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নাগিরকপি র (এনআরিস) নােম উে েণািদতভােব বেছ বেছ মসুিলমেদর িনশানা করা হে । তােদর
রা হীন কের িদেত এনআরিস তািলকােক হািতয়ার করেছ ভারত সরকার। আসােম নাগিরকপি  তির িনেয়

বার ধানম ী নের  মািদ সরকােরর িব ে  এমনই অিভেযাগ তুেলেছ আ জািতক ধমীয় াধীনতা
িবষয়ক মািকন কিমশন (ইউএসিসআইআরএফ)। খবর আন বাজার পি কার

চলিত বছেরর ৩১ আগ  সরকার আসােম নাগিরকপি র চড়ূা  তািলকা কাশ করেল দখা যায়, ১৯
লােখর বিশ মা েষর নাম বাদ িগেয়েছ তা থেক। এ িনেয় বার ‘ই  ি ফ : ইি ডয়া’ নােমর একিট
িরেপাট  কাশ কের ইউএসিসআইআরএফ। এেত বলা হয়,  িবষয়িট িনেয় ইেতামেধ ই ি া  কাশ
কেরেছ িবিভ  ভারতীয় এবং আ জািতক সংগঠন। তােদর মেত, আসােমর বাঙািল মসুিলমেদর বি ত
করেত, একটা বড় অংেশর মসুিলমেক রা হীন করেত এবং ঘরুপেথ ধমীয় পিরচয়েকই নাগিরকে র ে
অপিরহায কের তালার কাযিসি র জ ই এনআরিসেক হািতয়ার করা হেয়েছ।

নীিত িবে ষক ািরসন এিকে র তদািরকেত ওই িরেপাটিট তির কেরেছ ইউএসিসআইআরএফ। তােত
আরও বলা  হয়,  ‘ভারেত ধমীয় াধীনতার অিধকার য  মশ িন মখুী  হে ,  সংখ ালঘু  মসুিলমেদর
িবতাড়ন করার এই েচ াই তার অ তম উদাহরণ। আগে  এনআরিস’র চড়ূা  তািলকা কাশ হওয়ার
পর িবেজিপ সরকার এমন িকছু পদে প িনেয়েছ, তােত তােদর মসুিলম িবেরাধী মেনাভাবই িতফিলত
হেয়েছ।  মসুিলমেদর  বাদ  িদেয়  িহ  এবং  বাছাই  করা  িকছু  সংখ ালঘেুদর  িবধা  কের িদেতই  য
নাগিরক  পাওয়ার ে  ধমীয় পরী ার আেয়াজন, িবেজিপর ইি েতই তা ।’ িবষয়িট িনেয় সরকার
এখনও  কােনা  ম ব  কেরিন।  তেব  ি ম  কােটর  িনেদশ  মেনই  যাবতীয়  কাজকম  হে  বেল
একািধকবার জািনেয়েছ মািদ সরকার।

নাগিরক  সংেশাধনী িবল আনেছ িবেজিপ

ভারেতর পালােমে ট কাল সামবার সরকার নাগিরক  আইেন পিরবতন আনার জ  আবারও একিট িবল
পশ  করেত  যাে ।  িবল  পাশ  হেল  নাগিরক  আইেন  পিরবতন  এেন  বাংলােদশ,  পািক ান  আর

আফগািন ােনর িহ - বৗ , িশখ, ি ান, জন আর পািশ মা ষ, যারা কিথত ধমীয় িনযাতেনর কারেণ
২০১৪ সাল পয  ভারেত চেল এেসেছন, তারা নাগিরকে র আেবদন করেত পারেবন। িবলিট আেগও
একবার  পশ  হেয়িছল,  িক  আসামসহ উ রপূবা লজুেড়  ব াপক িবে াভ হওয়ায়  তখন সিট  পাশ
করােনা যায়িন।
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