ঘ) ব্যক্তি মাক্তিকানাধীন স্থায়ী স্থাপনাক্তিহীন ভূক্তম (কৃক্তি জক্তম , চারণভূক্তম , িাগান, িিণ চাি, পক্তিি ভূক্তম ইিযাক্তি )

িামা িন ক্তিভাগ
প্রল াজয নয়

পাল্পউড প্ল্যালেেন
ক্তিমজিা
ভাগ উপলজিা
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বান্দরবাি

মরায়াংছপি

তারাছা
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২

বান্দরবাি

মরায়াংছপি

তারাছা

জিরিখিকারীর নাম ও জিরিখিকৃ
ঠিকানা
ি িংরক্তিি
িনভূক্তম
(একর)
৬
৭
1. অংজাই প্রু মামমা
পিতা- মৃত পিচাই প্রু

4.8

2. জিাব মংপচং শা
পিতা- অংশশ প্রু মামমা

5

3. উশশপ্রু
পিতা- উথ ায়াই পচং

3.32

4. শশ চাইগ্য
পিতা- মৃত-মথ া

4

5.মং মমইপচং মামমা
পিতা-চা ম ায়াই উ
সব ম সাং- ৩৪০ তারাছা মমৌজা,
উিথজলা: মরায়াংছপি,
মজলাাঃবান্দরবাি।
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১. উথ াপচং
পিতা- থুই মং প্রু মামমা

2জিাব খ্যইসাং
স্বামী- উথ াপচং

3. উথ ায়াই মং
পিতা- উথ াপচং
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৫

মমৌজা
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৮

৯

জিরিখিকৃি িংরক্তিি িনভূক্তমর িফক্তিি
ক্তি.এি আর.এি িাগ আর.এি
ক্তি.এি িাগ
খক্তিয়ান
খক্তিয়ান
১০
১১
১২
১৩

ক্তি.এি
খক্তিয়ান
১৪

িনভূক্তমর
জিরিখলির
ক্তিিরণ
বলেি/
(িি১৫

গৃহীি ব্যিস্থা (মামিা/মজিা প্রোিলন উলেি প্রস্তাি
ইিযাক্তি আলে ক্তক না)

মন্তব্য

১৬

১৭

৩৪০ িং
তারাছা

বান্দরবাি িাব মতয মজলায় এযাবৎ মকাি জপরি হয়পি পবধায় তথ্য প্রদাি করা মগল িা।

বতমমাথি উক্ত
স্থাথি
জবরদখলকারী
গথের মসগুি
বাগাি
পবদ্যমাি আথছ।

৬ িং কলাথম বপে মত জবরদখলকারীগথের তাপলকা অনুযায়ী য াক্রথম
১৯৭৯-80 ,১৯৮১-82 ও ১৯৮৩-84 ইং সি হথত
মজলাপ্রশাসক,বান্দরবাি কর্তমক বথন্দাবপি পিথয় ম াগদখল কথর
আসথত পছথলি । উক্ত ভূপম ১৯৮৩ ইং তাপরথখ বি পব াগথক হিান্তর
করা হয়। িরবতীথত ২৭ মশ আগষ্ট ১৯৯৮ ইং তাপরখ পরজা ম ম াষো
করা হথল জবরদখলকারীগে বি পব াথগর পবরুথে মজলা প্রশাসক
,বান্দরবাি বরাবর পমস পরপ শি মামলা দাথয়র কথরি । মামলাটি
মজলা প্রশাসক কর্তমক খাপরজ হথল বি পব াগ পুিরায় পব াগীয়
কপমশিার বরাবথর পমস পরপ শি মামলা দাথয়র কথরি। পব াগীয়
কপমশিার পমস পরপ শি মামলাটি খাপরজ করথল বি পব াগ উক্ত
রাথয়র পবরুথে ভূপম আিীল মবার্ ম বান্দরবাি আদালথত পমস পরপ শি
মামলা দাথয়র কথরি।িরবতমথত ভূপম আিীল মবার্ ম ২৭/১২/২০০৭
ইং তাপরখ মামলাটি খাপরজ কথর মদি। অত:ির উক্ত আথদথশর
মপ্রপিথত বি পব াগ উচ্চ আদালথত আিীথলর জন্য পবজ্ঞ মর্পুটি
সপলপসটর (রীট), সপলপসটর উইং, আইি, পবচার ও সংসদ পবষয়ক
মন্ত্রোলয়, ঢাকা মথহাদথয়র দপ্তথর 25/01/২০09 ইং তাপরখ মামলাটি
মপ্ররি কথরি। উক্ত তাপরথখর ির আর মকাি মযাগাথযাগ করা হয়পি।
থল মামলাটি ওখাথিই পস্থতাবস্থায় পছল। বতমমাথি অত্র দপ্তর হথত
মযাগাথযাগ করা হথে।

৩৪০ িং
তারাছা

বান্দরবাি িাব মতয মজলায় এযাবৎ মকাি জপরি হয়পি পবধায় তথ্য প্রদাি করা মগল িা।

বতমমাথি উক্ত স্থাথি
জবরদখলকারী
গথের মসগুি বাগাি
পবদ্যমাি আথছ।

৬ িং কলাথম বপে মত জবরদখলকারীগথের তাপলকা
অনুযায়ী য াক্রথম ১৯৭৫-৭৬,১৯৮1-82 ও 1983-84সি
হথত মজলাপ্রশাসক,বান্দরবাি কর্তমক বথন্দাবপি পিথয়
ম াগদখল কথর আসথত পছথলি । উক্ত ভূপম ১৯৮৩ ইং
সি মজলা প্রশাসক বান্দরবাি কর্তমক বি পব াগথক হিান্তর
করা হয়। িরবতীথত ২৭ মশ আগষ্ট ১৯৯৮ ইং তাপরখ
পরজা ম ম াষো করা হথল জবরদখলকারীগে বি
পব াথগর পবরুথে মজলা প্রশাসক, বান্দরবাি বরাবর পমস
পরপ শি মামলা দাথয়র কথরি । িরবতীথত মামলাটি
মজলা প্রশাসক খাপরজ কথর মদি এবং উক্ত ভূপমথত বি
পব াগথক িা যাওয়ার জন্য স্থায়ী াথব পিথষধাঙ্গা জারী
কথরি। বি পব াগ এ পিথষধাঙ্গার মপ্রপিথত অপতপরক্ত
পব াগীয় কপমশিার আদালত,চট্রগ্রাম বরাবথর পমস মামলা
দাথয়র কথর। এ মামলায় বি পব াগথক শুিািীর পদি
অনুিপস্থত মদখাইয়া মামলাটি খাপরজ কথর মদি। এর ির
বি পব াগ 8/6/2011ইং তাপরথখ আবার অপতপরক্ত
পব াগীয় কপমশিার চট্রগ্রাম এর পিকট মামলাটি পরপ উ
করার জন্য আথবদি কথরি। আথবদথির মপ্রপিথত পবগত
21/1/2015 ইং তাপরখ আদালত বি পব াগ ও
পববাদীথদর উিপস্থপত পিপিত করত: গ্যাথজট, দখল সস্ত্ব
,বি বাগাি ইতযাপদ পবথবচিায় পিথয় পুি:তদথন্তর মাধ্যথম
পবষয়টি পিস্পপির জন্য মামলাটি মজলা

-
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৩৬.১২

মমৌজা

ক্তি.এি িাগ

৮

৯

জিরিখিকৃি িংরক্তিি িনভূক্তমর িফক্তিি
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ক্তি.এি িাগ
খক্তিয়ান
খক্তিয়ান
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১১
১২
১৩

ক্তি.এি
খক্তিয়ান
১৪

ম াগদখল কথর আসথত পছথলি । উক্ত ভূপম ১৯৮৩ ইং
সি মজলা প্রশাসক বান্দরবাি কর্তমক বি পব াগথক হিান্তর
করা হয়। িরবতীথত ২৭ মশ আগষ্ট ১৯৯৮ ইং তাপরখ
পরজা ম ম াষো করা হথল জবরদখলকারীগে বি
পব াথগর পবরুথে মজলা প্রশাসক, বান্দরবাি বরাবর পমস
পরপ শি মামলা দাথয়র কথরি । িরবতীথত মামলাটি
িনভূক্তমর
গৃহীি ব্যিস্থা (মামিা/মজিা প্রোিলন উলেি প্রস্তাি
মজলা প্রশাসক খাপরজ কথর মদি এবং উক্ত ভূপমথত বি
জিরিখলির
ইিযাক্তি আলে ক্তক না)
পব াগথক িা যাওয়ার জন্য স্থায়ী াথব পিথষধাঙ্গা জারী
ক্তিিরণ
কথরি। বি পব াগ এ পিথষধাঙ্গার মপ্রপিথত অপতপরক্ত
বলেি/
(িি১৫
১৬
পব াগীয় কপমশিার আদালত,চট্রগ্রাম
বরাবথর পমস মামলা
দাথয়র কথর। এ মামলায় বি পব াগথক শুিািীর পদি
অনুিপস্থত মদখাইয়া মামলাটি খাপরজ কথর মদি। এর ির
বি পব াগ 8/6/2011ইং তাপরথখ আবার অপতপরক্ত
পব াগীয় কপমশিার চট্রগ্রাম এর পিকট মামলাটি পরপ উ
করার জন্য আথবদি কথরি। আথবদথির মপ্রপিথত পবগত
21/1/2015 ইং তাপরখ আদালত বি পব াগ ও
পববাদীথদর উিপস্থপত পিপিত করত: গ্যাথজট, দখল সস্ত্ব
,বি বাগাি ইতযাপদ পবথবচিায় পিথয় পুি:তদথন্তর মাধ্যথম
পবষয়টি পিস্পপির জন্য মামলাটি মজলা
প্রশাসক/মসথটলম্যাি অপ সার বান্দরবাি এর পিকট মপ্ররি
কথরি। উহার ধারবাপহকতায় উক্ত মামলাটি বতমমাথি
অপতপরক্ত মজলা প্রশাসক (রাজস্ব) বান্দরবাি এর পিকট
পবচারাধীি আথছ। আগামী 05/01/2021 ইং তাপরখ
শুিাপির পদি ধার্য্ম আথছ। এই পবষথয় বি পব াগ
মযাগাথযাগ অব্যাহত মরথখথছ।

মন্তব্য

১৭

