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ভারেতর উ র-পূবা লীয় রাজ  আসােমর জাতীয় নাগিরকপি  বা এনআরিস থেক বাদ পড়া ১৯ লােখরও
বিশ মা ষ আিপেলর েযাগ পােবন। িক  আিপেলও বাদ পড়েল আধার কাড হারােনার পাশাপািশ সব

রকম সামািজক িবধা থেক বি ত হেবন তারা। আর শষ পয  তােদর জায়গা হেত পাের বি  িশিবের।
এমন পিরি িতেত চরম হতাশায় িদন কাটেছ তােদর।

এিদেক সাধারণ              জনতা তা বেটই এনআরিস তািলকায় নাম নই ভারেতর সােবক রা পিত
ফক ি ন আিল আহেমেদর ভািতজা িজয়াউি ন আিল আহেমেদরও। িসআরিপএফ ও অ া  বািহনীর
জওয়ানেদর  বাদ  পড়া  িনেয়   তুেল  ভারতীয়েদর  নাগিরক  িনি ত  করেত  বেলেছন  পি মবে র
মুখ ম ী মমতা ব ানািজ। তািলকা থেক ায় এক লাখ গাখার নাম বাদ পড়ায় ব াপক াভ কাশ
কেরেছন িতিন। অ িদেক বাদ পড়া ১৯ লাখ মা েষর মেধ  বিশর ভাগই িহ । ফেল এ িনেয় চােপ
পেড়েছ মতাসীন িবেজিপও। 

গত শিনবার চড়ূা  তািলকা কাশ কের এনআরিস। এই তািলকায় বাংলা ভাষী মুসলমােনর পাশাপািশ
অেনক িহ ও বাদ পেড়েছন। তেব আিপেলর েযাগ রেয়েছ তােদর। পযায় েম ফেরনাস  াইবু াল,
হাইেকাট এবং ি মেকােট যেত পারেবন তারা। তেব শষ পয  নাগিরক  মাণ না করেত পারেল
বািতল হেত পাের আধার কাড। ভারত সরকার দ  এই কাড সিচ  পিরচয়প । যা পাসেপাট থেক 
কের সম  রকম সামিজক েযাগ- িবধা পাওয়ার ে  পূণ। এটা না থাকেল সরকাির চাকিরজীবী

িভেড ড ফা ড পেত পারেবন না। বািতল হেত পাের ব াংক অ াকাউ ট। ায়ী ভােব ভাটািধকার হারােত
পােরন। সবেশষ তােদরেক পাঠােনা হেত পাের িডেটনশন ক াে । ইিতমেধ ই এ রকম ক াে  রেয়েছন
হাজার খােনক মা ষ। আেরা কেয়কিট এরকম িডেটনশন ক া  বানােনা হে । একই সে   করেত
পাের পুশব ােকর ি য়া।

এই তািলকা িনেয় াভ কাশ কেরেছন মমতা ব ানািজ। এক টইুেট িতিন বেলেছন, িসআরিপএফ-সহ
অ া  বািহনীর জওয়ান থেক  কের ভারেতর সােবক রা পিতর পিরবােরর সদ —এ রকম হাজার
হাজার কৃত ভারতীয় নাগিরক এনআরিস থেক বাদ পড়েছন। আেগ পুেরা এনআরিসর িবষয়িট জানেত
পািরিন। যত তথ  আসেছ, জানেত পারিছ, গাখা স দােয়র এক লাখ লাক বাদ পেড়েছন। 

কাম েপর রাি য়া  জলায় থােকন ভারেতর সােবক রা পিত ফক ি ন আিল আহেমেদর ভাই মর ম
একরাম  আিল  আহেমেদর  পিরবােরর  সদ রা।  তার  ছেল  িজয়াউি ন।  িতিন  জািনেয়েছন,  ?খসড়া
তািলকার পাশাপািশ চড়ূা  তািলকায়ও নাম নই তােদর। এ িনেয় আইিন লড়াইেয়র িত িনে ন তারা। 

 

  তািরক হাসান, কলকাতা
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।
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