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ভারেত িবতিকত নাগিরক  িবেলর (িসএিব) িতবােদ িবে ােভ উ াল রাজধানী িদি , পি মব , আসাম,
ি পুরা, মঘালয় ও পা াবসহ বশ কেয়কিট রাজ । সনা,  পুিলশ ও আধাসামিরক বািহনীর িতেরাধ
উেপ া কের বারও িবিভ  ােন িমিছল, সড়ক অবেরাধ ও অি সংেযােগর ঘটনা ঘেটেছ।

এিদন মঘালেয়ও কারিফউ জাির করা হেয়েছ। এর আেগ বৃহ িতবার আসােম কারিফউ ভেঙ রা ায়
নােমন হাজারও জনতা। তােদর খেত িল চালায় পুিলশ। এেত িতনজন িনহত ও ইজন িলিব
হেয়েছন। গত কেয়ক িদেনর এ আে ালেন আসােম মৃেতর সংখ া দাঁিড়েয়েছ ৫ জেন।

তেব সরকাির কমকতােদর দািব, মৃেতর সংখ া িতনজন। িবে াভ দমােত িবিভ  রােজ  মাবাইল ফান,
ই টারেনট  ও  এসএমএস  সািভস  ব  কের  িদেয়েছ  শাসন।  খবর  িপিটআই,  এনিডিটিভ,  ইি ডয়ান
এ ে স ও আন বাজারসহ িবিভ  সংবাদমাধ েমর।

বৃহ িতবার রােত িবলিটেত সই কেরন রা পিত রামনাথ কািব । ফেল এিট আইেন পিরণত হেয়েছ।

  যুগা র ড
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যিদও আইনিটেক চ ােল  কের ি মেকােট আেবদন কেরেছন তৃণমূেলর একজন এমিপ। পি মবে র
পর করালা ও পা ােবর মুখ ম ীরাও ঘাষণা িদেয়েছন তােদর রােজ  এ িবতিকত আইন কাযকর করা
হেব না।

এিদেক যু রা ও আইনিটর িবেরািধতা কেরেছ। ধমীয় সংখ ালঘুেদর অিধকার র ায় ভারত সরকােরর
িত আ ান জািনেয়েছ দশিটর পররা  দফতর। উ ূত পিরি িতেত ভারত সফর িগত কেরেছন জাপােনর
ধানম ী িশনেজা আেব। 

আইনিটেক  মুসলমানেদর  জ  ‘ বষম মূলক’  িহেসেব  উে খ  কের  পুনিবেবচনার  আ ান  জািনেয়েছ
জািতসংেঘর মানবািধকার দফতর। ওই আইন িনেয় উে গ কাশ কের জািতসংেঘর মানবািধকার িবষয়
মুখপা  জেরিম  লের  বার  ইজারল াে ডর  জেনভায়  এক  ি িফংেয়  বেলন,  ভারেতর  নতুন
নাগিরক  আইনিট মৗিলক চিরে র িদক িদেয়ই বষম মূলক এবং এ িবষেয় আমরা উি ।

িতিন বেলন, আমরা জািন য এ আইেনর বধতা ভারেতর সেবা  আদালেত চ ােলে র মুেখ পড়েব এবং
আমােদর আশা মানবািধকার সং া  আ জািতক আইেন ভারেতর য দায়ব তা রেয়েছ আদালত তা
িবেবচনায় িনেয় নাগিরক  আইনিটর ব াপাের িস া  নেবন।

বার সংঘাত ছিড়েয়েছ িদি েতও। িদি েত পালােম ট ভবন অিভমুেখ িবে ােভর ডাক িদেয়িছেলন
জািময়া িমিলয়া ইসলািময়া িব িবদ ালেয়র িশ াথীরা। পুের তারা িমিছল িনেয় িব িবদ ালয় ক া াস
ছেড় বাইের বর হেত চাইেল পুিলেশর বাধার মুেখ পেড়ন। ই পে র সংঘেষ গণমাধ মকমীরাও আহত

হেয়েছন বেল খবর পাওয়া গেছ।

পুিলশ পের অধশতািধক িবে াভকারীেক আটক কেরেছ। িব িবদ ালয় ও এর আশপােশর এলাকায় বড়
জমােয়েত িবিধিনেষধ আেরাপ করা হেয়েছ।

সকাল থেক মঘালেয় মাবাইল ফান, ই টারেনট ও এসএমএস সািভস ই িদেনর জ  ব  কের দয়া
হেয়েছ। রােজ র রাজধানী িশলংেয়র িবিভ  এলাকায় অিনিদ কােলর জ  কারিফউ জাির কেরেছ ানীয়

শাসন।  নাগিরক  সংেশাধন  িবেলর  িতবােদ  বৃহ িতবার  রােজ  িবে াভ  ও সিহংসতার  পর এই
কারিফউ জাির করা হয়।

মঘালয়  পুিলশ টুইেট  কারিফউ ও  ই টারেনট বে র  ঘাষণা  দয়।  িশলংেয়  ানীয়  লাকজেনর করা
মাবাইল ফােনর িভিডওেত দখা গেছ, অ ত িট গািড়েত অি সংেযাগ করা হেয়েছ। এলাকার ধান

শিপং ি েট পুিলশ নামার পর েড়া িড় পেড় যায়। টুইটাের পা  করা আেরকিট িভিডওেত দখা যায়,
এলাকার ধান িট সড়েক মশাল িনেয় িবে াভ িমিছল বর হেয়েছ।

িশলং থেক ২৫০ িকেলািমটার দূের উইিলয়ামনগর এলাকায় রােজ র মুখ ম ী কনরাড সাংমার জনসভায়
তােক বােণ জজিরত করা হয়। মুখ ম ীর গািড়র সামেন ‘কনরাড ফরত যাও’ াগান লখা ব ানার
িনেয় মা ষ িবে াভ কেরন।

আসােম িব ু  জনতা িবিভ  যানবাহন ও সরকাির ভবেন অি সংেযাগ কেরেছ। রা ায় নােমন িশ াথীসহ
সাধারণ মা ষ। িবিভ  ােন সড়ক অবেরাধ কের িবে াভ কের তারা। এ সময় পুিলেশর সে  তােদর
সংঘষ হয়। এেত কমপে  ’জন িনহত হন। আসােমর িতন িকয়ায় আ েন পুেড় মৃতু  হেয়েছ নারায়ণ
নােম এক বৃে র।

িতিন বাঙািল মািলকানাধীন একিট হােটেল কাজ করেতন। িবে াভকারীরা হােটেল আ ন িদেল তার মৃতু
হয়। তেব এিদন ি পুরায় বড় ধরেনর সিহংস কােনা িবে ােভর খবর পাওয়া যায়িন। ি পুরার রাজধানী
আগরতলায় সব িশ া িত ান ও অিফস ব  রাখা হেয়েছ। 

এিদেক বার িবে ােভ অি গভ হেয় ওেঠ কলকাতার উলুেবিড়য়া শন চ র। পুর থেক উলুেবিড়য়া
শেন আপ ও ডাউন লাইেন ন অবেরােধ শািমল হন িবে াভকারীরা। এ সময় ন ল  কের ইট-

পাথর ছাড়া হয় এবং লাইেন অি সংেযাগ করা হয়।

রল সূে  জানা যাে , উলুেবিড়য়া শেন এিদন ভাংচুরও চালান িবে াভকারীরা। রল অবেরােধর জের
হাওড়া-খড়গপুর শাখায় িবপয  হয় ন চলাচল। এেত চরম ভাগাি েত পেড়ন অিফস ফরত যা ীরা।
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এিদন হামলার মুেখ পেড়ন রাজ  িবেজিপর সাধারণ স াদক সায় ন ব । পূব মিদনীপুেরর ভূপিতনগের
হামলা করা হয় সায় েনর কনভেয়। ব াপক ভাংচুর চালােনা হল িবেজিপ নতার গািড়েতও।

১৯৫৫ সােলর ভারতীয় নাগিরক  আইেন এই সংেশাধেনর ফেল বাংলােদশ, পািক ান ও আফগািন ান
থেক ধমীয় কারেণ অত াচািরত হেয় চেল আসা িহ , িশখ, ি ান, জন, পারিস ও বৗ ধমাবল ীরা

ভারেতর নাগিরক  পােবন।

সংখ ালঘুেদর অিধকার র ার আ ান যু রাে র :  এিদেক িসএিব পাস হওয়ার পর মািদ সরকারেক
কড়া বাতা িদেয়েছ যু রাে র পররা  দফতর। ওই বাতায় ভারেতর সংখ ালঘু স দােয়র অিধকার র ায়
মািদ সরকারেক সেচ  হওয়ার পরামশ দয়া হেয়েছ।

বৃহ িতবার মািকন পররা  দফতর থেক কািশত এক িববৃিতেত বলা হয়, ‘নাগিরক  সংেশাধনী িবল
িঘের কী কী ঘটেছ, সিদেক নজর রেখিছ আমরা। ধমীয় াধীনতা এবং সকেলর সমানািধকারই আমােদর

ই  গণতে র  মৗিলক  নীিত।  ভারেতর  কােছ  মািকন  সরকােরর  আ ান,  সংিবধান  এবং  গণতাি ক
মূল েবােধর কথা মাথায় রেখ তারা যন দেশর ধমীয় সংখ ালঘুেদর অিধকার র া কের।’

 থেকই  এই  িবেলর  িব ে  িতবাদ  জািনেয়  আসেছ  মািকন  কংে েসর  একিট  অংশ।  জাতীয়
নাগিরকপি র (এনআরিস) পর দেশর সংখ ালঘুেক িনশানা করেত উে েণািদতভােব মািদ সরকার
নাগিরক সংেশাধনী িবল এেনেছ বেল দািব তােদর।

তা িনেয় স ােহর েতই নের  মািদ-অিমত শাহেদর িব ে  সরব হয় মািকন যু রাে র আ জািতক
ধমীয় াধীনতা সং া  কিমশন (ইউএসিসআইআরএফ)। তারা জানায়, নাগিরক  দয়ার ে  ধমীয়
মানদ  বঁেধ দয়ার িস া  অত  িবপ নক।

সংসেদর ই কে  িবলিট পাস হেল অিমত শাহসহ দেশর শীষ ানীয় নতােদর ওপর িনেষধা া চাপােনা
উিচত বেল মািকন পররা  দফতেরর কােছ পািরশও কের তারা।

গণআে ালেনর ডাক মমতার  :  নাগিরক  সংেশাধনী  িবেলর িব ে  গণআে ালেনর ডাক িদেয়েছন
পি মবে র  মুখ ম ী  ও  তৃণমূল  ন ী  মমতা  ব ানািজ।  ভারতীয়  জনতা  পািট  (িবেজিপ)  ছাড়া  সব
রাজৈনিতক দল ও সংগঠনসহ সাধারণ মা ষেক আগামী সামবার থেক কলকাতাসহ রােজ র িবিভ  ােন
িবে াভ িমিছেল শািমল হওয়ার আ ান জানান িতিন।

ওই িদন বলা ১টায় আে দকেরর মূিতর পাদেদশ থেক িমিছল  হেয় শষ হেব জাড়াসাঁেকােত।
পরিদন ম লবার িমিছল  হেব দি ণ কলকাতায় যাদবপুেরর ৮িব বাস া ড থেক, শষ হেব গা ী
মূিতর পাদেদেশ িগেয়। একইভােব বুধবারও িবে াভ িমিছেলর কমসূিচ ঘাষণা করা হয়। 

এর আেগ বার িদঘায় মমতা বেলন, কােনা এনআরিস নয়, কােনা ক াব (িসএিব) নয়। আইন পাস
হেলও আমােদর সরকার তা কাযকর করেব না। সবাইেক বলিছ, ধম-বণ-জািত িনিবেশেষ সবাই গণতাি ক
প িতেত িতবাদ ক ন। সব রােজ  গণআে ালন ক ন। বাংলােতও গণআে ালন গেড় তুলুন।

মমতার সে  ক  িমিলেয়েছন প ােবর মুখ ম ী এবং করালার মুখ ম ীও। য কােনা মূেল  নাগিরক
িবল তােদর রােজ  আটকােনা হেব বেল জািনেয়েছন তারা। প ােবর মুখ ম ী অমাির র িসং বেলেছন,
এই িবল অসাংিবধািনক।

পা ােব  এই িবল আটকােত েয়াজেন আইন পাস করা  হেব। করালার মুখ ম ী  িপনারাই িবজয়নও
বেলেছন,  সংিবধােনর দয়া  অিধকার খবকারী  নাগির  সংেশাধনী  িবল কােনামেতই করালা  সরকার
কাযকর করেত দেব না।

নাগিরক  আইনেক চ ােল  : ভারেতর িবতিকত নাগিরক  আইনিটর সাংিবধািনক িভি  চ ােল  কের
ি মেকােটর ার  হেয়েছন তৃণমূল কংে েসর এমিপ ম য়া ম । তৃণমূল সংসদ সদ  ম য়া ম

আইনিটেক ভারতীয়  সংিবধােনর  সে  সাংঘিষক দািব  কের  এর িব ে  পদে প িনেত দেশর শীষ
আদালেতর হ ে প কামনা কেরেছন।

বার মামলািট করার পর িতিন মামলার জ ির নািনর আেবদন কেরন। তেব তৃণমূল সংসদ সদ েদর
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

মামলািট  ি মেকােট  গৃহীত  হেলও  জ ির  িভি েত  নািনর  আেবদন  খািরজ  কের  িদেয়েছন  ধান
িবচারপিত এসএ বাবেদর নতৃ াধীন ব । 

সফর িগত কেরেছন জাপােনর ধানম ী : ভারত সফর িগত কেরেছন জাপােনর ধানম ী িশনেজা
আেব। আগামীকাল রাববােরর িনধািরত এ সফর িগেতর কথা জািনেয়েছ জাপািন সংবাদ সং া িজিজ

স।

বার ভারেতর পররা  ম ণালেয়র মুখপা  রবীশ মার টুইটাের এক বাতায় বেলন, ’প  আেবর এ
সফর পছােনার িস া  িনেয়েছ এবং তা িনকট ভিব েত পার িরক িবধামেতা িদেন হেব। জানা গেছ,
কাল থেক িতন িদেনর ভারত সফেরর কথা িছল জাপােনর ধানম ী আেবর।

’ দেশর ধানম ীর  বঠেকর কমসূিচও ঘাষণা  করা  হেয়িছল। ভারেতর পালােমে ট  নাগিরক  িবল
পােসর পর িবে ােভ অি গভ আসােমর গাহািটেতই জাপােনর ধানম ীর সে  ভারতীয় ধানম ী নের
মািদর বঠক হওয়ার কথা িছল।
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