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পিতত জিম রেয়েছ। েসগুেলাo খািল েপেয় দখল কের দখলদাররা। িক  েকu েশষ পয র্  পার পায় না। 
 
ঢাকােতo েবপেরায়া দখলদাররা :সারােদেশর মেতা ঢাকায়o েবদখেল চেল েগেছ েরেলর aেনক জিম। কমলাপুর ে শন িনম র্ােণর 
আেগ েযখােন ঢাকার থম েরলে শন িছল, েসi ফুলবািড়য়া ে শেনর িতন দশিমক ৯8 eকর জিম েবদখল হেয়েছ। চার দশেকo 
তা u ার করা যায়িন।  
 
গত 2৯ জুন ঢাকা যানবাহন সমনব্য় কতৃর্পে র সভায় জানােনা হয়, e জিম িনেয় িতনিট মামলা িছল। eকিট মামলার রায় েরেলর 
পে  eেসেছ। আরo দুিট মামলা চলেছ। মামলা িন ি  হেল জিমিট িসিট বাস টািম র্নাল িনম র্ােণর জ  বরা  েদoয়া যােব। তেব 
েরেলর uপপিরচালক (ভূ-স দ) আিবদুর রহমান বেলেছন, ফুলবািড়য়ার e জিমেত েরেলর আiকিনক ভবন িনম র্ােণর পিরক না 
রেয়েছ।  
 
eিদেক েরেলর নিথ বলেছ, e জিম িনেয় পাঁচিট মামলা চলেছ। সব মামলাi েরেলর িবরুে  দখলদারেদর করা। মামলার সব র্েশষ 
a গিত বা পিরি িত জানােত পােরনিন েরেলর আiন শাখার কম র্কত র্ারা। েরল সিচব বেলেছন, মামলার গিত বাড়ােত আiনজীবীেদর 
স ানী বাড়ােনার িস া  িনেয়েছন। তেব ƣদিনক 43 টাকার স ানী েবেড় কত হেব, তা eখনo িঠক করা হয়িন। 
 
দখল কেমেছ uড়াল সড়ক িনম র্ােণ :রাজধানীেত েরললাiেনর দুi পােশর দখল স িত কেমেছ। তেব eর কৃিততব্ েরেলর নয়। 
িবমানব র েথেক িচটাগং েরাড পয র্  ঢাকা eিলেভেটডoেয়র িনম র্াণ কাজ চলেছ। েরেলর পাশ িদেয় eবং oপর িদেয় e uড়াল 
সড়ক িনম র্াণ করা হে । িনম র্াণ কােজর জ  েরেলর দুi পােশর aৈবধ দখল uে দ করা হেয়েছ। েগ ািরয়া ে শন েথেক প া েরল 
সংেযােগর কাজ শুরু হেয়েছ। e কারেণ েসখােনo দখল কেমেছ। 
 
তেব িবমানব র ে শন eলাকা পার হেল িভ  িচ । ট ী েথেক জয়েদবপুর পয র্  েরললাiেনর দুi পােশi বহু াপনা েদখা যায়। 
কমলাপুর েথেক নারায়ণগ  লাiেনর দুi পােশo aৈবধ দখল িটেক রেয়েছ। েরেলর সােবক aিতির  মহাপিরচালক (aপােরশন) 
হািববুর রহমান বেলেছন, েরললাiেনর দুi পােশ aৈবধ দখল ে ন চলাচলেক ঝুিঁকপূণ র্ কের তুেলেছ। ে ন কাি ত গিতেত চলেত 
পারেছ না।  
 
সবেচেয় েবিশ েবদখল পাকশীেত :েরেলর জিম েবদখেলর ঘটনা ঢাকার বাiের েবিশ। পূব র্া ল o পি মা ল- e দুi a েল িবভ  
েরেলর কায র্ ম। পূব র্া েলর aধীেন রেয়েছ ঢাকা o চ াম িবভাগ। পি মা েল রেয়েছ পাকশী o লালমিনরহাট িবভাগ।  
 
েরেলর েমাট 72 হাজার 971 eকর জিমর মে  িতন হাজার 952 eকর জিম েবদখল রেয়েছ। e িহসাবo দুi বছর আেগর। 
aেনেকরi ধারণা, বত র্মােন e পিরমাণ আরo েবেড়েছ। uপপিরচালক আিবদুর রহমান জািনেয়েছন, জিমর িহসাব হালনাগাদ করার 
কাজ চলেছ। েশষ হেল িব ািরত ত  পাoয়া যােব। 
 
আেগর িহসােব ি  পয র্ােয়র দখলকারীর ক ায় রেয়েছ দুi হাজার 939 eকর জিম। েবদখল জিমর তািলকা করেলo দখলদারেদর 
নাম-িঠকানার তািলকা কেরিন েরল। তাi জানা যায়িন, দখলদারেদর তািলকায় কারা রেয়েছ। তেব সবেচেয় েবিশ জিম েবদখল 
হেয়েছ পাকশী িবভােগ। e িবভােগ েরেলর জিমর পিরমাণ 37 হাজার 631 eকর। েবদখল হেয়েছ দুi হাজার 581 eকর। eর 
মে  সরকাির িবিভ  িত ান দখল কেরেছ 463 eকর জিম। ি  পয র্ােয়র দখলদারেদর ক ায় রেয়েছ দুi হাজার 69 eকর 
জিম। পাকশী িবভােগ েরেলর a বহূত জিমর পিরমাণ ছয় হাজার 748 eকর। তেব সমকােলর িতিনিধেদর পাঠােনা ত  
aনুযায়ী, a বহূত জিমর eকিট বড় aংশ েবদখল হেয় েগেছ, যা েরেলর নিথেতo েনi। পাকশী িবভােগর ছয় হাজার 354 eকর 
জিম iজারা (লাiেস ) িদেয় েরেখেছ েরল। পাঁচ হাজার 298 eকর জিম লাiেস  েদoয়া হেয়েছ কৃিষকােজর জ । aিভেযাগ 
রেয়েছ, কৃিষকােজ জিম িনেয় েসখােন বািণিজয্ক ভবন েতালা হেয়েছ। মাছ চােষর জ  iজারা েনoয়া হাজার েকািট টাকার জলাশয় 
ভরাট কের ঘর েতালার ঘটনা ঘেটেছ চ ােম। ঢাকা িবভােগ েরেলর জিমর পিরমাণ 28 হাজার 27৯ eকর। eর মে  িতন হাজার 
4৯4 eকর জিম iজারাদারেদর লাiেস  েদoয়া হেয়েছ। েবদখল জিমর পিরমাণ 795 eকর। লালমিনরহাট িবভােগ জিমর পিরমাণ 
21 হাজার 9৯9 eকর। েবদখল জিম 629 eকর। চ াম িবভােগর সাত হাজার 382 জিমর মে  েবদখল 27৯ eকর। সারােদেশ 
েরেলর 25 হাজার 584 eকর জিম iজারা েদoয়া রেয়েছ। a বহূত পেড় রেয়েছ 21 হাজার 954 eকর। জিম iজারা িবষেয় 
আেগর নীিতমালা সংেশাধন করেছ েরল। iিতমে  eর খসড়া সংসদীয় ায়ী কিমিটেত পাঠােনা হেয়েছ। েরল সিচব েমাফাে ল 
েহােসন জািনেয়েছন, aদূর ভিব েত েয়াজন হেব, eমন জিম আর iজারা েদoয়া হেব না। েরেলর জিম র ায় নীিতমালা সংেশাধন 
করা হে । 


