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আসােম নাগিরকপ ী বা এনআরিস থেক বাদ পড়া ি েদর িফিরেয় িনেত বাংলােদশেক রািজ করােনা উিচত। এজ  ফেরনাস 
াই নাল ড়া  দফায় যসব ি েক নাগিরক  তািলকা থেক বাদ রাখেবন তােদর িবষেয় ঢাকার সে  আেলাচনা করা উিচত 

নয়া িদি র। এ ম  কেরেছন আসােমর অথম ী িহমা  িব  শমা। িতিন হ িতবার এমন ম  কেরেছন বেল খবর িদেয়েছ 
অনলাইন ল ডট ইন। এেত টাইমস অব ইি য়ার এক  িরেপাটেক উ ত করা হেয়েছ।  
 
ওই িরেপােট বলা হেয়েছ গত ৩১ শ আগ  আসােমর ড়া  এনআরিস তািলকা কািশত হয়। এেত অৈবধ িহেসেব বাদ রাখা হয় ১৯ 
লাখ ৬ হাজার ৬৫৭ জনেক। এখন তােদর সামেন আিপল করার েযাগ আেছ। সই আিপল ফেরনাস াই নােল নািন হেব। তােত 
ড়া  দফায় যারা বাদ পড়েবন তােদরেক বাংলােদেশ ফরত পাঠােনার জ  বাংলােদশ সরকােরর সে  আেলাচনার তািগদ 

িদেয়েছন িহমা  িব  শমা। বেলেছন, এজ  ভারেতর উিচত হেব বাদ পড়া ি েদর িফিরেয় িনেত বাংলােদশেক রািজ করােনা। 
তার ভাষায়, ড়া  রােয়র পের আমােদর উিচত হেব এসব নাগিরকেদর হণ করেত বাংলােদেশর সে  আেলাচনা  করা। এসব 
মা ষ ভারেত অৈবধভােব বসবাস করিছল। বাংলােদশ ও ভারত ব িতম দশ। িবিভ  সময় িনয়িমতভােব ১০০ বা ১৫০ জনেক 
বাংলােদশ িফিরেয় িনেয়েছ। িক  এনআরিস পরবত েত এই সং া হেব অেনক বিশ। িহমা  িব  শমা ভারতীয় জনতা পা র 
নতা। িতিন কািশত      নাগিরকপি  বা এনআরিস িনেয় ভীষণ অসে াষ কাশ কেরেছন। কারণ ড়া  তািলকা থেক বাদ 

পেড়েছন অেনক িহ । িতিন বেলেছন, যিদ বাংলােদশ তার নাগিরকেদর হণ করেত রািজ না হয় তাহেল আমােদরেক অ  কােনা 
পথ জঁেত হেব। তেব আিম বলিছ, কােনা বি িশিবর াপন করা হেব না। িতিন এমন  বলেলও ভারেতরই অনলাইন িনউজ ১৮ 
সিচ  িতেবদন কাশ কেরেছ য, আসােম এরই মে  ‘ স াল িডেটনশন স ার’ িনমাণ করা হে । এ খােত খরচ ধরা হেয়েছ ৪৫ 
কা  িপ। মাট ১১  এমন বি িশিবর িনমাণ করা হেব। তােত অথ বরা  ধরা হেয়েছ ১০০০ কা  িপ। ওিদেক বাংলােদেশর 

সে  ত াবতন িবষয়ক কােনা ি  নই ভারেতর। গত মােস বাংলােদশ সফর কেরন ভারেতর পররা ম ী এস জয়শ র। িতিন 
বেলেছন, আসােম অৈবধ অিভবাসীেদর শনা করণ ভারেতর অভ রীণ িবষয়। 
 
িহমা  িব  শমা বেলন, মতাসীন িবেজিপ’র সংশয় বাংলােদশ সংল  জলা েলা যমন কিরমগ , হাইলাকাি , বিড় ও দি ণ 
সাইমারােত সবেচেয় বিশ অিনয়ম হেয়েছ এনআরিস করেত িগেয়। িতিন আেরা বেলন, ণা  ায় শািসত জলা েলােত যখন 
তািলকা থেক বাদ পড়ার হার শতকরা ১৬ ভাগ, সখােন সীমা বত  জলা েলােত এই হার মা  ৬ ভাগ। তাই রাজ  ও ক ীয় 
সরকার ি ম কােটর কােছ আেবদন জািনেয়েছ সীমা বত  জলা েলােত শতকরা ২০ ভাগ যাচাই ি য়া ন ন কের করেত এবং 
রােজ র অ া  অংেশর শতকরা ১০ ভাগ যাচাই করেত। 



 
৭ই সে র ি ম কােটর কােছ বাদ পড়া ি েদর ড়া  তািলকা জমা দয়ার কথা বেল জািনেয়েছন িতিন। িহমা  িব  শমা 
বেলন, এনআরিস থেক ত যসব নাগিরক বাদ পেড়েছন তােদরেক র ার জ  রাজ  এক  াব আনেব বা তােদর প  
অবল ন করেব বেল িরেপাট কািশত হেয়েছ। িক  কািশত এই িরেপাটেক িতিন িম া বেল অিভিহত কেরন। তার ভাষায়, 
িনবাচনী চারণাকালীন িবেজিপ িত িত িদেয়িছল িতেবশী দশ েলা থেক যসব িহ  ও বৗ  অিভবাসী হেয় ভারেত েবশ 
কেরেছন তােদরেক নাগিরক  দয়ার জ  আমরা িস েজনিশপ িবল কাযকর করেবা। একই সে  িত িত দয়া হেয়িছল য, 
আসােমর পর আমরা েরা দেশ এনআরিস করেবা। িহ , বৗ  ও সিলম িহেসেব ত অেনক নাগিরক এবােরর তািলকা থেক 
বাদ পেড়েছন। এ িবষয়  িতিন ীকার কেরেছন। বেলেছন, এরই মে  তােদর জ  অিতির  ২০০ াই নাল াপন করা হেয়েছ। 
এরই মে  তার ১৬০  কায ম  কেরেছ। িহমা  বেলন, ত অেনক নাগিরক বাদ পেড়েছন তািলকা থেক। আবার অেনক 

য়া পিরচয়ধারী তািলকায় অ  হেয়েছন। ত ওই নাগিরকেদর চেয় অেনক বিশ ভেয়র িবষয় ওই য়া পিরচয়ধারীরা। তার 
মেত, রাজৈনিতক দল েলা ও প েলা এনআরিস’র সমােলাচনা করেছ না। সমােলাচনা করেছ এর েয়াগ িনেয়।  
 


