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িবষয:় সরকারীসরকারী  ব াঙলাবাঙলা   কেলজকেলজ , ,  িমর রিমর র --এরএর   জ িমরজিমর   স ীমানাস ীমানা   িনধারণিনধারণ   লেলে   মতামতমতামত   দানদান ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, এস,এ রকড য় মািলক িমেসস মােলকা খা ন থাকা অব ায় ১৯৬৪-৬৫ সেন
এল,এ কস নং-৫ এর মা েম অিধ হণ হয় িবিভ  দােগর অংশসহ ১২ একর ৫৪ শতাংশ জিম। ইহার িভতর হইেত নািলশী িস,
এস ও এস,এ ৬৫ দােগর জিম ২ একর ৩১ শতাংশ জিম হইেত ২ একর ২৪ শতাংশ জিম অিধ হণ হয়। অবিশ  ৭ শতাংশ জিম
দখেল। এছাড়া িনে া  ত ািদ দান কেরন:  

িমর র সরকারী বাঙলা কেলেজর জিমর সীমানা িনধারণ করার জ  মহামা  হাইেকাট আেদেশ জলা শাসনেক
িবেশষ  কিম র মা েম জিরপ কের ১৬/০৫/২০১২ ইং তািরেখ িসমানা িপলার সহ সীমানা নকশা কের দন।

সীমানা িনধারেনর সময় দখা যায় বাহ র ক ক ৩৭ নং পাইকপাড়া মৗজায় এলএেকস নং-৫/১৯৬৪-৬৫ সেন এেকায়ার
 ১২ একর ৫৪ শতাংশ জিম বাঙলা কেলজ, িমর র, ঢাকা এর নােম এেকায়ার  হয়। পরবত েত আর এস ১২ একর

৮৪ শতাংশ ও িস  জিরেপ ১৩ একর ৬০ শতাংশ ২২ অ তাংশ জিম রকড  হয়।
অথাৎ ১ একর ৬ শতাংশ ২২ অ তাংশ জিম অিতির  এেকায়ার বিহ ত রকড  হয়। সােবক অ  মক র হােসেন
র িনকট অিতির  জিমর রকড িবষয় অনাপি  চাইেল িতিন মৗিখকভােব রকড সংেশাধন কের নবার জ  বেলন। র
কড সংেশাধনী মামলায় প  বা কান আপি  কেরন নাই।

উ  িস  জিরেপর রকড সংেশাধেনর জ  ১১/০২/২০১৩ ইং তািরেখ মামলা নং-৮৩/১৩, ১ম িসিনয়র সহকারী জজ
আদালদ ঢাকায় মামলা হয়। উ  মামলায় সিচব িশ া ম ণালয় গং িববাদী করা হয়। উভয় পে র ি , তক,
কাগজপ , রকড পযােলাচনা ও ড েম  সহকাের যাচাই বাছাই বক আদালত ১৮/১১/২০১৪ ইং তািরেখ বাদীর পে
রায়ও িড ী দান কেরন।

আেদশ মাতােবক রকড সংেশাধেনর জ  জলা শাসেকর িনকট আেবদন করা হয়। আেবদেনর ি েত জলা শাসক
মেহাদয় ারক সং া- ০৫.৪১.২৬০০.০১২.৪৬.০৭১.১৪ ( মা: র)-৪১২ (স), ২৫/০১/২০১৫ ইং তািরেখ সিচব িশ া
ম ণালয় বাংলােদশ সিচবালয় ঢাকা, উ  রায় ও িড ী িবষেয় আইনগত েয়াজনীয় ব ার জ  অ েরাধ কেরন।

িসিরয়র সহকারী সিচব মেহাদয় ারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৩১.০২.০৪.১২২-১৭৪, তািরখ-২/৩/২০১৫ ইং তািরেখ
সহকারী কিমশনার িম ( মাহা দ র সােকল) মতামেতর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হয়।

সহকারী কিমশনার িম ( মাহা দ র সােকল) ারক নং- সঃকঃ ঃ/ মাঃ র/সােকল/২০১৫-১২১১ (স.) ২০/৪/২০১৫ ইং
তািরেখ মতামত এ িতেবদন উে খ কেরন এেকায়ার বিহঃ ত হওয়ায় ৭ শতাংশ জিম িস  জিরেপ িশ া িবভােগর
আপি  না থািকেল রকড সংেশাধণীয় কের দওয়া যেত পাের বেল মতামত দান কেরন।

আইন কমকতা (উপ-সিচব) ারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৩১.০২.০৪.১২-২৬১, ৪/৫/২০১৫ ইং তািরেখ নািলশী জিম
সেরাজিমেন পিরদশন বক উে িখত ত ািদসহ  মতামত দােনর জ  সহকারী কিমশনার িম ( মাহা দ র
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সােকল ) নরায় অ েরাধ কেরন।

সহারী কিমশরার, ারক নং- সঃকঃ ঃ/ মাঃ র/সােকল/২০১৫-১৩৩৮ (সং), ২০/৫/২০১৫ ইং তািরেখ আইন কমকতা
(উপসিচব) বরাবর মতামত উে খ কেরন এেকায়ার বিহঃ ত হওয়ায় ৭ শতাংশ জিম িস  জিরেপ িশ া িবভােগর আপি
না থািকেল রকড সংেশাধণীয় কের দওয়া যেত পাের বেল মতামত রণ কেরন।

জলা শাসেকর প  হইেত জলা ও দায়রা জজ আদালেত িসিভল মামলা নং- ৭২/২০১৫ আিপল দােয়র করা হয।
সরকাির কৗশলী পে  (এিজিপ) এস.এ ৬৫ দােগ এেকায়র বিহঃ ত ৭ শতাংশ জিমর পে  আদালেত কাগজপ  না
দখােত না পারায় ২২/১১/১৬ইং তািরেখ আিপল  িডসিমস হয়।

িশ া িবভাগ হইেত াক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৩১.০২.০০৪.১২-৫৫২, তাং- ১৬ অে াবর ২০১৭ ইং, িব  জলা ও
দায়রা জজ আদালেত ঢাকার দওয়ানী আপীল মামলা নং- ৭২/২০১৫ এর রায়/িডি র িব ে  েয়াজনীয় আইনগত
পদে প হেনর জ  জলা শাসেকর িনেদশ েম অ েরাধ করা হয়।

জলা শাসক অিফস ারক নং- ০৫.৪১.২৬০০.০২০.০৪.৪৭৩.১৭.৯৩৯, তািরখ- ১২/১১/২০১৭ ইং িব  জলা ও দায়রা
জজ আদালতেক ঢাকা দওযানী আিপল মামলা নং- ৭২/২০১৫ এর রাঙ ও িডি র িব ে  েয়াজনীয় আইনা গ পদে প

হেনর িব  িজিপ ঢাকােক অ েরাধ করা হয়।

জলা শাসক অিফস ারক নং- ০৫.৪১.২৬০০.০২০.০৪.৪৭৩.১৭.৯৩৯, তািরখ-১২/১১/২০১৭ইং, িজিপ অিফস ারক
নং- অঃ/১৮-৯০৫, তািরখ-২৬/০৯/২০১৮ইং উপ   ও িবষেয় িরত নথী  িব ািরত ভােব পযােলাচনা কের
নািলমী জিমর Pantograph map, পযােলাচনা কের নািলশী স ি  ম দখল/অিধ হণ ত স ি  নেহ।
তাই নািলশী স ি  িবষেয় জলা জজ আদালেত আপীল  নঃ জীিবত করার দরখা  িদেয় িকংবা মহামা  হাইেকাট
িডিভশেন িসিভল িরিভশন দােয়র কের কান কার ফল পাওয়া যােবনা। তাই িব  আদালেতর রায় এবং িডি
িনেদশনা মেত িবগত িস  জিরপ খিতয়ান সংেশাধন করতঃ িডি দার মােলকা খা েনর নােম নামজারী এবং জমাভােগর
িনেদশ দওয়া যেত পাের বেল মতামত দান কের।

মা িমক ও উ  িশ া অিধদ ের পে  ারক নং- ৩৭.০০.০০০০.১১১.৩৪.০০৩.২০১৫ (অংশ-১) ৩২০/৫, তাং-
২৬/০৫/২০১৯ইং সরকাির কৗশলী (িজিপ), জলা জজ আদালত, ঢাকােক দওয়ানী আিপল মামলা নং- ৭২/২০১৫

ন ীবেনর (Re-vival) এর েয়াজনীয় আইনা গ পদে প হন কের অ  অিধদ রেক অবিহতকরণ করার জ
অ েরাধ করা হয়।

পিরচালক (কেলজ ও শাসন), গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র বাংলােদশ ঢাকা, ারক
নং- ৩৭.০২.০০০০.১১১.৩৪.০০৩.২০১৫ (অংশ-১) ৩২০/৫, তাং- ২৫/০৫/২০১৯ইং, ি েত িজিপ অিফস ারক নং-
িজ.িপ.অ./১৯-৯৪২, তািরখ- ০৬/১১/২০১৯ইং তািরেখ উ  িবষয় িরত মতামত দান কেরন য, নথীেত রি ত ম
দখল ত Pantograph map আেছ। উহােত বাঙলা কেলেজর অিধ হন ত দাগ- িস.এস-৬৫, জিমর পিরমান-২
একর ৩১ শতাংশ অিধ হন ২ একর ২৪ শতাংশ জিম দখােনা আেছ । অবিশ  ৭ শতাংশ জিম ন া ও দােগ বাঙলা
কেরেজর জিম সীমানা বিহ ত। তাই বাদীর িডি  া  জিমেত িশ া ম ণালয় িকংবা িমর র বাঙলা কেলেজর জিম না
থাকায় উহােত বাঙলা কেলেজর কান কার াথ দখা যায় না। সরকারী াথ না থাকেল িসেদেশ উ  রায় এবং িডি র
িব ে  আপীল কের কান কার ফল পােবনা।
তৎসেত ও জলা শাসেকর িনেদেশ উ  রায় এবং িডি র িব ে  আপ◌ীল করা হেয়িছল । উহা পরবত  উ  আপীল
িডসিমস হেয় গেছ ।

িস,এস ও এস. এ ৬৫ দােগর এেকায়ার বিহঃ ত ৭ শতাংশ জিমর ত  ও িববরণ দওয়া হইলঃ-

এস 
এ/আর 
এস 
খিতয়ান

এস 
এস 
দাগ

আর 
এস 
দাগ

এস এ জিমর 
পিরমান

অবিশ  
জিমর 
পিরমান

িস  
জিরপ 
খিতয়ান

িস  
জিরপ 
দাগ

মাট জিমর 
পিরমান

উহার কােত 
মািলকানাধীন 
জিম
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১৮৩/৯৩৪ ৬৫ ১০৪৩ 
বাটা 
১৯৭৭

২ একর ৩১ শতাংশ 
(২ একর ২৪ শতাংশ 
এেকায়ার )

৭ 
শতাংশ

৪ ৪১০৮ ৩ একর ৬০ 
শতাংশ ১৪ 
অ তাংশ

ইহার কােত ৭ 
শতাংশ জিম 
িডি া

এমতাব ায়, উপেরা  ত ািদ এবং মামলা সং া  িবষয় যাচাইঅে  মতামত দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

২-৬-২০২২

মহাপিরচালক
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র

মাঃ সিলম িসকদার
সহকারী সিচব

ফান: ৯৫৭৬৬৭৯
ফ া : ৯৫১৪১১৪

ইেমইল: info@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.৯৯.০০১.২১.৫৬/১(৩) তািরখ: ১৯ জ  ১৪২৯
০২ ন ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) ি গত কমকতা, িনরী া ও আইন অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

২-৬-২০২২
মাঃ সিলম িসকদার 

সহকারী সিচব
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