
আসােম
আফসানা িরেজ

ভারেতর u
জনেগা ীর ব

2985 সােল
েযাগ কের আ
েবিশর ভাগ 
আসাম কৃিষ 
লাখ ভূিমহীন
েদয়। পূব র্বে
চাষাবােদর u

আসােমর u
বাঙািলরা u
িশ ার মা ম
ে ােভর স
“বাঙালী েখদ
করার জ  ত
aনুযায়ী বাঙ
িতবাদ কের

হািমদ খান ভ
হয়। আসােম
রাজয্ থাকা সব্
বাঙািল পািল
েদয়। 2৯94
ভারত েথেক
aয্াকড র্ নােম
ভারতীয় নাগ
সােলর 35 ম

2৯62 সােল 
িনয়ম থাকেল
চাoয়া হেয়েছ
তািলকার নি
লাiেস  বা 
িত ােনর 
থ র্ হেল তা

িহেসেব িবেব

েমর eনআ
জায়ানা সুলতানা |  

র পূেব র্র সব েথে
বাস। আর ei ভ

ল ি িটশরা বরাক 
আসাম েদশ গঠ
eলাকা িছল জ
প  uৎপাদেনo
ন কৃষকেক আসাে
ে র কৃষকেদর প
uপেযাগী হেয় uে

িতেত aবদান র
িত করেত থাকে
ম িহেসেব সব্ীকৃিত
য় হয়। পুি ভূত
দা আে ালন”। 
তখন চালু করা হ
ঙািল কৃষকরা লাi
েরন তৎকালীন আ
ভাসািন। eর 21
মর কাছার েজলার
সব্েতব্o তােদর রা
লেয় পি মবে  আ
4 সােলর েগাহপুে
ক আসােমর িবি
ম পিরিচত। েদেশ
গিরক িহেসেব িবে
মাচ র্ পয র্  েসখােন

আসােম শুরু হে
লo 2৯62 সােলর
েছ েসগুেলা হল- 
িথ, জিম o জাসব্
সািট র্িফেকট, সর
শংসাপ  eবং 

ার আর আসােমর
বিচত হেবন তার

আরিস e
কােশর সময় : 3৯

থেক বড় রাজয্ আ
ভাষার িভি েত ƣত

uপতয্কা, তৎকা
ঠন কের। আসামে
েল আবৃত। বসব

o তখন িপিছেয় িছ
েম ানা িরত ক
পির ম eবং aেন
েঠ। 

রাখার কারেণ থ
েল ানীয় জনগণ
িত িদেয়িছল েযখা
ত ে ােভর বিহঃ
তখন েথেক aস

হয় লাiন থা। e
iেনর বাiের আর
আসােমর পাল র্ােমে
1 বছর পর 2৯71
র িশলচর, কিরম
ােজয্ বাঙািলেদর 
আ য় েনয়। দা
পুের গণহতয্ার িশক

 হoয়ার uপ ম
শর a  নাগিরক
বেবিচত হেবন। ত
ন িগেয়িছেলন। 

েয়িছল াশনাল 
র পর আবার 31
2৯62 সােলর জ
সব্তব্ নিথ, নাগিরক
রকাির চাকিরর নি
আদালেতর েযেক
র তথা ভারেতর ন
রা। 

eবং আমা
 জুলাi, 312৯, 23

আসাম। aসিময়ার
তির জািতগত িবে

ালীন পূব র্বে র িস
মেক েদশ গঠেন
বােসর স ণ র্ aনু
িছল। ি িটশরা ত
কের তােদরেক কৃি
নক িমেকর জীব

থম িদেক আসােম
ণ িনরাপ াহীনতা
খােন আসােমর মা
কাশ ঘেট ি িটশ

সিময়ােক রাজয্ ভা
e সময় বাঙািল কৃ
র েকান জিমর বে
ে র সদ  o আ
1 সােলর eি েল 
মগ , হাiলাকাি

াপক uপি িত
া রূপ েনয় গণহত
কার হয় বাঙািলর
ম হেল 2৯96 সা
রকেতব্র িনয়ম হল
তেব আসােমর ে

েরিজ ার aব িস
126 সাল eনআর
জাতীয় নাগিরক প
কেতব্র শংসাপ
িথ, াংক বা েপ
কান নিথ। আসাে
নাগিরক বেল িবে

 3

মােদর ভা
3:12 eeম  

রা আসােমর ধান
েভেদর েজের আ

িসেলট েজলা, u
নর পর ি িটশরা e
নুপেযাগী। eমনি
তখন পূব র্বে র বৃহ
িষ কােজ িনেয়ািজ
বেনর িবিনমেয় আ

মর জনগণ বাঙািল
ায় ভুগেত থােক
া  2৯% মানুষ িছ
শ শাসন েশষ হব
ভাষা বানােনার েজ
কৃষকেদর ভূিমর স
ে াব  করেত পা
আসােমর মুসিলম 

aসিময়ােক আস
েত হাজার হাজা

ত তারা েমেন িনেত
তয্ায়। eর পর 2
রা যা আ জর্ািতক
সােল ভারত o আ
ল যারা 2৯59 সাে

ে  ƣবধ নাগিরক

িসিটেজ  বা eনআ
রিস eর হাল নাগ
প ীকরেণর নিথ a

, ায়ী আবািসক
পা  aিফেসর aয্া
েমর দুগ র্ম াি ক
েবিচত হেবন না

3৯ জুলাi 312৯

াবনা 

ন জনেগা ী হেল
আসােম দা া হেয়ে

েরর রংপুেরর েগ
eর u য়েনর িত
নিক েসখােন েকান
হ র ময়মনিসংহ
িজত কের eবং েস
আসােমর েগায়াল

িলেদর েমেন িনেল
। eছাড়া ি িটশর
িছল বাঙািল। eর
বার পর পরi। 2
জার দািব uেঠ। আ
সীমােরখা বরাবর

পারত না। ei a
লীেগর সভাপিত
সােমর eকমা  র
জার বাঙািল বাস ক
েত পাের িন। েস 
2৯83 সােলo আ
ক ের াপক িন
আসাম সরকােরর ম
ােলর 2৯ জুলাiেয়
ক িহেসেব শুধুমা

আরিস। িত দশ
গাদ শুরু হয়। eখ
aথবা 35 মাচ র্ 2
ক শংসাপ , পা
াকাuে র নিথ, জ
ক শহেরর aিশি
। িনজ ভূিমেত শ

৯ 

লo েসখােন aসং
েছ বহু বার। 

গায়ালপাড়া মহকু
িত নজর েদয়। িক
ন আিদবাসীরাo ব
হ, রংপুর o িসেল
সখােন ায়ীভােব
লপাড়া, কামরূপ, 

লo পরবত েত িশ
রা বাংলা ভাষােক 
র ফেল aসমীয়ােদ
2৯61 সােল েগায়
আসােম বাঙািল কৃ
র লাiন েটেন েদ

a ায় a া  থ
ত মজলুম জনেনত
রাজয্ ভাষা করার 
করত। িক  বাঙা

স বছর জািতগত দ
আসােম বড় ধরেন
িনি ত হেয়িছল। 
মে  eকিট সমে
য়র মে  ভারেত 
া  তারাi িবেবিচ

শ বছর পর পর e
খােন নাগিরকেদর
2৯82 সােলর আগ
পাসেপাট র্, eলআi
জে র শংসাপ
ি ত মানুষগুেলা e
শরণাথ  বা aৈবধ

ংখয্ বাংলাভাষী 

কুমােক আসােমর 
িক  তখন আসাে
বসবাস করত না
লট েজলা েথেক ল
ব বসবােসর aনুম
েতজপুর iতয্ািদ

িশ া, সং িতেত
ানীয় মূল ভাষা

েদর মে  ধীের ধী
য়ালপাড়ায় শুরু হ
কৃষকেদর েকাণঠা
দয়া হয় eবং থ
থার িবরুে  েজাড়
তা মাoলানা আ ল
িসধা  হন কর

ঙািলেদর জ  আল
দা ায় হাজার হা
নর জািতগত দব্  
ei iসুয্েক েক

েঝাতা হয়। যা আ
eেসেছন তারা 

িচত হেবন যারা 2

eনআরিস হoয়ার
র কােছ েয ত গু
গ পয র্  েভাটার 
iিস, েকান সরকা

, সরকাির িশ
ei নিথগুেলা েদখ
ধ aনু েবশকাির

সােথ 
েমর 
া। 
লাখ 
মিত 
দ েজলা 

ত 
া আর 
ধীের 
হয় 
ঠাসা 
থা 
ড়াল 
ল 
রা 
লাদা 
াজার 
েদখা 
 কের 

আসাম 

2৯82 

র 
গুেলা 

কাির 
া 
খােত 



তািলকায় িনেজেদর নাম uঠােনার জ  আেবদন কের 4 েকািট 3৯ ল  মানুষ। 3129 সােলর 41 জুলাi নাগিরক পি র খসড়া 
কািশত হেল েদখা যায় 3 েকািট 9৯ ল  মানুষেক ভারেতর নাগিরক িহেসেব সব্ীকৃিত েদয়া হেয়েছ eবং 51 ল  মানুষেক 

aনাগিরক িহেসেব িচনিহত করা হেয়েছ। িদব্তীয় দফায় আরo 2 ল  ি েক ভারেতর aনাগিরক িহেসেব িচি ত করা হয়। e 
মােসর 42 তািরখ কািশত হেত যাে  চূড়া  eনআরিস তািলকা। যিদo আসােমর বত র্মান ব া পিরি িতর কারেণ চূড়া  তািলকা 
কােশর সময়সীমা eক মাস বাড়ােনার জ  রাজয্ o েক  েথেক আেবদন করা হেয়েছ । eর ফেল চূড়া  তািলকা কাশ হেত 

আরo িকছু সময় লাগেব। িক  তািলকা েয িদনi কািশত েহাক না েকন েসিট কাশ হoয়ার পর তািলকায় না থাকা ি রা আর 
িনেজেদরেক ভারেতর নাগিরক িহেসেব দািব করেত পারেবন না। যিদo িহ  ধেম র্র aনুসারীরা িবেশষ আiেনর সহায়তায় নাগিরকতব্ 
িফের পােবন । 

আসােমর জািতগত দ›দব্ িছল বাংলা ভাষাভাষীেদর েক  কের। েযখােন িহ  বা মুসলমান নয় িনয র্ািতত হেয়িছল বাঙািলরা। েযিট 
3125 সােল eেস নুতন রূপ ধারণ কের। 3125 সােলর িনব র্াচনী চাের নের  েমাদী বেলন িবেজিপ সরকার গঠন করেল আসােম 
aনু েবশকাির মুসিলমেদর েবর কের েদয়া হেব। eখােন ল ণীয় েমাদী আসােমর জাতীয়তাবাদী আে ালেনর eকিট নুতন রূপ 
িদেলন। শুধু মা  মুসলমান বাঙািলেদর টােগ র্ট কের uসেক িদেলন সা¤ দািয়কতা। 

েস জ  3127 সােল নাগিরকতব্ সংেশাধনী িবল eেন 2৯66 সােলর নাগিরকতব্ আiন বদেলর াব করা হয়। নুতন আiেন 
বাংলােদশ, পািক ান o আফগািন ান েথেক ভারেত যাoয়া িহ , িশখ, েবৗ , ƣজন, পািস র্ o ি ানেদর নাগিরকতব্ েদয়ার াপাের 
বলা হয়। িক  ei iসুয্িটেত েমাদী তার সকল িম েদর সমথ র্ন লাভ করেত থ র্ হেয়েছন। আসােম িবেজিপর েজাটস ী aসম 
গণপিরষদ (aগপ) নাগিরকতব্ সংেশাধনী িবেলর িবরুে  aব ান িনেয়েছ। কংে স, তৃণমূল কংে স eবং িবেজিপর শিরক দল 
িশবেসনা ei িবেলর িবেরািধতা কেরেছ। তারা বাঙািল িহ  িকংবা মুসলমান uভয়েকi নাগিরকেতব্র েদয়ার িবেরাধী। তােদর 
আশংকা নাগিরকতব্ সংেশাধনী িবল পাশ হoয়ায় বাংলােদশী িহ েদর মে  ভারেত যাoয়ার বনতা বৃি  পােব । েমাদী িনেজর েভাট 
াংক বাড়ােনার জ  eমনিট কেরেছন বেল মেন কের িবেরাধীরা। eখােন ল ণীয় আসােমর রাজনীিতেত eখনo ভাষার িভি েত েয 

জাতীয়তাবাদ সৃি  হেয়িছল তাi িব মান আেছ। িক  েমাদী েসখােন ধম য় িবভাজন েটেন eেনেছন। 

eখন আমােদর চুপ কের বেস থাকেল হেব না। কারণ ভারত যতi বলুক eটা তােদর aভয্ রীণ াপার আমরা পি ম বে  
িবেজিপর রাজয্ সভাপিত িদলীপ েঘাষেক যখন বলেত শুনিছ- “গলা ধা া িদেয় সবকটােক বাংলােদেশ পাঠােবা” তখন আমােদর 
দুি া না হoয়াটা aসব্াভািবক। aধ র্শত বছেররo েবিশ সময় ধের ভারেত বাস করা ভারেতর নাগিরকেদর িকছু কাগজপ  বা 
uপযু  মানািদর aভােব গলা ধা া িদেয় e েদেশ পাঠােনার মত eকিট িসধা  েমাদী সরকার িনেব বেল মেন হয় না। কারণ 
uপযু  মােনর aভাব eটা মাণ কের না েয তারা ভারেতর নাগিরক নয়। 

েলখক: কৃিষত  িবভাগ, পটুয়াখালী িব ান o যুি  িবশব্িব ালয় 

 


