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ভারেতর utর-পূবর্া লীয় রাজয্ আসােমর জাতীয় নাগিরকপি  বা eনআরিস েথেক বাদ েদoয়া হেয়েছ
19  লােখরo েবিশ মানুেষর  নাম।  pাথিমক  িহেসেব eেদর pায়  60 শতাংশi  িহn ু ধমর্াবলmী।  তািলকা
েথেক  বাদ  পড়ায়  ভিবষয্t  িনেয়  বয্াপকভােব  uিdg  হেয়  পেড়েছন  eসব  মানষু।  তেব  আসাম  সরকার
জািনেয়েছ, বাদ পড়া মানুষেক eখনi িবেদিশ েঘাষণা করা হেব না aথবা েgফতারo করা হেব না। তারা
120 িদেনর মেধয্ ফেরনাসর্ াiবযু্নােল আেবদন করেত পারেবন। eজনয্ আসােম েখালা হেc 1 হাজার
াiবুয্নাল।  াiবযু্নাল  তােদর  িবেদিশ  বেল  রায়  িদেল,  তারপেরo  হাiেকাটর্  আর  সুpীম  েকােটর্  তারা

আেবদন  করেত পারেবন। তােতo যিদ েকu িনেজেক  ভারতীয় pমাণ না  করেত পােরন, েসেkেt  তার
আধার কাডর্  বািতল হেব। যিদo eনআরিস িনেয় িবেজিপ সn  নয় বেল জািনেয়েছন আসােমর aথর্মntী
িহমnিব  শমর্া। eনআরিস িনেয়                সমােলাচনা কেরেছ িবেরাধী দল কংেgস।
গত কেয়ক িদন ধেরi eনআরিস তািলকা pকাশেক েকnd কের বয্াপক utক া কাজ কেরেছ বাদ পড়া
মানেুষর মেধয্। e কারেণ েয েকােনা ধরেনর সংঘাত eড়ােত রাজয্ জেুড় 60 হাজার পুিলশ েমাতােয়ন করা
হয়। আেরা 2 হাজার আধাসামিরক েসনা পািঠেয়েছ ভারত সরকার। রাজধানী য়াহািটসহ সংেবদনশীল
eলাকা িলেত 144 ধারা aনুযায়ী িনেষধাjা জাির রেয়েছ। তেব sাভািবক জন-জীবেনর oপের েতমন
েকােনা pভাব পেড়িন বেল জানা েগেছ।
পূবর্ েঘাষণা aনযুায়ী গতকাল শিনবার সকােল eনআরিস টুiেট eকিট েpস িবjিp pকাশ কের তািলকার
তথয্ জানায়। eনআরিসর রাজয্ সমnয়ক pতীক হােজলা জানান, 3 েকািট 11 লাখ 21 হাজার 4 জন
ভারেতর নাগিরকপি েত anভুর্k হেবন। আর 19 লাখ 6 হাজার 657 জন ঐ তািলকায় sান পানিন।
গত বছর pকািশত খসড়া eনআরিস তািলকায় pায় 41 লাখ েলােকর নাম বাদ পেড়িছল। তার মেধয্ pায়
4 লাখ মানষু তািলকায় নাম েতালার জনয্ পুনিবর্েবচনার আেবদন কেরনিন। ei pায় 4 লাখ মানুষসহ
েমাট  19  লােখর  নাম  বাদ  পড়ল।  বাদ  পড়ােদর  মেধয্  aিধকাংশ  িহn।ু  e  িনেয়  েkাভ  pকাশ  কেরেছ
িবেজিপo।
আসােমর মুখয্মntী সবর্ানn েসানoয়াল জািনেয়েছন, eনআরিসর তািলকায় কােরার নাম েনi মােনi েয
তােক িডেটনশন কয্ােm েযেত হেব eমনটা নয়। aেনক সুেযাগ থাকেছ িনেজেক ভারতীয় িহেসেব pমাণ
করার। তােদর বয্াপাের সরকার সহানভূুিতর সে i িবেবচনা করেব। যিদo তােত বাদ পড়ােদর আত
কমেছ না। তািলকায় নাম থাকায় আসােমর েশািনতপুেরর ধলাবািড় gােম kেয়ায় ঝাঁপ িদেয় আtহতয্া
কেরেছন শােয়রা েবগম নােম eক বৃdা। e িনেয় eনআরিসেত নাম না থাকায় আtহতয্া কেরেছন anত
33  জন।  তািলকায়  নাম  েনi  1999  সােল  কািগর্ল  যুেd  aংশgহণকারী  ভারতীয়  েসনাকমর্ী,  সােবক
েলফেটনয্াn  েমাহাmদ  সানাulাহর।  নাগিরকt  িফের  েপেত  ফেরনাসর্  াiবযু্নােল  যাoয়া  ছাড়া  আর
েকােনা রাsা েনi তার। 1967 সােল েমাহাmদ সানাulাহর জn। িতিন েসনাবািহনীেত েযাগ েদন 1987
সােল। রা পিত পুরsারo েপেয়িছেলন িতিন। 30 বছর েসনাবািহনীেত থাকার পের 2017 সােল aবসর
েনন। eরপর eeসআi িহেসেব সীমাn শাখায় েযাগ িদেয়িছেলন। eনআরিসর তািলকা েথেক বাদ পেড়েছ

  তািরক হাসান, কলকাতা
pিতিনিধ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

আসােমর  িবেরাধী  দল  aল  iিnয়া  েডেমাkয্ািটক  n  (eআiiuিডeফ)-eর  eমeলe  aনn  kমার
মােলার নামo।
তেব e তািলকা িনেয় সn  নয় েখাদ িবেজিপ। আসাম রােজয্র aথর্মntী িহমnিব  শমর্া বেলেছন, ৈবধ
নাগিরকেদর  িচিhত  করা  eবং  aৈবধ  aনুpেবশকারীেদর  বািতল  করার  েkেt  ei  তািলকা  কতটা
সহেযাগী  হেব  তা  িনেয়  সেnহ  আেছ। িতিন  বেলন,  বাংলােদেশর  সীমাn  েঘষঁা  েজলা  দিkণ  সালমারা  o
ধুবিুরেত তািলকা েথেক বাদ পড়ার হার সবর্িনm। aথচ ভূিমপুt েজলায় pচুর মানুেষর নাম বাদ পেড়েছ।
eটা কীভােব সmব? আমরা ei তািলকায় ভরসা রাখিছ না।   
eনআরিস  িনেয়  তীb  সমােলাচনা  কেরেছ  কংেgসo।  ভারেতর  sরা মntী  tিটমkু  eনআরিস  তািলকা
pকাশ করেত বয্থর্ হেয়েছন বেল সমােলাচনা কেরেছন আসােমর সােবক মখুয্মntী ত ণ গৈগ। িতিন বেলন,
aেনক ভারতীয়র নাম বাদ পেড়েছ। ব  িবেদিশর নাম নিথভুk হেয়েছ। যার ফেল েবিশ সমসয্া ৈতির হেব
বেল  আশ া  pকাশ  কেরেছন  িতিন।  চূড়াn  তািলকা  িনেয়  েkাভ  pকাশ  কেরেছ  aল  আসাম  sুেডn
iuিনয়নo (আসু)। তারা বেলেছ, ei তািলকা tিটপূণর্। pেয়াজেন সুিpম েকােটর্  যাoয়া হেব। eনআরিস
pকােশর পর িদিlেত েসািনয়া গাnীর েনতৃেt ৈবঠেক বেস জাতীয় কংেgস।
েলাকসভায় জাতীয় কংেgেসর েনতা aধীর েচৗধুির বেলেছন, আমার পূবর্পূ েষর বাস িছল বাংলােদেশ।
তাহেল আমােকo eনআরিস pেয়াগ কের েদেশর বাiের পািঠেয় েদoয়া েহাক।
আসাম সরকার েঘাষণা কেরেছ, দsুেদর সব রকম আiিন সহায়তা েদেব pশাসন। eকi রকম েঘাষণা
কেরেছ রােজয্র pধান িবেরাধী দল কংেgসo। কেয়কিট বাঙািল সংগঠনo আiিন সহায়তা করার রাsা
খুেল েরেখেছ।
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