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ভূমিমির োধ ও দুর্নীমি-১ 

িোিলোয় জীির্ন পো  অন্তহীর্ন ভ োগোমন্ত 

সো োরেরে মিচো োধীর্ন িোিলো ১০ লোখ 

 

ভেরে  অগমিি িোনুষ িছর   প  িছ  ভূমি-সংক্রোন্ত িোিলোয় অসহর্নীয় হয় োমর্ন ও দুর ভোরগ  িরে আরছর্ন। অরর্নরে িোিলো  ভপছরর্ন অর্ ভ খ চ 

ের  অসহোয় হরয় পড়রছর্ন। অরর্নেরে িংেপ ম্প োয় ঘু রি হরে এেই িোিলো  ভপছরর্ন। িোর্নমসে যন্ত্রিো, আমর্ ভে ভলোেসোর্ন আ  র্নমর্পরে  

ভিোঝো িোর্োয় মর্নরয় ঘু রছর্ন িোেী-মিিোেী ো। ভূমি মির োরধ  েো রি িিভিোরর্ন সো োরেরে েিরিমে ১০ লোখ িোিলো মিচো োধীর্ন। িোিলোসহ ভূমি  

র্নোর্নো খোরি  রয়রছ  য়োিহ দুর্নীমিও। সো োরেরেই প্র োিেোলী চক্র স েোম  জমি েখল ের  খোরে। 

 

সংমিষ্ট সূে জোর্নোয়, সো োরেরে  আেোলিগুরলোরি ভ ৌজেোম সহ র্নোর্নো অপ োরধ যি িোিলো আরছ, িো  ৮০ েিোংেই ভূমি মর্নরয়। খুর্ন-খো োমি  

িরিো  য়োর্নে ঘটর্নোও ঘটরছ ভূমি মর্নরয় দ্বরে  েো রি। েীঘ ভমেরর্ন এই িোিলো  জট আজ িহোজরট পম িি হরয়রছ।  

 

িরি ভূমি িন্ত্রিোলয় সূে জোর্নোয়, ভূমি  ৮০ েিোংে িোিলো  িরে ৬০ েিোংেই পোম িোম ে দ্বে-েলরহ হরয়রছ। িোই এ-সংক্রোন্ত িোিলো  েীঘ ভ 

জট দূ  ে রি পোম িোম ে সম্পেভ উন্নয়রর্ন  মিেল্প ভর্নই। জমি  েোি উত্তর োত্ত  ভিরড় যোওয়োয় এিং জর্নসংখ্যো  অনুপোরি ভূমি  পম িোি ক্ররি 

সীমিি হরয় পড়োয় িম য়ো িোনুষ জমড়রয় পড়রছ র্নোর্নো ভূমি মির োরধ। 

 

সিেোরল  অনুসন্ধোরর্ন ঢোেোসহ সো োরেরে ভূমি-সংক্রোন্ত িোিলো  েো রি িোনুরষ  অিি ভর্নীয় দুর ভোরগ  মচে উরএ এরসরছ। এ ভ্রে বল্ল্প আরয়  

িোনুরষ  ভ োগোমন্ত অন্তহীর্ন। ঢোেো, চট্টগ্রোি,  োজেোহী, খুলর্নো মসরলট, িম েোল,  ংপু  ও িয়ির্নমসংহ মি োগ- সিখোরর্নই দুর ভোগ এিং দুর্নীমি  

এেই মচে পোওয়ো ভগরছ।  

 

এ প্রসরে ভূমিিন্ত্রী সোইফুজ্জোিোর্ন ভচৌধু ী জোরিে সিেোলরে িরলর্ন, ভূমি  িোিলো েিোরি হরল িোনুরষ  িোর্নমসেিো পোল্টোরি হরি। পোম িোম ে 

দ্বে ও প্রমিরিেীরে  সরে মির োরধ ৬০ েিোংরে  ভিমে িোিলো হরে। এসি ভ্রে মির ে েিরল িোিলো  জটও েিরি। এেই সরে র্নতুর্ন 

িোিলো  হো ও েরি আসরি। মিমর্ন িরলর্ন, ভূমি মর্নরয় মির োধ েিোরি ভূমি ব্যিস্থোপর্নো মিমজটোইজি ে ো হরে। 

 

আইর্নিন্ত্রী আমর্নসুল হে িরলর্ন, ভূমি-সংক্রোন্ত িোিলো  জট েিোরি ল্যোন্ড সোর ভ ট্রোইব্যুর্নোরল  আইর্ন মেগমগ ই সংরেোধর্ন ে ো হরে। আইর্নটি 

সংরেোধর্ন হরল এই ট্রোইব্যুর্নোরল  মিচো রে  পোেোপোমে ভেরে  সি আেোলরি  সি মসমর্নয়  সহেো ী জজও ভূমি-সংক্রোন্ত িোিলো পম চোলর্নো 

ে রি পো রির্ন। এরি ভূমি-সংক্রোন্ত িোিলো পম চোলর্নো ও মর্নষ্পমত্ত  পম মধ ভিরড় যোরি। িন্ত্রী আেো ের র্ন, িোরি ভূমি  িোিলো মর্নরয় িোনুরষ  

হয় োমর্ন-ভ োগোমন্ত েিরি। ভূমি  িোিলো  জট েিোরি এ ছোড়ো আ ও উরযোরগ  মিষয়  োিো হরে িরল জোর্নোর্ন মিমর্ন। 

 

ল্যোন্ড সোর ভ ট্রোইব্যুর্নোল, ভূমি আমপল ভিোি ভ, মর্নম্ন আেোলি, উচ্চ আেোলি ও এমসল্যোন্ড অম সগুরলোরি ভখোঁজ মর্নরয় জোর্নো ভগরছ, সো োরেরে ছমড়রয় 



আরছ ভূমি-সংক্রোন্ত িোিলো  দুর ভয জোল। িোরি আটরে আরছ হোজোর ো িোনুরষ  জীির্ন-জীমিেো  গল্প। যো ো মর্নরজ  জমি  েখল হোম রয় 

আেোলরি  আশ্রয় মর্নরয়রছর্ন, িো ো িোস ে রছর্ন অন্তহীর্ন এে সংেরট  িরে। িোিলো  ভপছরর্ন ভঘো োঘুম  ে রি ে রি িোরে  মুখিণ্ডল িোিোরট 

মিিি ভ হরয় ভগরছ। মর্নরজ  জমি হোম রয় েমলল-েস্তোরিজ িইরি িইরি, উমেরল  ভপছরর্ন টোেো খ চ ে রি ে রি চ ি হিোেোয় মর্নিমজ্জি 

িোনুষরে ই এেজর্ন খুলর্নো ভজলো  পোইেগোছো  সুিল ঢোলী। এ  েি হোজো  হোজো  সুিল ছমড়রয় আরছর্ন সো োরেরে। পোম িোম ে েলহ, সোিোমজে 

মির োধ, প্রমিমহংসো, সোিোমজে প্র োি, ভলো , ভিেখল, ভজেোরজমে-ভ ষোর মষ- র্নোর্নো েো রি িো ো আটরে ভগরছর্ন দুর ভোরগ  জোরল।  

 

ভূমি মির োধ মর্নরয় যি িোিলো :ভূমি-সংক্রোন্ত ভযসি িোিলো মিচো োধীর্ন, ভসগুরলো হরলো- জমি মর্নরয় মির োরধ  পম রপ্রম্রি মক্রমির্নোল িোিলো, 

জমি  িোমলেোর্নো মির োধ মর্নরয় ভেওয়োমর্ন িোিলো, জমি  অংে মর্নধ ভো ি িোিলো, েমলল সংরেোধর্ন িোিলো, জমি  ভ েি ভ ভুল হওয়ো  পম রপ্রম্রি 

ল্যোন্ড সোর ভ ট্রোইব্যুর্নোরল িোিলো, জমি  জম প েোয ভক্রি চলো  সিয় মির োরধ  পম রপ্রম্রি সংমিষ্ট েি ভেিভোরে  েোরছ িোিলো, এমসল্যোন্ডরে  

েোরছ র্নোিজোম -সংক্রোন্ত িোিলো, এমসল্যোন্ডরে  েোরছ মিমিধ িোিলো, সোয় োি ও জলিহোল-সংক্রোন্ত িোিলো, ভূমি উন্নয়র্ন ে  সোটি ভম রেট িোিলো, 

খোসজমি িরদোিস্ত-সংক্রোন্ত িোিলো, অমপ ভি, পম িুক্ত ও মিমর্নিয় সম্পমত্তমিষয়ে িোিলো ও ওয়োে /রেরিোত্ত  সম্পমত্ত-সংক্রোন্ত িোিলো।  

 

এ ছোড়ো এমসল্যোন্ডরে   োয় িো মসদ্ধোরন্ত  মিরুরদ্ধ ভজলো প্রেোসরে  েোরছ  োজবল্ আমপল িোিলো, ভজলো প্রেোসরে   োরয়  মিরুরদ্ধ মি োগীয় 

েমিের্নোর   েোরছ আমপল িোিলো ও মি োগীয় েমিের্নোর    োরয়  মিরুরদ্ধ ভূমি আমপল ভিোরি ভ আমপল িোিলো ে ো হয়। ভূমি মর্নরয় ভ ৌজেোম  

েোয ভমিমধ  অধীরর্ন ১০৭, ১৩৩, ১৪৪ ও ১৪৫ ধো োয় মপ্রর র্নটি  িোিলোও হরে। 

 

ভেোর্োয় েি িোিলো মিচো োধীর্ন :সো োরেরে ভূমি মির োরধ   রল িোিলো মিচো োধীর্ন  রয়রছ েিরিমে ১০ লোখ। এ  িরে জজরেোরট ভ ভূমি  

মিচো োধীর্ন িোিলো  সংখ্যো েিরিমে পোঁচ লোখ। চলমি িছর   এমপ্রল পয ভন্ত এে মহসোরি ভেখো ভগরছ, ঢোেোসহ সো োরেরে  ৪২টি ল্যোন্ড সোর ভ 

ট্রোইব্যুর্নোরল মিচো োধীর্ন িোিলো মির্ন লোখ মির্ন হোজো  ৩৫টি। চলমি িছর   জুর্ন পয ভন্ত এে মহসোরি ভূমি আমপল ভিোরি ভ মিচো োধীর্ন িোিলো এে 

হোজো  ৬৮২টি। চলমি িছর   ভি পয ভন্ত ঢোেো, চট্টগ্রোি,  োজেোহী, খুলর্নো, মসরলট, িম েোল,  ংপু  ও িয়ির্নমসংরহ  অমিম ক্ত মি োগীয় 

েমিের্নোর   ( োজবল্) আেোলরি মিচো োধীর্ন িোিলো  সংখ্যো এে হোজো  ৬৯১টি। এেই সিয় পয ভন্ত ভেরে  ৬৪টি ভজলো  অমিম ক্ত ভজলো 

প্রেোসরে  ( োজবল্) আেোলরি মিচো োধীর্ন ১২ হোজো  ২০৯টি িোিলো। সো োরেরে  ৫০০ এমসল্যোরন্ড  আেোলরি প্রোয় এে লোখ িোিলো মিচো োধীর্ন। 

এ ছোড়ো উচ্চ আেোলরি স েোম  জমি  িোমলেোর্নো মর্নরয় ভূমি সমচিরে মিিোেী ে ো মিচো োধীর্ন িোিলো এে লোরখ  ভিমে।  

 

ল্যোন্ড সোর ভ ট্রোইব্যুর্নোরল  িোিলো :সো োরেরে  ৪২টি ভজলো  ল্যোন্ড সোর ভ ট্রোইব্যুর্নোরল মিচো োধীর্ন ভিোট মির্ন লোখ মির্ন হোজো  ৩৫টি িোিলো। এ  

িরে ঢোেোয় পোঁচ হোজো  ১৭১, টোেোইরল ১৩ হোজো  ৪০৩, মেরেো গরে ৪৩ হোজো  ৩১,  ম েপুর  ছয় হোজো  ৬৩১,  োজিোড়ীরি এে হোজো  

৯২০, ভগোপোলগরে আট হোজো  ৯৮৮, ে ীয়িপুর  পোঁচ হোজো  ৭৩০, িোেো ীপুর  মির্ন হোজো  ৬৩৫, ভর্নোয়োখোলীরি ছয় হোজো  ৪৭১, ভ র্নীরি 

৭৩০, লক্ষ্মীপুর  মির্ন হোজো  ৪৪৮, কুমিল্লোয় আট হোজো  ৭৩৫, ব্রো?হ্মিিোমড়য়োয় ছয় হোজো  ৫৪৩, চোঁেপুর  ১৪ হোজো  ২০৮, িগুড়োয় পোঁচ হোজো  

৭০২, জয়পু হোরট মির্ন হোজো  ৮৬, পোির্নোয় এে হোজো  ৬৪৩, মস োজগরে ৪৮০, খুলর্নোয় ১০ হোজো  ৩৪৫, িোরগ হোরট ৯ হোজো  ৬৬৩, যরেোর  

১১ হোজো  ৬৮৩, মঝর্নোইেরহ দুই হোজো  ২৪৪, সোি্ী োয় ১০ হোজো  ২৫২, িোগু োয় দুই হোজো  ৯৪০, র্নড়োইরল এে হোজো  ৮৭৫, িম েোরল চো  

হোজো  ৩২৬, ভ োলোয় দুই হোজো  ৩৭, ঝোলেোঠিরি মির্ন হোজো  ৩০, মপর োজপুর  পোঁচ হোজো  ৬৫১, মসরলরট চো  হোজো  ২৫১, সুর্নোিগরে দুই 

হোজো  ১৩২, ভিৌল ীিোজোর  দুই হোজো  ৬৭৮, হমিগরে ছয় হোজো  ৩৪৫,  ংপুর  সোি হোজো  ২৭, গোইিোন্ধোয় এে হোজো  ৫৩২, কুমড়গ্রোরি এে 

হোজো  ৪২৩, র্নীল োিো ীরি ৮৪৪, লোলিমর্ন হোরট ৭১৪, িয়ির্নমসংরহ ৩১ হোজো  ৬৮৮, জোিোলপুর  ১৭ হোজো  ৩২৯, ভে পুর  মির্ন হোজো  ৪৮২ 

ও ভর্নেরেোর্নোয় ১৯ হোজো  ৯৮৯টি িোিলো  রয়রছ। 

 

ভূমি মির োধ মর্নষ্পমত্ত  লর্ু ভূমি িন্ত্রিোলরয়  সুপোম রে  পম রপ্রম্রি ২০০৪ সোরল প্রমিটি ভজলোয় ল্যোন্ড সোর ভ ট্রোইব্যুর্নোল গএর্ন ে ো হয়। এ 

ভ্রে ৪২টি ভজলোয় এই ট্রোইব্যুর্নোল গএর্ন ের  আইর্ন িন্ত্রিোলয়। িোমে ২২টি ভজলোরে  োগ ের  ভসগুরলো ট্রোইব্যুর্নোরল  সরে এেীভূি ে ো হয়। 

িরি এেীভূি ভজলোগুরলো  অমধিোসী ো দূ রে  েো রি ৪২ ভজলো  সংমিষ্ট ট্রোইব্যুর্নোরল িোিলো ে রি আগ্রহী হর্নমর্ন। িো ো মর্নজ ভজলো  আেোলি 

ও সংমিষ্ট এমসল্যোন্ড অম সগুরলোরি ভূমি মির োধ-সংক্রোন্ত িোিলো ের রছ। উচ্চ আেোলরি  এে প্রমিরিেরর্ন এই ২২ ভজলোয় সোর ভ ট্রোইব্যুর্নোরল  

ভেোরর্নো িোিলো পোওয়ো যোয়মর্ন।  

 

২২ ভজলো  িরে  রয়রছ- র্নো োয়িগে, গোজীপু , িোমর্নেগে, মুন্সীগে, র্ন মসংেী, চট্টগ্রোি, েক্সিোজো ,  োঙোিোটি, িোদ িোর্ন, খোগড়োছমড়, 

 োজেোহী, চোঁপোইর্নিোিগে, র্নওগোঁ, র্নোরটো , কুমষ্টয়ো, চুয়োিোেো, ভিরহ পু , পটুয়োখোলী, ি গুর্নো, এোকু গোঁও, মের্নোজপু  ও পঞ্চগড়। 

 

জোল মর্নলোরি জোল েমলরল জমি েখল :সর জমিরর্ন জোর্নো ভগরছ, জোল মর্নলোরি েিলো েমলল ের  খুলর্নো  পোইেগোছো  সুিল ঢোলী  আট এে  ৬৩ 

েিোংে জমি েখরল মর্নরয়রছ এেই এলোেো  িোব্যলোল িোমল। উপরজলো  উত্ত  েোএোিোম  ভিৌজো  এই জমি  পপতৃে সূরে িোমলে সুিল ঢোলী। 

িোমলেোর্নো-সংক্রোন্ত সি ধ রর্ন  েমললপে  রয়রছ িো  েোরছ। জমি  জোল েমললটি িোব্যলোল িোমল  িোিো পোগল চন্দ্র িোমল  র্নোরি। ১৯৭৬ সোরল 

জোল েমলরল  িোেরি মিমর্ন এ জমি মর্নরজ  েখরল ভর্নর্ন। পোগল চরন্দ্র  মৃতুু  প  এখর্ন ওই জমি িোব্যলোল িোমল  েখরলই  রয়রছ।  

 

মর্নরজ  জমি ভ  ি ভপরি সুিল ঢোলী িোেী হরয় িোব্যলোল িোমলরে আসোমি ের  আমপল িোিলো ের রছর্ন ভূমি আমপল ভিোরি ভ। িোিলোটি 



মিচো োধীর্ন। িোিলো  েোরজ খুলর্নো  সুদূ  পোইেগোছো ভর্রে ঢোেো  ভসগুর্নিোমগচোয় ভূমি আমপল ভিোরি ভ  অম রস আসরি হয় সুিল ঢোলীসহ িো  

ঘমর্নষ্ঠজর্নরে । সুিল ঢোলী সিেোলরে িরলর্ন, আসো-যোওয়ো  ভ োগোমন্ত ও িোিলো  েোরজ অর্ ভ খ রচ মহিমেি ভখরি হরে িোরে । এ িোিলো  

শুর্নোমর্ন েরি ভেষ হরি, েরি  োয় হরি- এ প্রিী্ো  মের্ন েোটরছ র্নো মেছুরিই।  

 

আ ও িোিলো :মসরলরট  সোয়িো ভিগি ভজলো  র্নজরুল ইসলোিরে আসোমি ের  ভূমি আমপল ভিোরি ভ র্নোিজোম -সংক্রোন্ত আমপল িোিলো ের রছর্ন 

২০১৬ সোরল (িোিলো র্নম্ব  ৫-১৩৫/১৬)। এটিও মিচো োধীর্ন। িোরগ হোরট  ভিো. েোহজোহোরর্ন  মিরুরদ্ধ আ. সোলোরি  ে ো র্নোিজোম -সংক্রোন্ত 

িোিলোও মিচো োধীর্ন (িোিলো র্নম্ব  ৪-১৬৩/১৬)। ভর্নোয়োখোলী  নুরুল হেরে আসোমি ের  িোেী ওি   োরুরে  ভেওয়ো র্নোিজোম -সংক্রোন্ত 

িোিলোটিও (৪-১৬/১৯ র্নম্ব ) মিচো োধীর্ন। 

 

ভূমি আমপল ভিোরি ভ  সমচি ভিো. আব্য িোরলি িরলর্ন, দ্রুি িোিলো মর্নষ্পমত্ত  লর্ু মিমজটোইরজেরর্ন  ওপ  ভজো  ভেওয়ো হরে। সি িোিলো 

অর্নলোইরর্ন  আওিোয় আর্নো হরল েখর্ন ভেোর্ন িোিলো ভেোর্ন আেোলরি ভেোর্ন অিস্থোয় উএরছ, িো  সি িথ্যই জোর্নো যোরি। মর্নয়মিি এসি িথ্য জোর্নো 

ভগরল সিয়িরিো প্ররয়োজর্নীয় ব্যিস্থোও ভর্নওয়ো যোরি। িোিলোগুরলো  মিচোম ে প্রমক্রয়ো ঠিে সিরয় সম্পন্ন ে ো ভগরল জট েিরি র্োেরি।  

 

ভূমি আমপল ভিোরি ভ মিচো োধীর্ন িোিলো  িরে র্নোিজোম -সংক্রোন্ত িোিলো ৭৬ েিোংে, িরদোিস্ত-সংক্রোন্ত ৯ েিোংে, অমপ ভি সম্পমত্ত-সংক্রোন্ত ৫ 

েিোংে ও অন্যোন্য িোিলো ১ েিোংে।  

 

ভূমি আমপল ভিোি ভ এ ই িরে মিমজটোইরজেরর্ন  আওিোয় অমিম ক্ত মি োগীয় েমিের্নো  ( োজবল্) ও অমিম ক্ত ভজলো প্রেোসরে  ( োজবল্) 

আেোলরি মিচো োধীর্ন িোিলো িমর্নট  ে রছ। সো োরেরে  ৫০০ এমসল্যোরন্ড  আেোলরি মিচো োধীর্ন িোিলোগুরলো ভিোরি ভ  মর্নয়মিি পম েে ভরর্ন  ের্ো 

র্োেরলও উ য় অম রস  িরে অর্নলোইর্ন ভর্নটওয়োেভ গরড় র্নো ওএোয় িো সম্ভি হরে র্নো।  

 

অর্নলোইরর্ন এমসল্যোন্ড অম রস  িোিলোগুরলো িমর্নটম ংরয়  েোজ েীঘ ভমেরর্নও শুরু ে রি পোর মর্ন ভূমি আমপল ভিোি ভ। িো িো  এ মিষয়টি েোগরজ 

উরল্লখ ে ো হরে। িোস্তিোয়রর্ন অগ্রগমি ভর্নই িলরলই চরল। েোরজ  ভ্রে আন্তম েিো  অ োরিই ভূমি  িোিলো  জট আজ িহোজরট পম িি 

হরয়রছ। 

 


