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নাগরিকত্ব তারিকায় নাম না থাকায় বাড়ছে আত্মহতযা 

 

ভািছতি আসাম িাছযয বসবাস কিা বাাংিাভাষী মানুছষি মছন আতঙ্ক সৃরি হছয়ছে। এি কািণ আসাছম ৪০ িাখ বাাংিাভাষী মানুছষি ভািতীয় 

নাগরিকত্ব ককছড় রনছয়ছে কেশটিি সিকাি। িাযযটিছক 'অববধ অরভবাসীমুক্ত' কিাি রবতরকিত এনআিরস কম িসূরিি আওতায় এ পেছেপ কনওয়া 

হছয়ছে। কািণ ভািত সিকাি ও যাতীয়তাবােী অসমীয়ছেি োরব, তািা সবাই বাাংিাছেশ কথছক অববধভাছব আসাছম এছস বসরত স্থাপন 

কছিরেছিন। এখন ৪০ িাখ মানুষ প্রতযাবাসছনি হুমরকি মুছখ পছড়ছেন। এ ভছয় অছনছকই আত্মহতযা কিছেন বছি যারনছয়ছেন ভুক্তছভাগীছেি 

স্বযন এবাং তাছেি পাছশ োঁড়াছনা সিকারি নীরতি রবছিারধতাকািী অযারিরভস্টিা। 

 

গত কম মাছস ৮৮ বেি বয়সী আশিাফ আিী আত্মহতযা কছিন। এি আছগ আিী এবাং তাি পরিবাছিি সেস্যিা রনছযছেি ভািতীয় প্রমাণ কিছত 

সেম হন এবাং ভািতীয় নাগরিকছেি একটি তারিকায় তাছেি নামও কতািা হয়। রকন্তু তাছেি এক প্ররতছবশী এই রসদ্ধান্ত িযাছিঞ্জ কছিন। 

আিীছক কফি ডাকা হয় তাি নাগরিকত্ব প্রমাণ কেওয়াি যন্য। তা না পািছি তাছক রডছেনশছন কযাছে আেছক িাখাি কথা বিা হয়। আসাছম 

'অববধ নাগরিকছেি' যন্য এিকম প্রায় িািটি রডছেনশন কযাে িছয়ছে। পছি এই আেছকি ভছয় এবাং চূড়ান্ত তারিকা কথছক তাি নাম বাে 

যাওয়াি ভছয় আিী আত্মহতযা কছিন। এিকম আিও বহু আত্মহতযাি ঘেনা আসাছম ঘেছে।  

 

অরধকািকমীিা বিছেন, ২০১৫ সাছি নাগরিকছত্বি তারিকা হািনাগাে শুরু হওয়াি পি তারিকা কথছক বাে পছড় নাগরিকত্ব হারিছয় আেক 

হওয়াি ভছয় অছনক বাঙারি মুসরিম ও রহন্দু আত্মহতযা কিছেন। রসটিছযন ফি যারস্টস অযান্ড রপস নাছমি একটি সাংস্থাি সাংগঠক যমছশি আিী 

এ ধিছনি ৫১টি আত্মহতযাি তারিকা রেছয়ছেন। রতরন বছিন, নাগরিকত্ব হািাছনাি ভছয় মানরসক আঘাত ও িাছপি মছে রেছিন এই মানুষগুছিা। 

২০১৮ সাছিি যানুয়ারিছত হািনাগাে তারিকাি প্রথম খসড়া প্রকারশত হওয়াি পি সবছিছয় কবরশ আত্মহতযাি ঘেনা ঘছেছে। 

 

আছিক অরধকািকমী প্রছসনরযৎ রবশ্বাস এই তারিকাছক 'মানরবক রবপয িয়' বছি উছেখ কছিছেন, যা ন্যায়রবিািছক উছপো কছি িাখ িাখ প্রকৃত 

নাগরিকছক িাষ্ট্রহীন কছিছে। আসাছমি পুরিশ এসব মৃত্যযছক অস্বাভারবক বিছিও প্রমাছণি অভাছব এগুছিাছক নাগরিকছত্বি তারিকা হািনাগাছেি 

সছে সেরকিত বছি স্বীকাি কছিরন। গছবষক আব্দুি কািাম আযাে ২০১৫ সাছি তারিকা হািনাগাে শুরু হওয়াি পি কথছক এসব আত্মহতযাি 

রবষছয় তথ্য সাংগ্রহ কছি আসছেন। রতরন বছিন, যািা আত্মহতযা কছিছেন তাছেি হয় সছেহযনক কভাোি কঘাষণা কিা হছয়ছে রকাংবা তারিকা 

কথছক নাম বাে কেওয়া হছয়ছে। 

 

৩১ জুিাইছয়ি মছে তরড়ঘরড় কছি তারিকা হািনাগাছেি কায কসছি কফিছত িাইছে আসাম  িাযয সিকাি। যাি কািছণ হাযাি হাযাি বাঙারি 

রহন্দু ও মুসরিম িাষ্ট্রহীন হছয় পড়াি ভছয় িছয়ছেন। স্থানীয় আইনযীবী হারফয িরশে কিৌধুিী বছিন, এনআিরসি খসড়া কথছক বাে পড়া ৪০ িাখ 

মানুছষি মছে অছধ িকই চূড়ান্ত তারিকায় যায়গা পাছবন না। তাছেি ভরবষ্যৎ আসছিই অরনরিত।  

 


