইের থাকা বিশর ভাগ জিমই বদখেল। সবেচেয়
আ য য, রললাইেনর ’পােশ ১০ ফটু জায়গা খািল রাখার িনয়ম রেয়েছ। ’পােশর ২ ফুট জায়গায়
রল আইন অ যায়ী  সবসময় ১৪৪ ধারা  জাির থােক। সরকাির িনেদশনা ছাড়াও য কােনা  ঘটনা

এড়ােনা ও বাড়িত সতকতার জ  এমন িবধান রেয়েছ। অথচ রাজধানীর মেতা দেশর জলা শহর েলার
কাথাও খািল জিম রাখার িচ  দখা যায়িন।

রলওেয় িনরাপ াবািহনী সেূ  জানা যায়, ঢাকা থেক নারায়ণগ  এবং ঢাকা থেক ট ী পয  রলপেথর
’পাশ বদখেল রেয়েছ। লাইন ঘেঁষ বি , দাকান, বাজার, ছাপরা ঘর, রাজৈনিতক দল ও অ সংগঠেনর

নােম পাকা ও আধাপাকা াপনা রেয়েছ। অেনক এলাকায় সরকাির-আধা সরকাির িত ােনর ভবন ও
বাস- ােকর া ড বািনেয় জিম দখল করা হেয়েছ। রলওেয় পুিলেশর ব ব , জায়গা উ ােরর িবষয়িট
ভূস িত িবভােগর, দখভাল কের রাখার িবষয়িটও তােদর। রলওেয় পুিলেশর নয়।

রলওেয়র সূ  বলেছ, সারা দেশ রলওেয়র মািলকানাধীন জিম রেয়েছ ৬১ হাজার ৮৬০ দশিমক ২৮
একর। এর মেধ  রলওেয় অপােরশন কােজ ব ব ত হে  ৩০ হাজার ৭৬৮ দশিমক ৫১ একর জিম।
এছাড়া লাইেস কৃত ও িলজকৃত জিম রেয়েছ ১৩ হাজার ২৩ একর। দখলকৃত অব ব ত জিমর পিরমাণ
১২ হাজার ৫৪৩ একর। রেলর জিম এেকবােরই বদখল হেয় গেছ ৫ হাজার একেরর মেতা। উে েগর
িবষয় হে ,  বতমােন রেলর দখেল অব ব ত জিম রেয়েছ মা  ১৩ হাজার ১০৭ একর। এর মেধ
কৃিষজিম ১০ হাজার ৭১৬ দশিমক ৮১ একর।

াধীনতার  পর  থেকই  রেলর জিম  বদখল  হেত  থাকেলও  উ াের কাযকর চ া  চালায়িন  কােনা
সরকার।  ২০১১  সােল  রলপথ  ম ণালয়  গঠেনর  পর  ম ণালেয়  দািয়  পালন  করা  চারজন  ম ীই

িত িতর  ব া  বইেয়  দন।  িতিট  সভা-সামেবেশ  বদখল  জিম  উ াের  িত িত  দন।  িক
িত িতই সার। কােজর কাজ িকছু হয়িন। বতমান সরকার বদখেল থাকা জিম উ ার ও দখল ঠকােত

উেদ াগ িনেয়েছ। ৭ বছেরর জল-জিরমানার িবধান রেখ ২ ম ‘ রলওেয় স ি  (অৈবধ দখল উ ার)
আইন-২০১৬-এর খসড়ার চড়ূা  অ েমাদন িদেয়েছ মি সভা। িক  কােনা এক অদৃ  কারেণ রেলর
িবপুল পিরমাণ জিম উ াের কেঠার হে  না রলওেয় কতৃপ ।

এিদেক রলওেয় ভূস দ িবভাগ ও অপােরশন িবভাগ সেূ  জানা যায়, রলওেয়েত জায়গা উ ার িকংবা
জিম সং া  কােজ ব বহােরর জ  কােনা সর াম নই। য কােনা ছাট িকংবা বড় অিভযান পিরচলনার
জ  ভাড়া কের বলুেডাজার এবং িবিভ  সর াম আনেত হয়। এেককিট বলুেডাজার ( ছাট-বড় সাইজ) ৩০
হাজার থেক ৪০ হাজার টাকা পয  ভাড়া িদেত হয়। তাছাড়া িমকেদর জন িত ৫ থেক ৭ টাকা কের
িদেত হয়। এ িনেয়ও অিনয়েমর অিভেযাগ রেয়েছ। ৩০ জন িমেকর জায়গায় দখােনা হয় ৫০-৬০ জন

িমক। একিট বলুেডাজােরর জায়গায় দখােনা হয় ২-৩িট বলুেডাজার।

খাদ ভূস দ শাখার একিট সূ  বলেছ, ঢাকায় বদখেল থাকা জিমর এক শতাংেশর মলূ  ৩০ লাখ টাকা
আর পূব ও পি মা েলর এক শতাংশ জিমর মলূ  ায় ১৫ লাখ টাকা। সবিমিলেয় বদখেল থাকা জিমর
মলূ  ায় ১ লাখ হাজার কািট টাকা। জিম উ ােরর নােম গত ৯ বছের ায় ৭ কািট টাকা খরচ করা
হেলও কােজর কাজ িকছুই হয়িন। ঢাকা ভূস দ িবভােগর এক কমকতা জানান, রাজধানীর আন বাজার
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এলাকায় রলওেয়র ২.৮৭ একর জায়গা দখেল িনেয় ১ থেক ৭ তলা পয  ভবন িনমাণ কের মােকট গেড়
তালা হেয়েছ। একযগু ধের এ জায়গা উ াের ভূস দ শাখার সংি রা তৎপরতা চািলেয় গেলও ধু

রাজৈনিতক কারণ ও সংি  রল ম ণালেয়র কেঠার অব ান না থাকায় তা উ ার করা স ব হে  না।
রলওেয় কমকতােদর ভা , ম ণালয় হওয়ার পর ৪ জন ম ী দািয়  পালন কেরেছন। িক  এ জায়গা

উ াের তােদর ভূিমকা িব । তােদর আশা, বতমান ম ী এ জায়গা উ াের কেঠার হেবন।

এ িবষেয় রল সিচব মা. মাফাে ল হােসন বেলন, রলওেয়র জায়গা বদখেল থাকা আমােদর জ
ব থতা। বদখল জায়গা উ ার করা যাে  না। যতটু  উ ার করা যাে , তা ধের রাখা যাে  না। িতিন
বেলন,  বদখল জায়গা উ ােরর অিভযান পিরচালনা  হেয় আসেছ। িক  উ ার হওয়া জিমেত কােনা
াপনা িকংবা বড়া না িদেত পারায় তা আবার বদখল হেয় যাে । িতিন বেলন, আইন কিঠন হেয়েছ,

এবার আমরা কেঠার হব। বদখেল থাকা জিম উ ােরর পাশাপািশ যারা দখল কের রেখিছল, তােদর
িব ে  আইিন ব ব া নয়া হেব।
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