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eকর জিম। েরলoেয়র সব জিম আধুিনক ব াপনায় আনেত 3118 সােল জিরেপর কাজ েদoয়া হয় েশলেটক কনসালটয্া  
িলিমেটডেক। 3125 সােল তারা েরলoেয়েক জিরেপর িতেবদন জমা েদয়। বাংলােদশ েরলoেয়র নিথপে  72 হাজার 971 eকর 
জিম থাকেলo েশলেটেকর জিরেপ পাoয়া েগেছ 6৯ হাজার 866 eকর জিম। eক হাজার 952 eকর জিমর দিলল বা আনুষি ক 
নিথপ  পাoয়া যায়িন। e aব ায় বাংলােদশ েরলoেয় eখন আবার নতুন কের জিরেপর জ  নতুন পরামশ র্ক খুজঁেছ। সূ  জানায়, 
দখলবাজরা েরেলর eক হাজার 952 eকর জিমর দিলল, পচ র্া o নিথ গােয়ব কের িদেয়েছ। আর ei নিথ গােয়ব কাে  জিড়ত 
বাংলােদশ েরলoেয়র ভূ-স ি  িবভাগ, েরল ভবন েথেক শুরু কের পূব র্ o পি ম েরেলর িবিভ  পয র্ােয়র কম র্কত র্ারা। আর ei 
সুেযােগ েকৗশেল দখলবাজরা িনেজেদর নােম েরলoেয়র eসব জিম েরকড র্ কের িনেয়েছন। আবার েদখা েগেছ, কৃিষকােজর জ  
েরলoেয়র iজারা েদoয়া জিম বহৃত হে  বািণিজয্ক কােজ। eসব জিমেত গেড় েতালা হেয়েছ বহুতল ভবন। েরল ভবন সূে  
জানা যায়, eসং া  হাজােরা মামলা রেয়েছ। রাজধানীর ফুলবািড়য়া েরলে শেনর িতন দশিমক ৯8 eকর জিম দখল হoয়ার চার 
দশেকo তা u ার করা যাে  না মামলার  কারেণ। িতনিট মামলার মে  eকিট মামলার রায় েরেলর পে  eেসেছ। a  দুিট মামলা 
চলমান। জানা েগেছ, oi জিমেত েরেলর আiকিনক ভবন িনম র্াণ করা হেব। a িদেক রাজধানীর আন বাজাের েরেলর 3.98 
eকর জিম দখেল িনেয় সাত তলা ভবন িনম র্াণ কের মােক র্ট গেড় েতালা হেয়েছ। িক  রাজৈনিতক কারেণ oi জায়গা u ার করা 
স ব হে  না। ত ানুসাের, েরেলর পাকশী িবভােগ সব র্ািধক জিম দখল কেরেছন দখলবাজরা। e িবভােগ 38 হাজার eকর জিমর 
মে  দখল করা হেয়েছ দুi হাজার 711 eকর জিম। ঢাকা িবভােগ 28 হাজার 27৯ eকর জিমর মে  িতন হাজার 4৯4 eকর 
iজারাদারেদর েদoয়া হেয়েছ। আর e িবভােগ দখল হেয়েছ 795 eকর জিম। লালমিনরহাট িবভােগ 21 হাজার 9৯9 eকর জিমর 
মে  দখল হেয়েছ 629 eকর জিম। চ াম িবভােগর সাত হাজার 382 eকর জিমর মে  দখল হেয়েছ 27৯ eকর জিম। 
ম ণালয়সহ সরকাির সং াo দখল কেরেছ েরেলর জিম েরলoেয় সূ  জানায়, নরিসংদী-মদনগ  েসকশেন 336 দশিমক 65 eকর 
eবং হিবগ  েজলায় 27 দশিমক ছয় eকর জিম aৈবধভােব দখল িনেয়েছ সoজ aিধদ র। চ াম ব র কতৃর্প  দখল িনেয়েছ 
েরেলর 244 eকর জিম। চ াম িসিট করেপােরশন ছয় eকর, বন িবভাগ পাঁচ দশিমক 27 eকর, যুব u য়ন aিধদ র দুi দশিমক 
ছয় eকর, খা  িবভাগ দুi eকর জিম দখল কেরেছ। ঢাকা িবভােগ গণপূত র্ িবভাগ (ঢাকা েজলা) eক eকর, নারায়ণগে র আiiিট 
সরকাির u  িব ালয় দুi দশিমক 49 eকর, িদব্তীয় পশুস দ u য়ন ক  কতৃর্প  ছয় দশিমক 38 eকর, ফায়ার সািভ র্স eক 
দশিমক eক eকর, পািন u য়ন েবাড র্ ছয় দশিমক সাত eকর, পাট করেপােরশন (নারায়ণগ   েজলা) 23 দশিমক 65 eকর, 
সং িত িবষয়ক ম ণালয় eক দশিমক ৯5 eকর জিম aৈবধভােব দখল কেরেছ। ঢাকা oয়াসা দশিমক 3৯ eকর, গৃহায়ণ o গণপূত র্ 
িবভাগ 21 দশিমক 47 eকর, গণপূত র্ িবভাগ 24 eকর, িসেলেট খা  ম ণালয় eক দশিমক সাত eকর, েমৗলভীবাজাের খা  
ম ণালয় eক দশিমক শূ  িতন eকর, আশুগ  oয়াপদা 35 eকর জিম দখল কেরেছ। 

পি ম েরেলর িনব র্াহী হািকম o পাকশী েরল িবভােগর ভূ-স ি  কম র্কত র্া েমা: নুরু ামান জানান, পাকশী িবভােগ েরেলর সব র্ািধক 
জিম দখল হেয়েছ ƣসয়দপুর, িসরাজগ , রাজবাড়ী o পাব র্তীপুের। eসব eলাকায় দখলকারী 22 হাজার। 28িট aিভযােন eক হাজার 
911 eকর জিমর oপর েথেক aৈবধ াপনা uে দ করা হেয়েছ। জিম u ার করা হেয়েছ 256 eকর। aব া eমন দাঁিড়েয়েছ, মেন 
হে  ƣসয়দপুর, পাবত পুের েযন েরেলর জিম দখলদারেদর িলেখ েদoয়া হেয়েছ। আমরা aিচেরi ƣসয়দপুের uে দ aিভযান শুরু 
করব। ঢাকা-নারায়ণগ  েরলপথ ডাবল লাiন কে র জ  গত বুধবার নারায়ণগ  েরলপেথ ৯11 aৈবধ াপনা uে দ করা 
হেয়েছ। েরলoেয়র িবভাগীয় ভূিম কম র্কত র্া নজরুল iসলাম বেলন, ‘নারায়ণগে  েরেলর আেরা জিম aৈবধ দখেল আেছ।’ গত 
বৃহ িতবারo aিভযান হেয়েছ। নােটােরর মাধনগর েরলে শন বাজার eলাকায় েসখানকার সােবক iuিনয়ন েচয়ার ান েমা: 
মিতuর রহমান েরেলর জলাশয় ভরাট কের মােক র্ট িনম র্াণ করেছন। পাঁচ তলা ফাuে শেনর মােক র্ট ভবনিটর eক তলা িনম র্াণ েশষ। 
eখন েসখােন ানার টািঙেয় িব াপন িদেয় পেজশন িবি  চলেছ। পি ম েরেলর িনব র্াহী হািকম েমা: নুরু ামান জানান, তi 
েসখােন aিভযান চািলেয় পুেরা ভবন েভেঙ িনলােম oঠােনা হেব। েরল কতৃর্প  বলেছ, চ ােম আiিন জিটলতায় ফয়’স েলেকর 
ায় 448 eকর জিম দখেল েনoয়া যাে  না। েরেলর oi জিম iজারা েদoয়ার পর শত র্ ভ  করায় কনকড র্ e ারেটiনেম  

ক ািনর সে  চুি  বািতল কেরেছ েরলoেয় কতৃর্প । তেব কনকড র্ e ারেটiনেমে র েডপুিট ােনজার িবশব্িজত েঘাষসহ 
eকািধক কম র্কত র্া জানান, িবষয়িট িনেয় আদালেতর িগতােদশ রেয়েছ। রূপপুর পারমাণিবক িবদুয্ৎ েক  িনম র্ােণর জ  রূপপুর 
েমাড়, ঈশব্রদী জংশন, ঈশব্রদীর নথ র্ েব ল েপপার িমল, পাকশী েরল িবভােগর সদর দ রসহ িবিভ  ােন েরেলর 311 eকর জিম 
েয়াজন। aথচ e পয র্  দখলমু  করা েগেছ 71 eকর জিম। eর মে  ঈশব্রদী েরল জংশন eলাকায় u ার করা হেয়েছ 28 eকর 

জিম। েরলম ী েমা. নূরুল iসলাম কােলর ক েক বেলন, ‘েরেলর জিম u াের েযেকােনা মূে  aিভযান a াহত রাখা হেব। কারণ, 
বড় বড় কে র কাজ শুরু করা যাে  না েরেলর জিম দখল হেয় যাoয়ায়। eবার eসব জিম u ার করা হেবi। দখলমু  করা 
হেবi।’ 

 


