
এনআরসি-এনসিআর-সিএএ (ক্যা) সনয়ে িস্্টযা জযানব। এনসিআর-এ ্থ্ দেব নযা। 

ক্যা বযাস্ল চযাই। চযাই সবয়েেমুক্ত, েযায়লযাবযািযার িযাড়যা, েযায়লযাবযািযার দেশ। 

আজ িযারযা দেশ জুয়ড় এনআরসি-সিএএ(ক্যা)-এনসিআর সবয়রযাধী দে আয়্যালন, ্যায়্ রযাজননস্ক েলগুয়লযা থযাকয়লও মূল্ নযাগসরকয়ের স্যাধীন 

উয়ে্যায়গই ্যা গয়ড় উঠয়ে। সবসেন্ন িময়ে রযাজননস্ক েলগুয়লযা নযানযা দেযানযামনযা দেখযায়লও নযাগসরক উয়ে্যাগ দথয়ম থযায়কসন। বযাংলযার দষেয়রেও এ 

কথযা িস্্। এই লড়যাই সজ্য়্ হয়ল নযাগসরক উয়ে্যাগয়ক বড় বড় সমসেল, সমসটং করযার িযাশযািযাসশ প্রস্টযা িযাড়যাে, প্রস্টযা বযাসড়য়্ দেয়্ হয়ব। 

এই লড়যাই দকযানও একসট জযাস্, ধম্ম, েযাষযা বযা েয়লর নে। এই লড়যাই িব দেশবযািীর। সনয়জর নযাগসরকত্ব, িসরবযায়রর নযাগসরকত্ব বযাঁচযায়নযার স্যায়থ্মই 

বন্ধ করযায়্ হয়ব এনসিআর আর এনআরসি। বযাস্ল করযায়্ হয়ব সিএএ (ক্যা)। নযাগসরকত্ব দেয়লয়খলযা নে। নযাগসরকত্ব একবযার চয়ল দগয়ল বযাসক 

িব অসধকযারই চয়ল েযায়ব। এ কথযা মযাথযাে দরয়খই আমরযা িযাটুসলবযািী আজয়ক রযাস্যাে দনয়ম একয়জযাট হয়েসে। আমরযা িযাটুসলর ঘয়র ঘয়র সগয়ে 

এনআরসি-ক্যা-এনসিআর সনয়ে িস্্ কথযাগুয়লযা িবযাইয়ক জযানযায়্ চযাই। েযায়্ সবিেটযা বুয়ে সনয়ে, সনয়জয়ের আত্মরষেযার ব্বস্যা করয়্ িযাসর। 

আিুন, দজয়ন সনই িস্্ কথযাগুয়লযা। 

দশযানযা েযায়ছে দে এনসিআর শুরু হয়ছে। এনসিআর কী ? 

এনসিআর শুরু হয়ছে ১লযা এসপ্রল দথয়ক। এনসিআর মযায়ন “ন্যাশনযাল 

িিুয়লশন দরসজস্যার”। বযাসড়য়্ িরকযাসর আসধকযাসরকরযা আিয়বন ফম্ম 

সনয়ে। একটযা জরুসর কথযা: এনসিআর আর জনগণনযা (দিনিযাি) 

শুনয়্ একরকম হয়লও আিয়ল একেম আলযােযা। িরকযার চযালযাসক 

কয়র এনসিআর আর দিনিযাি একিযায়থ করযার দচষ্যা করয়ে, েযায়্ 

মযানুষ বুেয়্ নযা দিয়র এনসিআর-এ ্থ্ সেয়ে দেে। ময়ন রযাখয়বন, 

একবযার এনসিআর-এ ্থ্ সেয়ে সেয়লই সকন্তু আিনযার এনআরসি 

প্রসরিেযা চযালু হয়ে দগল।

িরকযার দে বলয়ে এনআরসি হয়ব নযা, এনসিআর হয়ব ? 

এনসিআর-ই হল এনআরসি-র প্রথম ধযাি। দিই জন্ আিযাম বযাে 

সেয়ে বযাসক দেয়শই দকবলমযারে এনসিআর করযা হয়ছে। এনসিআর-এ 

সজয়ঞেি করয়ব আিনযার বযাবযা মযায়ের জন্মস্যান, জন্ম্যাসরখ, দশষ 

সঠকযানযা, মযা্ৃেযাষযা। সজয়ঞেি করয়ব নযাগসরকত্ব কী? দে উত্তর আিসন 

দেয়বন, বযা েসে বযাবযা-মযায়ের জন্মসেয়ট বযা ্যাসরখ িসঠক বলয়্ নযা 

িযায়রন, ্যা িরকযাসর খযা্যাে উয়ঠ েযায়ব। িয়র আিনযার নযাগসরকত্বয়ক 

সবিয়ে দফলয়্ ওরযা এই উত্তরগুয়লযায়ক ব্বহযার করয়ব।  

িরকযার দে বলয়ে এনসিআর-এ কযাগজ দেখযায়্ হয়ব নযা ? 

িরকযার দলযাক ঠকযায়ছে। এটযা সঠক দে, এনসিআর চলযাকযালীন 

আিনযায়ক কযাগজ দেখযায়্ হয়ব নযা। সকন্তু এনসিআর একবযার হয়ে 

দগয়ল আিল দখলযা শুরু হয়ব। আিনযার কযাগজ নযা দেয়খই, দকযানও 

প্রয়নের উত্তয়র েসে িরকযায়রর িয়্হ হে, ্যাহয়ল আিনযায়ক ওরযা 

“িয়্হেযাজন নযাগসরক” (ডযাউটফুল সিসটয়জন) সহয়িয়ব দঘযাষণযা 

করয়ব। এবং আিনযার নযাম ওরযা এনআরসিয়্ ্ুলয়ব নযা। কযারুর 

মযা্ৃেযাষযা বযাংলযা হয়ল, কযারুর বযাি-মযায়ের জন্মসেয়ট বযাংলযায়েশ 

হয়ল, কযারুর ধম্ম-জযা্-েযাষযা ওয়ের অিে্ হয়ল, বযা কযারুর উত্তর 

ওয়ের মনম্ নযা হয়লই ওরযা এটযা করয়ব। ্খন আিনযায়ক কযাগজ 

দেসখয়ে ৯০ সেয়নর ময়ধ্ সনয়জয়ক নযাগসরক বয়ল প্রমযাণ করয়্ হয়ব। 

এ আমযায়ের মনগড়যা কথযা নে। বযাজয়িসে িরকযায়রর আময়ল িযাশ 

হওেযা ২০০৩-এর নযাগসরকত্ব সবসধয়্ ধযায়ি ধযায়ি কীেযায়ব দেশজুয়ড় 

এনআরসি করযা হয়ব ্যা দলখযা আয়ে। 

আিযায়মর এনআরসি-দ্ কী হয়েয়ে ? 

আিযায়মর এনআরসি-দ্ ১৪টযা ডকুয়ময়টের ময়ধ্ দথয়ক কযাগজ 

জমযা সেয়ে আয়বেন কয়রসেয়লন ৩ দকযাসট ২০ লষে মযানুষ। িবযাইয়ক 

১৯৭১ িযায়লর আয়গর কযাগজ দেসখয়ে নযাগসরকত্ব বযা িূব্মিুরুয়ষর 

নযাগসরকত্ব প্রমযাণ করয়্ হয়েয়ে। কযাগজ জমযা দেওেযা িয়্বেও 

১৯ লষে মযানুষ বযাে িয়ড়য়েন। ্যাঁয়ের ময়ধ্ ১৭ লষে বযাঙযাসল, 

১ লষে দগযাখ্মযা, ১ লষে অিমীেযা, সবহযাসর ও সবসেন্ন আসেবযািী 

িম্প্রেযােেুক্ত। অন্ সহয়িয়ব বলয়ল, ্যাঁয়ের ময়ধ্ ১৪ লষে সহ্ু, 

৫ লষে মুিলমযান। বযাে িড়যা মযানুয়ষর ময়ধ্ অসধকযাংশই মসহলযা 

ও সশশু। একই িসরবযায়রর ময়ধ্ দকউ আয়েন, দকউ বযাে, এরকম 

বহু দকি। প্রযাক্তন রযাষ্ট্রিস্ দথয়ক শুরু কয়র বহু সবয়জসি দন্যা-

িমথ্মকয়ের িসরবযারও বযাে িয়ড়য়েন। 

েযারযা বযাে িয়ড়য়েন ্যাঁয়ের সক হয়ব ? 

্যাঁয়ের ফয়রনযাি্ম (সবয়েসশ) ট্যাইবুনযায়লর মযাধ্য়ম নযাগসরকত্ব দফর্ 

িযাওেযার আয়বেন করয়্ হয়ব। সকন্তু ্যা অ্্ন্ত খরচিযায়িষে 

এবং েীঘ্ময়মেযাসে প্রসরিেযা। আিযায়ম এনআরসি করয়্ িরকযাসর 

দকযাষযাগযায়রর ১৬০০ দকযাসট এবং মযানুয়ষর িয়কট দথয়ক ৮০০০ 

দকযাসট টযাকযার দবসশ নষ্ হয়েয়ে। ট্যাইবুনযায়ল আয়বেন কয়রও নযাম 

নযা উঠয়ল সক হয়ব, ্যা সনয়ে িরকযার বযা িুসপ্রম দকযাট্ম সকেুই বয়লসন। 

সবয়জসি দন্যারযা বয়লয়ে এনআরসি-েুটয়ের বযাংলযায়েয়শ িযাঠযায়নযা 

হয়ব। সকন্তু প্রধযানমন্তী ও সবয়েশমন্তী গ্ ৫ মযায়ি অন্ত্ ৪ বযার 

বযাংলযায়েশ িরকযারয়ক আশ্বস্ কয়রয়েন এনআরসি-র দকযানও প্রেযাব 

বযাংলযায়েয়শ িড়য়ব নযা। আিযায়ম অয়নকগুয়লযা সডয়টনশন ক্যাম্প ত্সর 

হয়ছে। সকন্তু ১৯ লষে মযানুষয়ক রযাখয়্ ে্ সডয়টনশন ক্যাম্প েরকযার, 

্্ ক্যাম্প ত্সর করযার ময়্যা জযােগযাই আিযায়ম দনই। 

আিযায়মর িয়গে বযাংলযাে হয়্ েযাওেযা এনআরসি-র ্ফযাৎ সক ? 

আিযাম বযায়ে দগযাটযা েযার্বয়ষ্ম দে এনআরসি হয়ব, ্যার িদ্ধস্ 

হয়ব ২০০৩ িযায়লর নযাগসরকত্ব আইন অনুেযােী। প্রথয়ম এনসিআর, 

্যারির িয়্হেযাজন নযাগসরক সচসনি্ করযা, ্যারির এনআরসি।  



কী কী কযাগজ দেখযায়ল নযাগসরকত্ব প্রমযাণ করয়্ িযারব ? 

এইখযায়নই এনআরসি-র আিল শে্যাসন। এই আইয়নর ধযারযাে 

দকযাথযাও বলযা দনই দকযান কযাগজটযা দেখযায়ল আিসন নযাগসরক প্রমযাসণ্ 

হয়বন। বযাংলযা বযা দগযাটযা দেয়শর দষেয়রে নযাগসরকয়ত্বর সেসত্ত বের বযা 

কযাট-অফ ্যাসরখও বলযা দনই। ্যা সক ১৯৭১? নযা ১৯৫১? নযা অন্ 

সকেু? দেয়শর স্রযাষ্ট্রমন্তী ইস্ময়ধ্ই বয়ল সেয়েয়ে দে দেযাটযার কযাড্ম, 

দরশন কযাড্ম, আধযার কযাড্ম, িযািয়িযাট্ম নযাসক নযাগসরকয়ত্বর িসরচে নে! 

আিনযার কযায়ে নযাগসরকয়ত্বর অন্ দকযানও িসরচেিরে আয়ে সক?

িরকযার বলয়ে ২০১০ িযায়লও নযাসক এনসিআর হয়েসেল ? 

হ্যাঁ, এর আয়গ এনসিআর হয়েসেল। সকন্তু দিই এনসিআর-এ সেল 

১৫টযা প্রনে। এবযায়র থযাকয়ে ২১টযা প্রনে। দিবযায়র বযাবযা-মযায়ের জন্মস্যান, 

জন্ম্যাসরখ, মযা্ৃেযাষযা বযা নযাগসরকত্ব সজয়ঞেি করযা হেসন। এবযায়র ্যা 

করযা হয়ছে। এই এনসিআর দে আিয়ল এনআরসি করযার উয়দেয়শ্ই 

বযানযায়নযা হয়ছে, ্যা সনয়ে দকযানও িয়্হ দনই।

সবয়জসি বয়লয়ে সহ্ুয়ের নযা সক দকযানও েে দনই 

এনআরসিয়্ ?

িবয়থয়ক বড় সময়থ্ এটযাই। আিযায়ম েযারযা বযাে িয়ড়য়েন ্যারযা 

দবসশরেযাগই সহ্ু। নযাগসরকত্ব িংয়শযাধনী আইন (ক্যা) সেয়ে 

সহ্ু উদ্যাস্তুয়ের নযাগসরকত্ব িযাওেযা অিম্ভব। ক্যা-আইয়ন বলয়ে 

বযাংলযায়েশ, িযাসকস্যান, আফগযাসনস্যান দথয়ক ধম্মীে সনিীসড়্ সহ্ু, 

দবৌদ্ধ, তজন, সরিষ্যান, সশখ আর িযাি্মীরযা ২০১৫ িযায়লর আয়গ েযারয়্ 

এয়ি থযাকয়ল ্যায়েরয়ক শরণযাথ্মী ময়ন করযা হয়ব। ফয়ল এনসিআর 

দথয়ক দে মুিলমযানরযা বযাে িড়য়বন, ্যাঁরযা িরযািসর হয়ে েযায়বন 

“অনুপ্রয়বশকযারী”, আর বযাসকরযা িুয়েযাগ িযায়বন ক্যা-আইয়নর মযাধ্য়ম 

“শরণযাথ্মী” হওেযার। সকন্তু দি িুয়েযাগ সনয়্ হয়ল প্রথয়মই আিনযায়ক 

সলয়খ সেয়্ হয়ব আিসন এয়েয়শর নযাগসরক নন, আিসন বযাংলযায়েশ 

দথয়ক আিযা শরণযাথ্মী। িযাটুসল অঞ্চয়ল একজন সহ্ু উদ্যাস্তুও রযাসজ 

আয়েন, েযার্ীে দরশন কযাড্ম, দেযাটযার কযাড্ম, িযািয়িযাট্ম দেয়ড় সেয়ে 

সনয়জয়ক বযাংলযায়েসশ শরণযাথ্মী বয়ল সলয়খ সেয়্? এর ফয়ল দে 

আিনযায়ক এ্সেন ধয়র “জযাল ডকুয়মটে” রযাখযার দকয়ি ফযাঁিযায়নযা 

হয়ব নযা, কী কয়র জযানয়েন? শুধু ্যাই নে, আিনযায়ক এটযাও আইয়নর 

কযায়ে প্রমযাণ করয়্ হয়ব দে আিসন সহ্ু, ও ধম্মীে কযারয়ণ সনিীসড়্। 

আিনযার জন্ম এখযায়ন, বযা বিবযাি এখযায়ন। ডকুয়মটে এখযানকযার। 

্যাহয়ল কীেযায়ব প্রমযাণ করয়বন আিসন বযাংলযায়েয়শর নযাগসরক 

সেয়লন? কীেযায়ব প্রমযাণ করয়বন দে আিসন (ধম্মীে কযারয়ণ সনিীসড়্) 

সহ্ু? এগুয়লযা “প্রমযাণ” করয়্ িযারয়লও আিসন সকন্তু শরণযাথ্মী হয়ে 

থযাকয়বন, নযাগসরক হয়বন নযা। িু্রযাং আিনযার নযাগসরক অসধকযারগুয়লযা 

(দেযাটযাসধকযার, জসম, চযাকসর, দরশন) সকন্তু প্রয়নের মুয়খ িড়য়ব। ৫ বের 

ির আিসন নযাগসরকয়ত্বর জন্ আয়বেন করয়্ িযারয়বন। নযাগসরকত্ব 

দেয়ব সকনযা, দিটযা ্খনকযার িরকযায়রর মসজ্মর ব্যািযার। 

্যাহয়ল ক্যা-আইন দেসখয়ে সহ্ু উদ্যাস্তুয়ের ঠকযায়নযা হয়ছে ?

ক্যা-আইয়নর মযাধ্য়ম মুিলমযান সবয়দ্ষ চযাসগয়ে ্ুয়ল সহ্ু উদ্যাস্তুয়ের 

এেযায়বই ঠসকয়ে দবনযাগসরক করযার চরিযান্ত চলয়ে। ইস্ময়ধ্ই 

সবয়জসি িেযািস্ সেলীি দঘযাষ বয়লয়েন দে বযাংলযার ম্ুেযারযা, 

দগযাখ্মযারযা নযাসক েযারয়্র নযাগসরক নন। েযাবুন একবযার! েযাঁরযা এ দেয়শর 

দেযাটযার, নযাগসরক, ্যাঁয়ের উসন দবনযাগসরক বয়ল সেয়লন। বযাংলযার 

ম্ুেযা, দগযাখ্মযা িমযাজ কখনও এই অিমযান দময়ন দনয়বন নযা। ্থ্ হল, 

জয়েটে িংিেীে কসমসট (২০১৯)-এর সরয়িযায়ট্ম িরকযার সনয়জই কবুল 

কয়রয়ে দে িযারযা দেশ সমসলয়ে মযারে ২৫,৪৪৭ জন সহ্ু উদ্যাস্তু েযারযা 

সনিীড়য়নর প্রমযাণ দেসখয়ে লং টযাম্ম সেিযা সনয়ে এয়েয়শ ঢুয়কসেয়লন, শুধু 

্যাঁরযা েযাড়যা আর দকযানও সহ্ু উদ্যাস্তু ক্যা-আইয়নর দ্যারযা নযাগসরকয়ত্বর 

িুয়েযাগ িযায়বন নযা। ক্যা-আইয়নর িযাহযায়ে্ সডয়টনশন ক্যাম্প দথয়কও 

কযাউয়ক েযাড়যা হয়বনযা। 

এনআরসি-র কযারয়ণ ক্জয়নর মৃ্ু্ হয়েয়ে ?

বযাংলযাে এনআরসি-র নসথ দজযাগযাড় করয়্ িযারয়বন নযা, এই েয়ে ২৫ 

জন নযাগসরক ইস্ময়ধ্ আত্মহ্্যা কয়রয়েন অথবযা দুসচিন্তযার কযারয়ণ 

মৃ্ু্ হয়েয়ে। আিযায়ম ১০০-র দবসশ মযানুয়ষর এনআরসি-র কযারয়ণ 

মৃ্ু্ হয়েয়ে। সডয়টনশন দিটেযায়র ২৯ জয়নর মৃ্ু্ হয়েয়ে।

আমরযা কী বলসে ? 

১। নযাগসরকত্ব িংয়শযাধনী আইন (ক্যা) অিযাংসবধযাসনক। এর সবরুয়দ্ধ 

১৪৪টযা জনস্যাথ্ম মযামলযা হয়েয়ে। ক্যা-আইন বযাস্ল করয়্ হয়ব।  

২। এনসিআর হল এনআরসি-র প্রথম ধযাি। ্যাই এনসিআর করয়্ 

দেব নযা। এনসিআর-এ ্থ্ দেব নযা। এনসিআর বেকট! 

৩। এ দেয়শর দেযাটযার কযাড্ম, দরশন কযাড্ম, িযািয়িযাট্ম বযা আধযার কযাড্ম 

আয়ে মযায়নই আমরযা এ দেয়শর নযাগসরক। ন্ুন কয়র নযাগসরকত্ব প্রমযাণ 

করব দকন? 

৪। এই প্রসরিেযায়্ সহ্ু-মুিলমযান িবযার সবিে। সবয়জসির প্রচযায়র 

েুল বুয়ে আর আমরযা ঠকব নযা।  

৫। এই প্রসরিেযায়্ িব দথয়ক দবসশ সবিে দেশেযায়গর সশকযার হওেযা 

বযাঙযাসলর। গসরব, দময়ে, সবধবযা, সশশু, বসস্বযািী, রূিযান্তরকযামী, 

দেৌনকম্মী, অসেবযািী শ্রসমক, বন্যা ও েযাগেযা দুগ্ম্য়ের সবিে দবসশ।

৬। ২০১৮-র দিয়টেম্বয়র ্য়থ্র অসধকযার (আরসটআই) আইয়ন 

করযা এক প্রয়নের উত্তয়র িরকযার জযাসনয়েয়ে “বযাংলযায়েসশ অনুপ্রয়বশ” 

সনয়ে দকযানও সনসে্মষ্ িংখ্যা িরকযায়রর কযায়ে দনই। সবগ্ ৪ েশয়কর 

জনগণনযার ্থ্ অনুেযােী বযাংলযা বযা আিযায়মর জনিংখ্যা বৃসদ্ধর 

হযারও জযা্ীে হযায়রর ্ুলনযাে কম! ্বুও দগযাটযা দেয়শ “বযাংলযায়েসশ 

অনুপ্রয়বশ”-এর নযায়ম বযাঙযাসল সবয়রযাধী হযাওেযা দ্যালযা হয়ছে। 

সেনরযায়জ্র বযাঙযাসল শ্রসমকয়ের দহনস্যা করযা হয়ছে। এনআরসি শুরু 

হয়ল দহনস্যা আরও বযাড়য়ব। িু্রযাং আিুন, এনসিআর বেকট কসর। 

ক্যা-এনআরসি বযাস্ল করযাই। আমরযা চযাকসর চযাই, খযাে্ চযাই, দব্ন 

চযাই, দিনশন চযাই। উন্ন্ সশষেযা আর স্যাস্্ চযাই। প্রকৃস্ িসরয়বশ 

বযাঁচযায়্ চযাই। সহংিযা, দেেযায়েে মুক্ত দেশ চযাই।

‘এনআরসি-র সবরুয়দ্ধ িযাটুসল’ (নযাগসরক উয়ে্যাগ) ও ‘সহউম্যান্ ি অফ িযাটুসল’-র িষে দথয়ক প্রকযাসশ্ ও প্রচযাসর্ 

এবং সড অ্যান্ড সি গ্যাসফক্ ি প্রযা. সল., গগেযানগর, উত্তর ২৪ িরগনযা দথয়ক মুসরি্। 

এই উয়ে্যায়গ েুক্ত হয়্ দেযাগযায়েযাগ করুন - 9674437186, 9163736863, 8158930878।


