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কাউেক রা হীন না করার আ ান জািতসংেঘর 

কােলর ক  ড     

ভারেতর আসােম একজন ি েকও রা হীন না করার আ ান জািনেয়েছ জািতসংঘ। আসােম জাতীয় নাগিরক িনব েনর 
(এনআরিস) ড়া  তািলকায় ১৯ লাখ মা ষ বাদ পড়ায় উে গ কাশ কের এ আ ান জািনেয়েছ জািতসংেঘর শরণাথ িবষয়ক 
হাইকিমশন। অ িদেক তািলকায় বাংলােদেশর সীমা বত  জলা েলােত সং ক সিলম বাদ পড়ায় েরা এনআরিস 

ি য়া েকই ণ দািব কের ন ন সমী ার দািব জািনেয়েছ িবেজিপ। িবপরীেত বাদ পড়ােদর বিশর ভাগই িহ  হওয়ায় 
িবেরাধীেদর তােপর েখ পেড়েছন কে  ও আসাম রােজ  মতাসীন িবেজিপ ও দল র নতারা। 

গতকাল রিববার জেনভায় জািতসংেঘর শরণাথ িবষয়ক হাইকিমশন (ইউএনএইচিসআর) এক িব িতেত একজনও যন রা হীন না 
হেয় পেড়, তা িনি ত করেত বেলেছ ভারতেক। িব িতেত জািতসংেঘর শরণাথ িবষয়ক হাইকিমশনার িফিলে া ানিদ ১৯ লাখ 
লাক বাদ পড়ায় উে গ কাশ কেরেছন। িতিন বেলন, কােনা ি য়ায় িব লসং ক মা ষ যখন জাতীয়তাহীন হেয় পেড়, তখন 

তা হেব িব েড় রা হীনতা িন ল করার ি য়ার ওপর িবশাল আঘাত। 

অ িদেক এনআরিসেক সা দািয়ক রাজনীিতর হািতয়ার িহেসেব য কৗশল িনেয়িছল িবেজিপ, তা েমরাং হওয়ায় রাজ  ও 
জাতীয় রাজনীিতেত মারা ক চােপর েখ পেড়েছ িবেজিপ। আসােমর বাংলা দিনক গশ  ানীয় ে র বরাত িদেয় গতকাল 
পি কা র য়াহা র ি  সং রেণর এক িতেবদেন বেলেছ, বাদ পড়া ১৯ লােখর মে  ১২ থেক ১৩ লাখই হেত পাের িহ  
বাঙািল। এ তে ই এনআরিস ি য়ার ওপর বজায় খেপেছ রাজ  িবেজিপ। 

িবেজিপর ত াশা িছল নাগিরক তািলকা থেক সিলমেদর বড় এক  অংশ বাদ পড়েব। এখন উে া ফল হওয়ায় ি ম কাট 
িনেয়ািজত রাজ  এনআরিস সম য়ক তীক হােজলার ওপর তাপ দাগাে ন িহ  জাতীয়তাবাদী দল িবেজিপর নতারা। আসাম 
িবেজিপর সভাপিত রণিজৎ মার দাস শিনবার রােত িপ আইেক বেলেছন, ‘আমরা এই এনআরিসেত আর আ া রাখিছ না। য়া 
সা িফেকট িদেয় অেনক মা ষ তািলকায় েক গেছ। অথচ ই লাখ ‘ ত ভারতীয়’ বা িম  তািলকা থেক বাদ পেড়েছ। 
িতিন বেলন, ‘এখন আমরা যিদ দিখ ‘ফেরনাস াই নােল’ খারাপ ফল এেসেছ, তাহেল আমরা িবষয়  পালােমে  লব এবং 
তােদর র া করার জ  আইন ণয়ন করব। 

লত সিলম অিভবাসী অ িষত বাংলােদশ সীমা বত  জলা েলােত সামা  হাের বাদ পড়ার িবষয় েকই এনআরিসর  
িহেসেব েল ধরেত চাে  িবেজিপ। রাজ  িবেজিপ নতা ও অথম ী িহম  িব শমা গতকাল ইটাের এক পাে  বেলন, ১৯৭১ 
সােলর আেগ বাংলােদশ থেক আসা অেনক ি  ‘শরণাথ  সা িফেকট দািখল কেরও তািলকায় কেত পােরিন। অথচ পের এেসও 
অেনেক উ রািধকার ত  দািখল কের তািলকায় েক গেছ। িতিন বেলন, সীমা বত  জলা েলােত ২০ শতাংশ এবং অ  
জলা েলােত ১০ শতাংশ হাের তািলকা পযােলাচনা িবষয় ি ম কােটর অ েমাদন করা উিচত। 

িবেজিপর সে  র িমিলেয়েছ অল আসাম েড  ইউিনয়ন (আ ) ও আসাম পাবিলক ওয়াক (এিপডাি উ), যােদর আেবদেনর 
পিরে ি েতই এনআরিস তিরর িনেদশ িদেয়িছেলন ভারেতর ি ম কাট। তারা এরই মে  ঘাষণা িদেয়েছ, এত কম সং ায় 
বাদ পড়ায় তারা স  নয় এবং তারা এর পযােলাচনার জ  ি ম কােটর ার  হেব। এিপডাি উ শতভাগ ন ন এনআরিসর দািব 
জািনেয়েছ। 

শ  অব ােন এনআরিস কমকতা : আসােম এনআরিস ধান কমকতা তথা এনআরিসর আসাম রাজ  সম য়ক তীক হােজলা 
বেলেছন, ৫২ হাজার সরকাির কমকতার সম েয় ণীত এই এনআরিস হালনাগাদ করা িছল এক  িবশাল কময । তািলকা রাখা ও 
না রাখার সব িস া ই নওয়া হেয়েছ িবিধব  কমকতােদর মা েম। 



বাদ পেড়েছন সােবক রা পিতর পিরবােরর সদ রাও : শিনবার আসােমর ড়া  এনআরিস কােশর পর তািলকায় নাম পাওয়া 
যায়িন ভারেতর য়াত রা পিত ফখ ি ন আলী আহেমেদর পিরবােরর কেয়কজন সদে র নাম। ফখ ি ন আলী আহেমদ 
ভারেতর প ম রা পিত িছেলন। ১৯৭৪ থেক ১৯৭৭ সাল পয  িতিন দািয়  পালন কেরন। দািয়  পালনকােল বরণ করা 
ি তীয় ভারতীয় রা পিত িতিন। আসােমর দিনক পি কা ‘ া েজ ািত’ এ ত  জািনেয়েছ। 

িবেরাধীেদর তােপর েখ িবেজিপ নতারা : আসােমর পি কা গশ  পি কার অনলাইন সং াের গতকাল এক িতেবদেন বলা 
হেয়েছ, শিনবার এ তািলকা কাশ হেতই ক  ও রাজ  িবেজিপেক একহাত িনেয়েছন আসােমর িবধায়ক আ ল খােলক। 
এনআরিস ই েত িবেজিপ নতা ও আসােমর অথম ী িহম  িব শমা সেবা  আদালেতর িনেদশেক অপমান কেরেছন বেল ত র 
পদত াগ দািব কেরন িতিন। িতিন িহম  িব শম ও িবেজিপর আেরক নতা িশলািদত  দবেক পিরেবশ ষণকারী িহেসেবও কটা  
কেরেছন। পাশাপািশ িতিন চ ােল  জািনেয় বেলেছন, ভারেতর মা েত আি ত বাংলােদিশরা এ দেশই থাকেব। 

এ িদেক এনআরিসর  িনেয় তাপ দেগেছন পি মবে র ম ী মমতা বে াপা ায়। িতিন সােবক রা পিত ফখ ি ন আলী 
আহেমদসহ অ া  বািহনীর জায়ান এবং এক লাখ গাকা জনেগা ীর সদ  বাদ পড়ায় তী  াভ কাশ কেরেছন। িতিন ফর 
কােনা ভারতীয় যােত বাদ না পেড়, এ জ  সরকারেক িঁশয়ার কের দন। এক ইেট মমতা বেলন, রাজৈনিতক ফায়দা লেত 
চেয়িছল তারা। এবার তােদর েখাশ েল িদেয়েছ এনআরিস। 

১৫ লাখ ‘বাংলােদিশেক’ ফরত আনেত বলেব আসাম : অ িদেক ভারেতর িনউজ ১৮ ক দওয়া একা  সা াৎকাের আসােমর 
অথম ী ও রাজ  িবেজিপর শীষ ানীয় নতা িহম  িব শম দািব কেরেছন, আনােস নাগিরক তািলকার পর ১৪ লাখ লাকেক 
িবেদিশ িহেসেব শনা  কেরেছ। তােদর ফরত িনেত বাংলােদশেক বলা হেব। 

িহম  বেলন, ‘আমরা ১৪-১৫ লাখ িবেদিশ শনা  কেরিছ।...এটা মািণত। মমতা বে াপা ােয়র কথা আমেল িনি  না। কারণ 
অৈবধ িবেদিশরাই ত র ভাট াংক।’ 

িতিন বেলন, ‘বাংলােদশ ভারেতর ব । তারা আমােদর সহেযািগতা কের আসেছ। অৈবধ অিভবাসেনর ে  তারা তােদর 
নাগিরকেদর িনয়িমতই ফরত নয়। এ সং া কখেনা ব বিশ িছল না। িক  এখন তােদর িচি ত করেত একটা ি য়া  
হেয়েছ। তেব তািলকায় কারও নাম না থাকেলই স িবেদিশ এবং তােক বাংলােদেশ ফরত পাঠােনা হেব, তা নয়।  : এএফিপ, 
দিনক া েজ ািত, গশ  ও আন বাজার। 

 


