
ভারেতর পররা  মntণালেয়র িববিৃত

     
আসােম েkাভ-pিতবাদ

বাদপড়ােদর িবেদিশ েঘাষণা করা হেব না

ভারেতর  পররা  মntণালেয়র  মখুপাt  রভীশ  kমার  eক  িববৃিতেত  জািনেয়েছন,  যারা  eনআরিস  তািলকা
েথেক বাদ পেড়েছন তােদর কাuেক িবেদিশ বেল গণয্ করা হেc না। ‘িডেটনশন’ কয্ােm আটক করাo হেব
না। িবেদিশ সংবাদমাধয্েম eনআরিস িনেয় িব ািnকর িরেপােটর্ র কারেণ পররা     মntণালয় গতকাল সnয্ায়
e িববৃিত জাির কের। িববিৃতেত eনআরিস গঠেনর বয্াকgাun eবং ভিবষয্ৎ েরাডময্াপ েদoয়া হেয়েছ। বলা
হেয়েছ, বাদপড়ােদর েকােনা aিধকার েথেক বি ত করা হেব না।
মখুপাt  বেলন,  1985  সােল  ভারত  সরকার  আসাম  চুিk  sাkর  কের,  যােত আসােমর  নাগিরকেদর sাথর্
রিkত হয়। িtপkীয় চুিk sাkর কের ভারত সরকার, আসাম সরকার eবং আসাম sুেডn iuিনয়ন o
আসাম গণসংgাম পিরষেদর সে । সুিpম েকাটর্  ভারত সরকারেক িনেদর্শ িদেয়িছল 2013 সােলর মেধয্ ei
চুিk  পায়ণ  করেত।  e  কারেণi  2015  সাল  েথেক  নাগিরক  পিরচয়  িনিদর্  কের  তািলকা  pকাশ  করার
pিkয়া  হয়। মুখপাt দািব কেরন, eনআরিস pিkয়া aতয্n sc আiিন pিkয়া। eটা েকােনা pশাসিনক
িনেদর্ েশ করা হয়িন। ফেল ভারত সরকার েজার কের eটা করেছ বলা যােব না। সুিpম েকাটর্  pিতিট পদেkপ
মিনটিরং করেছ। িতিন eo বেলন, eনআরিস eকিট ৈবjািনক পdিতেত করা হেc। eর ৈবিশ য্ হেলা- eটা
বািড় বািড় ঘুের করা হয়িন। বরং নাগিরকেদর আেবদেনর িভিtেতi করা হেয়েছ। ফেল েয েকােনা নাগিরক
1971 সােলর 24 মােচর্ র আেগ আসােম িনয়িমতভােব বসবাস করেছন pমাণ িদেত পারেলi িতিন নাগিরক
হেবন। মুখপাt বেলন, e pিkয়ার মেধয্ েকােনা ৈবষময্ েনi। েকননা, আেবদনপেt বলা হয়িন ধেমর্র িভিtেত
পিরচয়  িদেত। যার  নাম  বাদ  পেড়েছ  িতিন  120  িদেনর  মেধয্  িবেদিশ িচিhতকরেণর  াiবযু্নােল  আেবদন
করেবন। যিদ তােত সn  না হন, তাহেল আসােমর হাi েকাটর্  o সুিpম েকােটর্  আেবদন করেত পারেবন। যার
নাম  বাদ  পেড়েছ  িতিন  েয  সুেযাগ-সুিবধা  o  aিধকার  েপেতন  তা-i  েপেত  থাকেবন।  ফেল  eসব  বয্িkেক
eখনi  রা হীন  বলা  যােব  না।  ভারত  সরকার  pেতয্কেক  সব  ধরেনর  সহেযািগতা  করেব  আiিন  সুিবধা
পাoয়ার  জনয্।  েজলা  আiন  কতৃর্ পkেক  বলা  হেয়েছ  eেদর  সহেযািগতা  করার  জনয্।  িবেশষ  কের  গিরব
মানেুষর  জনয্  সুিবধা  কের  েদoয়া  হেব।  াiবুয্নাল  বািড়েয়  দ’ুশ  করা  হেয়েছ।  িডেসmেরর  মেধয্  bক  sের
াiবনুয্াল হেব। পররা  মntণালয় জািনেয়েছ, ভারত আiেনর শাসেন িব াসী eবং মানবািধকার রkার জনয্

সংিবধান মেত বয্বsা েনেব।
বাংলােদশেক 14-15 লাখ েলাক েফরত িনেত বলা হেব : আসােমর চূড়াn নাগিরক তািলকায় 19 লাখ েলাক
বাদ  পড়ার  eকিদন  পেরi  রাজয্িটর  aথর্মntী  o  িবেজিপ  েনতা  িহমn  িব  শমর্া  বেলেছন,  ‘14-15  লাখ
িবেদিশেক  িচিhত  করা  হেয়েছ।  বাংলােদশেক  তােদর  ei  14-15  লাখ  েলাকেক  িফিরেয়  িনেত  বলা  হেব।’
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েগৗতম লািহড়ী, নয়ািদিl

বাদপড়ােদর িবেদিশ েঘাষণা করা হেব না|453338|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/453338/2019-09-02

1 of 2 9/2/2019, 11:06 AM



গতকাল ভারতীয় সংবাদমাধয্ম িনuজ 18-েক  েদoয়া eক সাkাৎকাের িতিন e কথা বেলেছন।
বাদ  পড়েলন  সােবক  রা পিতর  sজনরাo  :  আসােম  িবেজিপ  সরকােরর  ৈতির  করা  জাতীয়  নাগিরকপি
(eনআরিস)  েথেক  বাদ  পড়ারা  গতকাল  িবেkাভ  কেরেছন।  দািব  জািনেয়েছন  eনআরিসর  e  তািলকা
বািতেলর। aনয্িদেক, িবেরাধী দেলর িবধায়ক o ভারেতর হেয় যুd করা সােবক েসনা কমর্কতর্ ার পর খবর
পাoয়া েগল ধু তারা নন, eনআরিসেত sান হয়িন েদশিটর সােবক রা পিত ফখরuিdন আলী আহমেদর
sজনেদরo।
ভারতীয় সংবাদমাধয্েমর খবের বলা হয়, শিনবার pকািশত eনআরিসর চূড়াn তািলকায় িনেজেদর নাম খুঁেজ
পানিন  ভারেতর  সােবক  রা পিত  ফখরuিdন  আলী  আহমেদর  sজনরা।  সােবক  e  রা পিতর  ভাi
eকরামিুdন আলী আহমেদর েছেল িজয়াuিdন গত বছেরর জলুাiেয় pকািশত eনআরিসর খসড়া তািলকায়
িনেজেদর নাম না েদখায় িবিsত হেয়িছেলন। eবার চূড়াn তািলকায়o েনi তােদর নাম। চূড়াn তািলকায়
নাম না েদেখ হতিবhল িজয়াuিdন আলী আহমদ বেলন, আিম সােবক রা পিত ফখরuিdন আলী আহমেদর
ভাiেপা। আমার নাম eনআরিসেত েনi। utরািধকার তেথয্ আমার বাবার নামo েনi। আমরা িবষয়িট িনেয়
িচিnত। 1974 সাল েথেক 1977 সােল মৃতুয্র আগ পযর্n িবে র সবর্বহৃৎ গণতািntক রাে র সেবর্াc aিধকতর্ া
িছেলন ফখরuিdন আলী আহমদ। ভারেতর e প ম রা পিতর পিরবার বতর্ মােন আসােমর কাম প েজলার
রি য়ার  বািসnা।  ভারেতর  মেধয্  আসামi  eকমাt  রাজয্  যারা  eনআরিস  চালু  করল।  e  তািলকায়  নাম
uেঠেছ েমাট 3 েকািট 11 লাখ 21 হাজার 4 জেনর। বাদ পেড়েছন 19 লাখ 6 হাজার 657 জন। eর মেধয্ 11
লােখর মেতা িহnু বাঙািল, 6 লাখ মসুিলম বাঙািল eবং বািকরা িবহাির, েনপািল, েলপচা pভৃিত। বাদ পড়া
নাগিরকেদর িবষেয় েদশিটর sরা  মntণালয় জািনেয়েছ, রাজয্জেুড় pায় 1 হাজােরর মেতা িবেদিশ াiবুয্নাল
sাপন  করা  হেব।  iিতমেধয্  100  াiবুয্নাল  েখালা  হেয়েছ।  আরo  200িট  াiবুয্নাল  েসেpmেরর  pথম
সpােহi েখালা হেব।
কাuেক  রা হীন  না করার আhান  জািতসংেঘর  : ভারেতর  আসােম  eকজন  বয্িkেকo রা হীন  না করার
আhান  জািনেয়েছ  জািতসংঘ।  আসােম  জাতীয়  নাগিরক  িনবnেনর  (eনআরিস)  চূড়াn  তািলকায়  19  লাখ
মানষু বাদ পড়ায় uেdগ pকাশ কের e আhান জািনেয়েছ জািতসংেঘর শরণাথর্ীিবষয়ক হাiকিমশন। গতকাল
েজেনভায়  জািতসংেঘর  শরণাথর্ীিবষয়ক  হাiকিমশন  (iueনeiচিসআর)  eক  িববিৃতেত  eকজনo  েযন
রা হীন  না  হেয়  পেড়,  তা  িনি ত  করেত  বেলেছ  ভারতেক।  িববৃিতেত  জািতসংেঘর  শরণাথর্ীিবষয়ক
হাiকিমশনার িফিলেpা gানিদ 19 লাখ েলাক বাদ পড়ায় uেdগ pকাশ কেরেছন।
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