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প্রশ্ন – উত্তরে NPR – NRC - CAA

NPR কি ?
NPR – NRC িবে এল ?
CAA কি উপিাবে লাগবে ?
NRC থেবি নাম োদ পড়বে থিন ?
NRC আে CAA –ে ফবল থদশটা কি েদবল যাবে ?
CAA থে আবেদন িেবলই কিন্দুো নাগকেি িবে যাবে কি ?
CAA কদবে দুনম্বকে িবে নাগকেি িবে থগবল কিন্দু-মুসলমান-থেৌদ্ধ সোইবি ক্রীেদাস
িবে থযবে িবে না কি ?
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“শুনহ মানুষ ভাই, সবাে উপরে
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১. NRC কি ?
 NRC হল ভােরত্ে নাগকেিরেে নাম নকিভুক্ত িেবাে খাত্া, যাে মরযয দেরে বা কবরেরে
দযরিান জায়গায় বসবাসিােী ‘ভােত্ীয় নাগকেি’দেে সমস্ত ত্িয ও কববেণ দলখা িারি।
নযােনাল NRC-ে মরযয দেট NRC, কিসট্রিক্ট NRC, সাব-কিসট্রিক্ট NRC এবং দলািাল NRC এই
ভাগগুকল অন্তভুক্ত
ু িারি।1
২. NPR কি ?
 NPR হল ভােরত্ বসবাসিােী সিল ‘মানুষরেে’ (নাগকেি – অনাগকেি সবাে) নাম নকিভুক্ত
িেবাে খাত্া, যাে মরযয দিান গ্রাম বা েহে বা দিান অঞ্চরল বসবাসিােী সিল মানুরষে
যাবত্ীয় কববেণ ও ত্িয দলখা িারি।2
৩. NRC ও NPR কি পেস্পে সম্পিুযুক্ত ?
 হযাাঁ, এরেে মরযয সম্বন্ধ আরে। আরগ NPR তত্েী িো হয় এবং ত্ােপরে দসখান দিরি
ত্িযগুরলাে সত্যত্া যাচাই িরে NRC তত্েী হয়।
৪. এিটু কবেরে বুঝিরয় বলরল ভারলা হয়।
 NRC-ে মরযয দয ত্িযগুরলা িািরবই দসগুরলা হল- (i) নাম, (ii) বাবাে নাম, (iii) মারয়ে নাম,
(iv) কলঙ্গ, (v) জরেে ত্াকেখ, (vi) জরেে স্থান, (vii) ট্রিিানা (বত্ুমান এবং স্থায়ী), (viii) কবরয়
হরয়রে কিনা (হরল যাে সারি হরয়রে ত্াে নাম), (ix) দেখা যায় এেিম দিান োেীকেি কচহ্ন, (x)
নাগকেি কহরসরব নাম নকিভুক্ত হবাে ত্াকেখ, (xi) নাগকেি কহরসরব দেঝজরেেরনে নম্বে, এবং
(xii) জাত্ীয় পকেচয়পরেে নম্বে। (এটা ২০০৩ সারল ট্রিি িো কনয়ম। এখন NRC হরল ত্াে
মরযয বারয়ারমট্রিি ত্িযও িািরব)।3
এই ত্িযগুরলা দজাগাড় িো এবং NRC তত্েী িেবাে উরযযরে দিন্দ্র সেিাে NPR তত্েী
িেবাে কনরেু ে দেয়।4
প্রকত্ট্রট পকেবারেে প্রযানরি ত্খন ত্াে ও ত্াে পকেবারেে বাকি সিরলে যাবত্ীয় ত্িয NPR-এ
কগরয় জানারত্ হয়।5
NPR-এ দেওয়া ত্িযগুরলা পেীক্ষা িেবাে পে এিজরনে নাম NRC-দত্ দত্ালা হয়।
এই পেীক্ষা িেবাে প্রঝিয়ায় যারেে নকি কমলরব না ত্ারেেরি ‘সরেহজনি’ (doubtful)
নাগকেি কহরসরব গণয িো হরব এবং ত্ারেে জনয আলাো িরে ত্েন্ত িো হরব।6
৫. NRC, NPR এগুরলা িরব এল ?
 ২০০৩ সারল অটলকবহােী বাজরপয়ীে কবরজকপ সেিাে ১৯৫৫ সারলে নাগকেিত্ব আইরন
এিট্রট সংরোযনী কনরয় আরস। দসই সংরোযনীে মাযযরম আইনট্রটরত্ - 14. A নারম এিট্রট
নত্ু ন যাো দযাগ িো হয়। ঐ যাোয় সাো ভােরত্ NRC িেবাে িিা দলখা আরে। এে আরগ
এেিম দিান কনয়ম কেল না। ঐ যাোে উপে কভকত্ত িরে The Citizenship (Registration of
Citizens And Issues of National Identity Card) Rules, 2003 তত্েী হয়। এই রুলস-এ NRC, NPR
এসব কনরয় কবেরে বলা আরে।
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(এখারন আরো এিটা িিা বরল োখা যাি দয, আইন পাে িোরত্ দগরল পালারমরেে
ু
মাযযরম
িোরত্ হয়। কিন্তু আইরনে মাযযরম কনয়ম বানারত্ দগরল সেিাে দসটা কনরজই বানারত্ পারে,
দসগুরলাে জনয পালারমরেে
ু
অনুমকত্ লারগ না এবং ঐসব কনয়ম কনরয় পালারমরে
ু
প্রায়
দিানকেনই দিান আরলাচনা হয় না।)
৬. CAB কি? CAA কি?
 েুরটা এিই ঝজকনস। আইন তত্েীে জনয দিান প্রস্তাবরি কবল বরল। দসই প্রস্তাব পাে হরয়
দগরল দসটারি অযাক্ট বরল। Citizenship Amendment Bill (CAB) ২০১৬ সারলও প্রস্তাব িো
হরয়কেল কিন্তু ত্খন দসটা োজযসভায় পাে িোরনা যায়কন এবং এটারি ভারলা িরে
পযারলাচনা
ু
িেবাে জনয ত্খন Joint Parliamentary Committee (JPC) বরল এিটা িকমট্রটও
বসারনা হরয়কেল। দসই িকমট্রট ২০১৯-এে জানুয়ােী মারস এিটা কেরপাটু ও দপে িরে। (দসই
কেরপারটু অরনি গুরুত্বপূণ ু ত্িযও আরে। পরে আমো দসই প্রসরঙ্গ আসব)। ২০১৯-এ এই
কবলটা আবাে পালারমরে
ু
দত্ালা হয় এবং পাে িোরনা হয়। ত্াই কবল দিরি দসটা অযাক্ট হরয়
যায়। CAB দিরি CAA। এইবারে এই কবলটা পযারলাচনা
ু
িেবাে জনয দিান িকমট্রটও বসারনা
হয়কন।
৭. CAA দত্ কি বলা আরে ?
 এরত্ বলা আরে বাংলারেে, পাকিস্তান, ও আফগাকনস্তান দিরি ৩১/১২/২০১৪ ত্াকেরখে মরযয
দযসিল কহেু, দবৌদ্ধ, তজন, কেখ, পাসী ও খ্রীোন যরমেু মানুরষো ‘যমীয় কনযাত্ন’
ু
বা ‘যমীয়
কনযাত্রনে
ু
ভরয়’ ভােরত্ চরল এরসরেন ত্ারেেরি আে ‘অববয’ বা ‘দবআইকন’ বরল দ াষণা
িো হরব না। যকে ত্াো পাাঁচ বেে ভােরত্ িারিন এবং সংকবযান আইরনে ত্ৃত্ীয় কসকিউরলে
দ্বাো দযাগয হন ত্াহরল ভােত্ সেিাে ত্ারেেরি ‘নযাচোলাইরজেন’ েরত্ুে মাযযরম ভােরত্ে
নাগকেিত্ব প্রোন িেরত্ পারে।7 (আমারেে দেরে চাে েিম ভারব নাগকেিত্ব পাওয়া যায়।
যিা – জরেে দ্বাো, উত্তোকযিাে দ্বাো, দেঝজরেেন দ্বাো ও নযাচোলাইরজেন দ্বাো)।
৮. কিন্তু সেিাে দয বলরে NRC কনরয় ত্াো কিেুই ভারবকন, এখন NRC হরব না ? এবং সেিাে দত্া
এটাও বলরে দয CAA-ে সরঙ্গ NRC-ে দিান সম্বন্ধ দনই!
 প্রিম প্ররশ্নে উত্তে হল সেিাে কমিযা বলরে। ৪ নম্বে উত্তরে আরগই বলা হরয়রে (The
Citizenship (Registration of Citizens And Issues of National Identity Card) Rules, 2003-এে যাে
৩(৪) অনুসারে) NRC িেবাে উরযযরে দিন্দ্র সেিাে NPR তত্েী িেবাে কনরেু ে দেয়।
ইকত্মরযযই দিন্দ্র সেিাে NPR িেবাে জনয ৩১ দে জুলাই, ২০১৯ ত্াকেরখ এিট্রট এক্সিা
অকিুনােী গযারজট দনাট্রটকফরিেন জাকে িরে বরলরে ২০২০ সারলে একপ্রল দিরি
দসরেম্বরেে মরযয দগাটা দেরে (আসাম বারে) NPR িো হরব। সেয দয ২০২০ সারলে NPR
মযানুয়াল দবকেরয়রে ত্ারত্ও এিই িিা দলখা আরে।8 আইন অনুসারে এই NPR-ই হল NRC-ে
প্রিম যাপ। অত্এব যখন NPR শুরু হল ত্খন NRC-ও শুরু হরয় দগল। আে সবরচরয় বড়
প্রমাণ দত্া স্বোষ্ট্রমন্ত্রী কনরজ। কত্কন কনরজ দখাে সংসরে োাঁকড়রয় বরলরেন “মান দি চকলরয় দেে
দম NRC আরনওয়ালা দহ”।9 যাে মারন হল প্রিম যাপ (NPR) দত্া শুরু হরয়ই দগরে এে
পরেেটা NRC।
কদ্বত্ীয় প্ররশ্নেও উত্তে হল সেিাে কমিযা িিা বলরে। এে আরগ সেিাে এবং সেিারেে
হত্তািত্তা মন্ত্রীো সবাই এই েুরটা ঝজকনস সম্পকিুত্ িরে বক্তবয দেরখরে। এইটা ইন্টােরনরট
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কলরখ পড়ুন ও কভকিওগুরলা দেখুন – Who is linking Citizenship Act to NRC? Here are five times
Amit Shah did so (https://scroll.in/article/947436/who-is-linking-citizenship-act-to-nrc-hereare-five-times-amit-shah-did-so )আে ত্াোড়া এিিা দত্া সবাই জারন দয পঝিমবরঙ্গ
আেএসএস আে কবরজকপে দনত্াো

রে

রে বরল দবড়ারে দয “কচন্তা দিারো না, NRC-দত্

নাম বাে পড়রল CAA কেরয় ঢুকিরয় দনব।“
৯. NRC দিরি নাম বাে পড়রব দিন ?


এই িিাটা এিটু বুঝিরয় বলরত্ হরব। NRC-ে মারন আমো আরগই বরলকে দয এটা হল দেরেে
নাগকেিরেে নাম এবং অনযানয আরো ত্রিযে খাত্া। ২০০৩-এে কনয়ম বলরে আরগ NPR
হরব, ত্ারত্ চাে নম্বে উত্তরে উকিকখত্ বারোট্রট ত্িয সরমত্, সেিাে দযমন বলরব দসেিম
অনযানয ত্িযগুরলা কেরত্ হরব। ত্ােপে NRC প্রঝিয়ায় দসগুরলা পেীক্ষা িরে এিজরনে নাম
NRC-ে খাত্ায় উিরব। ( অিাৎ
ু NPR-> Verification -> NRC ) ।

*( NPR-এে নত্ু ন হাল হকিিত্ জানরত্

দেরষ দেওয়া মন্তবয ১ পড়ুন)

কিন্তু িিা হরে দগাটা ভােরত্ এে আরগ দিানকেন NRC হয়কন। ত্াই দেষ কত্নরট ত্িয ( চাে
নম্বে উত্তে দেখ, ওখারন উকিকখত্ বারোটা ত্রিযে মরযয দেষ কত্নরট) িারোে িারেই দনই।
NRC-ে খাত্ায় নাগকেিরত্বে প্রযান প্রমাণ এগুরলাই। আে এই দেষ কত্নরট ত্িয বাে কেরল
বাকি নয়টা ত্রিযে প্রায় সবিটাই আযাে িারিু িারি (দভাটাে িারিুও অরনিগুরলা ত্িয
িারি)। কিন্তু সেিাে স্পষ্ট িরে বহুবাে বরলরে দয আযাে িািু বা দভাটাে িািু দিানটাই
এিজরনে নাগকেিরত্বে প্রমাণ নয়। বেং দস নাগকেি ত্াই ত্াে িারে আযাে িািু আরে।
ত্াই ত্ারি আরগ প্রমাণ িেরত্ হরব দয দস ভােরত্ে নাগকেি।
অরনি দনত্া দনেী বরল দবড়ারেন দয আযাে িািু, দভাটাে িািু মােফত্ NPR-এই দত্া
নযােনাকলট্রট বরল দেওয়া হরব। ত্াহরল আে NRC দত্ নাম বাে পড়রব কি িরে? এটা সম্পূণ ু
ভুল যােণা। ২০২০ সারলে নত্ু ন NPR মযানুয়ারল সেিাে স্পষ্ট িরে বরল কেরয়রে দয NPR-এ
নযােনাকলট্রট ভােত্ীয় বলরলই এিজন ভােত্ীয় নাগকেি নয়। NPR-এ এিজন দয
নযােনাকলট্রট োবী িেরব দসটাই দলখা হরব। কিন্তু ত্াে ফরল দস ভােত্ীয় নাগকেি হরয় যারব
না। বা ত্াে ফরল দস ভােরত্ে নাগকেরিে দিান অকযিাে পারব না।10
অিাৎ
ু NPR সরেও NRC –দত্ নাম ওিারত্ দগরল এিজনরি আলাো িরে প্রমাণ িেরত্ হরব
দয দস ভােত্ীয় নাগকেি। দসই প্রমাণ িো বা ত্াে নাগকেিত্ব পেীক্ষা িো এসরবে জনয
দযসব আনুষকঙ্গি ত্িয লাগরব দসগুরলা দজাগাড় িেবাে উরযযরেয NPR িো হরে।
১০. এিজন কিভারব প্রমাণ িেরব দয দস ভােত্ীয় নাগকেি?
 এই কবষয়টা দবে জট্রটল। আমারেে সংকবযারনে ৫ নম্বে দিরি ৮ নম্বে যাো পযন্ত
ু িাো
ভােরত্ে নাগকেি দস কবষরয় বলা আরে। এে মরযয ৫ ও ৬ নম্বে যাো েুট্রট কবরেষ গুরুত্বপূণ ু।
৫.এ এবং ৫.কব যাো অনুযায়ী যিািরম -যাো ভােরত্ স্থায়ীভারব বসবাস িেরেন ত্ারেে জে
ভােরত্ হরয় িািরল অিবা -ত্ারেে বাবা মারয়ে মরযয এিজন ভােরত্ জরে িািরল ত্াো
ভােরত্ে নাগকেি । ৫.কস যাো অনুযায়ী যাো সংকবযান গ্রহরণে আরগ অন্তত্পরক্ষ ৫ বেে
ভােরত্ বসবাস িরেরেন ত্াোও ভােরত্ে নাগকেি। ৬ নম্বে যাোয় বলা আরে দিান বযঝক্ত
যকে পাকিস্তানভুক্ত এলািা (বত্ুমারন বাংলারেে ও পাকিস্তান) দিরি ১৯দে জুলাই ১৯৪৮ এে
মরযয ভােরত্ আরসন এবং কত্কন অিবা ত্াে বাবা-মা, োেু-িািুমাে মরযয দিউ অকবভক্ত
ভােরত্ জেগ্রহণ িরেন ত্াহরল কত্কন ভােত্ীয় নাগকেি। এবং ৬.কস যাো অনুযায়ী কত্কন যকে
Shombuk’s Modern Coaching Center

5
১৯দে জুলাই ১৯৪৮ এে পরে ভােরত্ আরসন এবং সংকবযান গ্রহণ িেবাে আরগ আরবেন
জাকনরয় ভােত্ সেিারেে কনয়ম দমরন নাগকেিত্ব পান ত্াহরল কত্কনও ভােরত্ে নাগকেি।
(সংকবযান গ্রহরণে পে যাো ভােরত্ আসরবন স্বাভাকবি ভারবই ভােরত্ে নাগকেিত্ব আইন
দমরন ত্ারেেরি নাগকেিত্ব দপরত্ হরব)।
আমারেে সংকবযান গ্রহণ িো হয় ১৯৫০ সারলে ২৬ দে জানুয়ােী এবং নাগকেিত্ব আইন
তত্েী হয় ১৯৫৫ সারল। অত্এব সংকবযান অনুযায়ী এবং ১৯৫৫ সারলে নাগকেিত্ব আইন
অনুযায়ী যাো ১৯৫০ সারলে ২৬-দে জানুয়ােী দিরি ভােরত্ জেগ্রহণ িরেরে ত্াো ভােরত্ে
নাগকেি ।
এেপে িংরগ্রস সেিারেে প্রযানমন্ত্রী োজীব গান্ধী ১৯৮৬ সারল আইনট্রট সংরোযন িরেন।
এরত্ বলা হয়, ভােরত্ জে কনরলই হরব না। ত্াে পাোপাকে বাবা-মারয়ে মরযয এিজনরি তবয
ভােত্ীয় নাগকেি হরত্ হরব। এই আইনট্রট ১৯৮৭ সারলে ১-লা জুলাই দিরি িাযিেী।
ু
এেপে ২০০৩ সারল অটল কবহােী বাজরপয়ীে কবরজকপ সেিাে পুনোয় নাগকেিত্ব
আইন,১৯৫৫ দি সংরোযন িরে বরলন – ভােরত্ জে কনরল এবং বাবা মারয়ে মরযয এিজন
তবয ভােত্ীয় নাগকেি হরলই হরব না – ত্ােসারি এটাও কনঝিত্ িেরত্ হরব দয বাবা-মারয়ে
মরযয এিজনও দিউ অববয নাগকেি নয়।
এই পুরো কবষয়টাে দযটা মারন োাঁড়ায় দসটা দলখা আরে নাগকেিত্ব আইন, ১৯৫৫-ে কত্ন
নম্বে যাোয়, দসটা হল – ১৯৫০ সারলে ২৬দে জানুয়ােী দিরি ১৯৮৭ সারলে ১-লা জুলাই
পযন্ত
ু যাো ভােরত্ জরেরে ত্াো ভােরত্ে নাগকেি। ১৯৮৭ সারলে ১-লা জুলাই দিরি ২০০৪
সারলে ৩-ো কিরসম্বে পযন্ত
ু যাো ভােরত্ জরেরে এবং যারেে বাবা-মারয়ে মরযয এিজন তবয
ভােত্ীয় নাগকেি, ত্াো ভােত্ীয় নাগকেি। এবং ২০০৪ সারলে ৩-ো কিরসম্বে দিরি আজ
পযন্ত
ু যাো ভােরত্ জরেরে, যারেে বাবা-মারয়ে মরযয এিজন তবয ভােত্ীয় নাগকেি এবং
অপে এিজন অববয নাগকেি নয় ত্াো ভােত্ীয় নাগকেি।11
১১. এটা দত্া োরুণ দগালরমরল বযাপাে !
 হযাাঁ, এটা দবে জট্রটল বযাপাে। এবং এে আরগ দযরহত্ু সেিাে িখরনা NRC িেবাে এই
পাগলারমা শুরু িরেকন দসই িােরণ িারোে িারেই এইসব নাগকেিরত্বে প্রমাণ দনই। এখন
যকে এটা প্রমাণ িেরত্ হয় ত্াহরল, উোহেরণে জনয বলকে, -দয ১৯৮৭ দিরি ২০০৩ এে
মরযয জরেরে ত্াাঁরি শুযু কনরজে জনয ভােরত্ জরেে প্রমাণ দেখারলই হরব না, ত্াে সরঙ্গ
এটাও দেখারত্ হরব দয ত্াে বাবা-মারয়ে মরযয এিজন তবয ভােত্ীয় নাগকেি। ২০০৩-এে
পরে জে হরল ত্াে সরঙ্গ আরো দেখারত্ হরব দয বাবা-মারয়ে দিউ অববয নাগকেি নয়।
মারন সন্তানরি কনরজে নাগকেিত্ব দত্া প্রমাণ িেরত্ হরবই ত্াে সরঙ্গ বাবা-মারয়ে নাগকেিত্বও প্রমাণ িেরত্ হরব।
১২. প্রমারণে জনয কি দেখারত্ হরব ?
 প্রমারণে জনয কি কি দেখারত্ হরব দসসব িিা সেিাে এখরনা বরলকন। কিন্তু গত্ িরয়ি বেে
যরে দিন্দ্র সেিাে ১৬০০ দিাট্রট টািা খেচা িরে আসারম NRC িরেরে। আসারমে NRC-ে
দপ্রক্ষাপট যকেও আলাো, কিন্তু নাগকেিত্ব প্রমাণ িেবাে জনয দযসব িিুরমে প্ররয়াজন
সেিাে অরনি খাটাখাটকন িরে ওখারন ত্াে এিটা মরিল বাকনরয়কেল। দগাটা দেরে NRC-ে
মরিল যকেও এটাে দিরি এিটু আলাো হরব, কিন্তু দসটা কিেিম হরব আসারমে মরিল
দেরখ ত্াে এিটা আোজ পাওয়া যায়।
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আসারমে মরিরল বলা হরয়কেল এিজরনে নাম NRC-দত্ ওিারত্ দগরল েুট্রট প্ররয়াজনীয়
িিুরমন্ট দেখারত্ হরব। এই েুট্রট িিুরমরন্টে জনয েুট্রট আলাো ত্াকলিাও প্রস্তুত্ িো
হরয়কেল। (ি) প্রিম িিুরমন্টট্রট হরত্ হরব ১ নম্বে ত্াকলিায় দেওয়া দচারযাট্রট িিুরমরন্টে
দিারনা এিটা। দযটা হরত্ হরব ১৯৭১ সারলে ২৪দে মারচুে আরগে। ( আসারম আসামীয়
জাকত্সত্তাে আরোলরনে পকেরপ্রকক্ষরত্ ১৯৮৫ সারল প্রযানমন্ত্রী োজীব গান্ধীে সরঙ্গ আসারমে আরোলনিােীরেে
এিট্রট চু ঝক্ত কহয়। এট্রট আসাম চু ঝক্ত বা আসাম অযািিু নারম পকেকচত্। এরত্ বলা হয়, ১৯৭১ সারলে ২৪ দে মারচুে
মযযোঝে পযন্ত
ু যাো আসারম এরসরেন ত্াো ভােরত্ে নাগকেি। কিন্তু এেপরে যাো এরসরেন বা আসরবন ত্াো
নয়। দসই চু ঝক্তে দপ্ররক্ষপরটই এই ত্াকেখটা যো হয় )।

(১৯৭১ এে আরগ আসারম কনরজে বসবারসে

প্রমাণ দেখারত্) এই দচারযাট্রট িিুরমরন্টে মরযয দিান এিট্রট দিরি এিজনরি কনরজে
অিবা কনরজে পূবপু
ু রুরষে নাম দেখারত্ হরব। এই এি নম্বে ত্াকলিায় (বা List A) দেওয়া
দচারযাট্রট িিুরমন্ট হল –
-

১৯৫১-ে NRC

-

২৪দে মাচু ১৯৭১ পযন্ত
ু দভাটাে ত্াকলিা

-

জকম বা বগাোকেে
ু
(দটনাঝি) সাট্রটুকফরিট

-

নাগকেিরত্বে সাট্রটুকফরিট

-

স্থায়ী ট্রিিানাে সাট্রটুকফরিট

-

কেকফউঝজ কহরসরব নকিভুক্ত হবাে সাট্রটুকফরিট

-

পাসরপাটু

-

এলআইকস

-

সেিারেে দেওয়া লাইরসি বা দিান সাট্রটুকফরিট

-

সেিােী িমচােীে
ু
সাট্রটুকফরিট

-

বযাঙ্ক বা দপাে অকফরসে আিাউে

-

জরেে সাট্রটুকফরিট

-

দবািু বা ইউকনভাকসট্রট
ু ে সাট্রটুকফরিট

-

আোলরত্ে নকি

(এগুরলা সবিটাই হরত্ হরব ২৪ দে মাচু, ১৯৭১ এে আরগে)

এই দচারযাট্রট োড়া আরো েুট্রট িিুরমন্ট দিউ দেখারত্ পারে। যিা (i) কবরয়ে পে দমরয়রেে
ট্রিিানা পকেবত্ুরনে দক্ষরে গ্রাম পঞ্চারয়ত্ বা সারিুল অকফসারেে দেওয়া প্রমাণপে। এবং
(ii) ২৪দে মাচু ১৯৭১-এে আরগে ে্যােন িািু। কিন্তু িারোে দেওয়া এই েুট্রট িিুরমন্ট
ত্খনই গ্রাহয িো হরব যকে উপরেে দচারযাট্রট িিুরমরন্টে মরযয নাম িািা দিান বযঝক্ত ত্াে
হরয় সাক্ষয দেন।
(খ) যকে ঐ প্রিম ত্াকলিায় িারোে কনরজে নাম না দিরি পূবপু
ু রুরষে (কপত্া, মাত্া, কপত্ামহ,
কপত্ামহী, প্রকপত্ামহ, প্রকমত্ামহী ইত্যাকে) নাম দিরি িারি ত্াহরল এিজনরি েু নম্বে
ত্াকলিা ( বা List B) দিরি এমন দিান িিুরমে দেখারত্ হরব দযখারন ত্াে ও ত্াে পূবপু
ু রুরষে
সম্পিু প্রমাণ িো যারে (ঐ পূবপু
ু রুরষে নাম কিন্তু ১ নম্বে ত্াকলিাে দিান এিটা িিুরমরন্ট
িািরত্ হরব)। এই িিুরমেট্রটরি আইনত্ ভারব গ্রহণরযাগয হরত্ হরব। এঈ ২ নম্বে ত্াকলিাে
আটট্রট িিুরমন্ট হল যিািরম-

জরেে সাট্রটুকফরিট

-

জকমে েকলল

-

দবািু বা ইউকনভাকসট্রট
ু ে সাট্রটুকফরিট

-

বযাঙ্ক বা এলআইকস বা দপাে অকফরসে নকি
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-

কববাকহত্ দমরয়রেে দক্ষরে সারিুল বা গ্রাম পঞ্চারয়ত্ অকফরসে সাট্রটুকফরিট (কবরয়ে পে
ট্রিিানা বেল হয় দসজনয)

-

দভাটাে ত্াকলিা

-

ে্যােন িািু

-

অনযানয আইনত্ গ্রাহয নকি।12 (http://www.nrcassam.nic.in/admin-documents.html)

এখন ১৯৫১ সারলে এেিম কিরটলি NRC দিবলমাে আসারমই হরয়কেল। ত্াই ওটাে দিান
প্রশ্নই ওরি না। নত্ু ন NRC-দত্ নাগকেিত্ব প্রমাণ িেবাে জনয দভাটাে কলরেে বযাপােটাও না
িািােই িিা, িােণ আেএসএস-কবরজকপে প্রযান অকভরযাগ দত্া এটাই দয কসকপআইএম বা
ট্রটএমকস এাঁো সবাই বাংলারেে দিরি অনুপ্ররবেিােী ঢুকিরয়, দভাটাে কলরে ত্ারেে নাম
ঢুকিরয় কেরয় কনরজরেে দভাটবযাঙ্ক সুেকক্ষত্ দেরখরে। ত্াহরল দসটারি প্রমাণ কহরসরব োখরল
অনুপ্ররবেিােীোও নাগকেিত্ব দপরয় যারব। অত্এব দসটা হরব না। আে ত্াোড়া সেিাে দত্া
আরগই বরল কেরয়রে দভাটাে িািু নাগকেিরত্বে প্রমাণ নয়। এিজন নাগকেি হরল ত্রব দস
দভাটাে িািু পায়। দস যকে কনরজরি নাগকেি প্রমাণ িেরত্ না পারে ত্াহরল যরে দনওয়া হরব
দয দস জাকলয়াকত্ িরে ঐ দভাটাে িািু দপরয়রে।13
এত্ কিেু সরেও পুেরনা দভাটাে কলরে (দসটা হরল ওেিম ১৯৭১ এে মত্ বহু বেে আরগে
দভাটাে কলে োখা হরব।যারত্ অনুপ্ররবেিােীরেে এড়ারনা যায়) যকে পূবপু
ু রুরষে নাম দেকখরয়
দিউ বরল দয উকন আমাে বাবা বা িািুমা ত্খন ২ নম্বে ত্াকলিা ( বা List B) জাত্ীয় অনয
দিান িিুরমে দেখারত্ হরব দযখারন পূবপু
ু রুষ ও সন্তারনে নাম এিসরঙ্গ আরে এবং ত্ারেে
সম্বন্ধ প্রমাণ িো যারে।
এইসব িরে কনরজে নাগকেিত্ব প্রমাণ িেরত্ হরব। ত্ােপে বাবা মারয়ে নাগকেিত্ব প্রমাণ
িেরত্ হরব।
১৩। কিন্তু সেিাে যকে আরো সহজ কিেু িরে দেয় ?
 সহজ আে কি িেরব ? শুযু বাি ু সাট্রটুকফরিট আে ট্রিিানা দেখরব? ত্াহরল দত্া সবাই যাো
অনুপ্ররবেিােী ত্াোও, এমনকি পাকিস্তান, বাংলারেে আে আফগাকনস্তারনে বাইরেও
অনযানয দযরিান দেে দিরি আসা দয দিউ জাল িরে ঐসব নকি দেকখরয় ভােরত্ে নাগকেি
হরয় দযরত্ পােরব। ঐসব সম্ভাবনা আরো বাড়রব। সুেক্ষাে িিা বরল যাো NRC িেরত্ চাইরে
ত্াো কি ঐ িাজ িেরব? আে ত্াোড়া দেরে দত্া নাগকেিত্রবে এিটা আইন আরে। দযটা
প্রচন্ড েক্ত এবং আাঁরটাসাাঁরটা আইন। সেিাে দত্া চাইরলও দসই আইন কিট্রিরয়, কনয়রমে
বাইরে দবকেরয় কিেু িেরত্ পােরব না।
ত্াই যত্ কেিই দেখ না দিন ঐ জকমে েকলল, বাপ-িািুেু াে স্থায়ী ট্রিিানাে প্রমাণ, পােবই,
বযারঙ্কে বই, িরলরজে সাট্রটুকফরিট এইসব ঝজকনস োড়া কনয়ম দমরন, আইন দমরন নাগকেিত্ব
পাওয়া প্রায় অসম্ভব।
১৪. কিন্তু এসব ঝজকনস দত্া...দবকেেভাগ মানুষই দত্া এইসব দেখারত্ পােরব না ! অরযি
ু দলারিে
িারেই দত্া জকম দনই !
 ট্রিি। জাকত্-যমকনকব
ু রেরষ
ু
দবকেেভাগ মানুরষেই সাং াকত্ি সমসযা হরব। সবরচরয় দবকে
সমসযা হরব গেীব মানুরষে। নীচু জারত্ে মানুরষে, আকেবাসীরেে এবং মকহলারেে। এরেরে
প্রচুে মানুষই দত্া জকমহীন। ত্াে উপে আমারেে দেরেে ২৫ েত্াংরেে দবকে মানুষ কনেক্ষে।
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যুবি-যুবত্ীরেে মরযয ৬ েত্াংরেেও িম দেরলরমরয় এরেরেে িরলরজে দচৌিারি পা দেয়।
আকেবাসীো দত্া এখন িত্ জায়গায় সম্পকত্তে বযঝক্ত মাকলিানা চালু িরেকন। এখরনা সবই
সমারজে সম্পকত্ত। এরেে িারো িারে েকলল, নকি এসব দিান যােণাই দনই। দযখারন দযখারন
আরে দসগুরলাও মাে গত্ ২০-২৫ বেরেে

টনা। যরিষ্ট নয়। আে ত্াোড়া দযরেরে ঝজরো

বযালারি বযাঙ্ক অযািাউন্ট খুরল কেরলও মানুরষ অযািাউন্ট দখারল না দসরেরে বযারঙ্কে বই
মানুষ দিািায় পারব ?
১৯৮৭ সারলে আরগ যারেে জে ত্ারেেরি যকেও কনরজে বাবা মারয়ে নাগকেিত্ব প্রমাণ
িেরত্ হরব না, কিন্তু কনরজে জনয প্রমাণ িেরত্ হরব দয দস ভােরত্ই জরেরে। ১৯৮৭ সারলে
ঐ সমরয় দিান গেীব মানুষ বাি ু সাট্রটুকফরিট কনত্? গ্রারমে বড়রলািরেে িারেও দত্া এসব
পাওয়া যারব না!
সাং াকত্ি সমসযা হরব দমরয়রেে। দমরয়রেে দত্া কবরয়ে পে বাকড় বেল হরয় যায়। ট্রিিানা
বেরল যায়। ত্াো কি িরে প্রমাণ িেরব? দপ্রৌঢ়,বৃদ্ধা মকহলাো কি িরে প্রমাণ িেরব? কবরয়ে
পরে এই ট্রিিানা বেরলে জনয আসারম দমরয়রেে িারে গ্রাম পঞ্চারয়রত্ে দেওয়া সাট্রটুকফরিট
দচরয়কেল। বস্ক মকহলারেে িিা দত্া আরসই না, সহজ বুঝদ্ধরত্ ভাবরল সবাই জারন দয, আজও
দিউ এেিম সাট্রটুকফরিট দনয় না। এরেে সিরলে সমসযা হরব। অগুনকত্ মানুরষে
সাং াকত্ি সমসযা হরব। এবং প্রমাণ না দেখারত্ পােরল ত্ারেে নাগকেি কহরসরব গণয িো
হরব না। ত্ারেে নাম NRC-ে খাত্ায় উিরব না।
১৫. NRC-ে খাত্ায় নাম না উিরল কি হরব ?
 NRC-ে খাত্ায় নাম উিল না মারন এিজন ভােত্ীয় নাগকেি নয়। কহেু-মুসকলম দযই দহাি
না দিন দস ভােত্ীয় নয়। এই অবস্থায় ত্াে িারে ত্াে যা কিেু অকযিাে কেল – ত্াে জকম, ত্াে
বাকড়, ত্াে চািকে, ত্াে দভাটাে িািু, ত্াে আযাে িািু, ে্যােন িািু সবকিেু বাকত্ল হরয়
যারব। দিান অকযিােই ত্খন ত্াে আে িািরব না।
দসই অবস্থায় ত্ারি ফরেনাস ু িাইবুনারল (এটা হল আযা আযালত্। এই িাইবুযনারলে
দমম্বােরেে আইকন দিান প্রকেক্ষণ জরুেী নয়। আসারম অরনি জায়গায় সেিােী আমলাো
এই কবচােরিে িাজ িরেরে। ফরেনাস ুিাইবুনারল শুনাকনও দখালাখুকল, সবাে সামরন হয় না।
দবকেেভাগ দক্ষরেই দিান আইকন প্রকেক্ষন প্রাপ্ত পাকিি প্রকসকিউটে িারি না, যা কবচারেে
জনয অত্যন্ত জরুেী।14 ) আরবেন িেরত্ হরব। (যাো আরবেন িেরব না ত্ারেে কনরয় যাওয়া
হরব কিরটনেন িযারম্প)। দসখারন ত্াে কবচাে হরব। দসই কবচারেও, যাে নাম NRC দিরি বাে
পরড়রে ত্ারি, কবকভন্ন ত্িয কেরয় প্রমাণ িেরত্ হরব দয দস কবরেেী নয়, দস ভােত্ীয় নাগকেি।
কবচারেে পে িাইবুনাল কসদ্ধান্ত দনরব দয দস নাগকেি কি নাগকেি নয়। যকে িাইবুনাল
অনুমকত্ দেয় ত্রব ত্াে নাম NRC-ে কলরে ঢুিরব। আে যকে না দেয় ত্খন ত্ারি কিরটনেন
িযারম্প (কিরটনেন িযাম্প কি ঝজকনস, কহটলাে এই িযারম্প িত্জনরি দমরেকেল, আসারম
কিরটনেন িযারম্পে কি খবে,কি অবস্থা এসব ইন্টােরনরটই দপরয় যারবন) পািারনা হরব।
১৬. আসারম িত্জরনে নাম NRC দিরি বাে পরড়রে ?
 আসাবম ১৯ লবেেও থেকশ মানুবেে নাম NRC-ে কলস্ট থেবি োদ পবড়বে। এরেে
এখন কিরটনেন িযারম্প কনরয় যাওয়া হরে। এই মানুষরেে মরযয কিেুজরনে িিা খবরেে
িাগরজ এরসরে। দসখান দিরি বযাপােটাে ভয়াবহত্া সম্পরিু দবািা যায়। দযমন
আনেবাজাে পঝেিায় দবকেরয়কেল কেনমজুে সরোঝজনী হাজংরয়ে িিা। কত্কন মজুকেে
দখাাঁরজ কিরটনেন িযাম্প বানাবাে িাজ িেকেরলন। একেরি ত্াে কনরজে নামই NRC-দত্
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দনই। মারন ত্ারিও দযরত্ হরব ওই কিরটনেন িযারম্পই। কত্কন কনরজে দজল কনরজই
বানাঝেরলন। খবরেে িাগরজ আরো দবকেরয়কেল কিরটনেন িযারম্প মাো যাওয়া েুলাল োস
ও ফালু পারলে িিা। ত্ারেে মৃত্ুযে পে ত্ারেে পকেবারেে দলারিো বরলকেল ঐ মৃত্রেহ ত্াো
দনরব না। েুলাল োস, ফালু পারলো যকে বাংলারেে দিরি এরস িারি ত্াহরল সেিাে দযন
ত্ারেে দেহ বাংলারেরেই পাট্রিরয় দেয়।
এখারন এিটা কবষয় উরিখ িো প্ররয়াজন। ভােত্ সেিারেে প্রিাকেত্ ত্িয অনুযায়ী ১৯০১
সাল দিরি ১৯৭১ সাল পযন্ত
ু আসারম জনসংখযা বৃঝদ্ধে হাে কেল সাো ভােরত্ে জনসংখযা
বৃঝদ্ধে দিরি দবকে। অিাৎ
ু যো যায় এই সময় আসারম অরনি অনুপ্ররবে হরয়রে। কিন্তু
১৯৮৫ সারলে আসাম চুঝক্ত অনুযায়ী ১৯৭১ সারলে ২৪ দে মাচু পযন্ত
ু যাো আসারম এরসরেন
ত্াো সবাই ভােরত্ে নাগকেি। ত্াই ১৯৭১ পযন্ত
ু অনুপ্ররবেিােীরেে নাম (এইসমরয়
জনসংখযা যত্ই দবরড় িাি না দিন) NRC কলরে ঢুরি যাবাে িিা।
অনযকেরি ভােত্ সেিারেে ঐ এিই ত্িয দিরি যায়, ১৯৭১ দিরি ২০১১ পযন্ত
ু আসারম
জনসংখযা বৃঝদ্ধে হাে সাো ভােরত্ে জনসংখযা বৃঝদ্ধে দিরি িম। এমনকি দগাটা উওে পূব ু
ভােরত্ে সমস্ত োজযগুকলে মরযয সবরিরি িম। অিাৎ
ু এিইভারব যো যায় এইসময় আসারম
অনুপ্ররবে প্রায় হয়ইকন।15 (আসারম আরোলন এত্ ত্ীব্র হরয়কেল দয এই অনুপ্ররবে বন্ধ
হরয়কেল। ইন্টােরনরট এিটু াাঁটরলই ঐসমরয়ে আরোলরনে ত্ীব্রত্া এবং বযাপিত্া কনরয়
আোজ পাওয়া যারব। এবং দবািা যারব দয ঐ আরোলরনে পে অনুপ্ররবে বন্ধ হওয়াই
স্বাভাকবি)।
োিবল এই ১৯ লে মানুে িাো ? কনিঃসরেরহ এো দসই মানুরষো যাো েকলল, বযারঙ্কে
অযািাউন্ট এসব প্রমাণ, এসব িিুরমন্ট কেরত্ পারেনকন। অত্এব িিুরমরেে অভারবে
িােরণই NRC দিরি বাে যাবাে সম্ভাবনা সবরচরয় দবকে।16 (http://www.rightsrisks.org/bycountry/foreigners-in-assam-a-blast-from-the-past/)
১৭. কিন্তু কবরজকপ – আেএসএরসে দনত্াো দয বরল দবড়ারে দযসব কহেুরেে নাম বাে পড়রব ত্ারেে
CAA কেরয় ঢুকিরয় দনওয়া হরব ?
 ত্াহরল দত্া মায়ানমারেে দলারিোও জাকলয়াকত্ িরে এরেরে ঢুরি যাবাে সুরযাগ দপরয় যারব!
শুযু মুরখে িিা কেরয় হরব না। যুঝক্ত এবং ত্িয কেরয় কবষয়টারি কবচাে িেরত্ হরব।
সবাে আরগ বুিরত্ হরব সেিাে কনরজই বরলরে ২০১৯ সারলে আইনটা ২০১৬ সারলে CAAে উপরেই কভকত্ত িরেই বানারনা।17 দয দিউ এই েুরটা আইন পড়রলই বুিরবন দয দত্মন দিান
পািিয
ু এরেে মরযয দনই। অত্এব ২০১৬ সারলে CAB-এে উপরে দয জরয়ন্ট পালারমোকে
ু
িকমট্রট (JPC) বরসকেল দসই িকমট্রট ২০১৯ সারলে জানুয়ােী মারস দয ৪৩৮ পাত্াে কেরপাটু
জমা কেরয়রে দসই কেরপারটু দেওয়া প্ররশ্নাত্তে ও যুঝক্তগুরলা CAA, ২০১৯- এে উপরেও
প্ররযাজয। এখন দেখা যাি দসই কেরপারটু কি বলা আরে। ( এটা পড়াে আরগ ৬ ও ৭ নম্বে
উত্তরে দেওয়া CAA কি দসটা এিবাে পরড় কনরত্ পারেন)।
িকমট্রট ঝজজ্ঞাসা িরে দয, যাো বলরে বা বলরব দয বাংলারেে, পাকিস্তান, বা আফগাকনস্তান
দিরি ত্াো ‘যমীয় কনযাত্ন’
ু
বা ‘যমীয় কনযাত্রনে
ু
ভরয়’ ভােরত্ চরল এরসরে এবং এখন
ভােরত্ে নাগকেিত্ব চায়, ত্ারেে বক্তরবযে সত্যত্া কিভারব কবচাে িো হরব? এে উত্তরে
ইরন্টকলরজি বুযরো (IB) জানায় দয, যাো বহুবেে (িরয়ি েেি) আরগ, কবরেষত্ দেেভারগে
পরে ভােরত্ চরল এরসরে ত্ারেে অরনরিে িারেই নকি দনই ত্াই ত্ারেে বক্তরবযে সত্যত্া
কবচাে িো খুবই সমসযাজনি। (এখরনা পযন্ত
ু ‘যমীয় কনযাত্ন’
ু
বা ‘যমীয় কনযাত্রনে
ু
ভয়’ এই
োবীরত্ মাে ৩১,৩১৩ জন ভােত্ীয় নাগকেিরত্বে আরবেন িরেরে। ত্াো বারে বাকি সবাে
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আরবেন নত্ু ন আরবেন। এই নত্ু ন বা হারলে আরবেরনে জনয কি বলা হরয়রে দসটা এেপরে
বলা হরে। কিন্তু যাো ইকত্মরযয আরবেন িরেরে ত্ারেে জনযও বলা হরয়রে - দলািাল িানা,
IB, এরেে মােফত্ আরো এিবাে ত্েন্ত িরে দেখা হরব দয ত্াো দেরেে আইন অনুসারে
দবআইকন দিান িারজ কলপ্ত কেল কিনা, পযাোগ্রাফ ২.২১, পৃষ্ঠা নং- ৪০, REPORT OF THE JOINT
COMMITTEE ON THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2016)
কিন্তু যাো ইোনীংিারল বা হারল এই োবী িরে ভােত্ীয় নাগকেিরত্বে আরবেন িরেরে
ত্ারেে দক্ষরে কনয়ম দমরন, যিাযি ভারব পেীক্ষা িরে ত্রবই নাগকেিত্ব দেওয়া হরব। IB
আরো বরলরে দয এই উরযরেয স্বোষ্ট্রমন্ত্রি এিট্রট োন্ডািু অপারেট্রটং প্রকসকিওে (SOP) তত্েী
িেরে, যারত্ দিান আরবেনিােীে বক্তরবযে (যমীয় কনযাত্ন
ু
বা ত্াে ভয়) সত্যত্া যাচাই িো
হরব। ঐ বক্তরবযে প্রমাণ কহরসরব িিুরমন্ট চাওয়া হরব এবং এিট্রট কবেে (কিরটলি) ত্েন্ত
বযবস্থাে মরযয কেরয় ত্াাঁরি পড়ীক্ষা িো হরব। এই ত্েন্ত হরব ফবেনাস স কেজিওনাল
থেিবেশন অকফস (FRRO) অেো ফবেনাস স থেজিবেশন অকফবস (FRO)। FRRO বা
FRO-থে আবেদনিােীে েক্তেয যকদ (যমীয় কনযাত্ন
ু
বা ত্াে ভয়, কত্নট্রট দেে, ে’ট্রট যম, ু
২০১৪-ে মরযয ভােরত্ আসা ইত্যাকে) িিুরমন্ট এবং ত্িয দ্বাো প্রমাকণত্ না হয় ত্াহরল ত্াে
দিসট্রটরি ফরেনাস ু িাইবুনারল (দযট্রট আযা আোলত্) পািারনা হরব এবং ঐ িাইবুনারল –
ফরেনাস ু (িাইবুনালস) অিুাে, ১৯৬৪ –ে আওত্ায় ত্াে বক্তবয, যমীয় কনযাত্রনে
ু
কবষয়, ত্াে
দেে, ভােরত্ আসাে সময় এসব োবীে পেীক্ষা িো হরব (পযাোগ্রাফ ২.১৪, পৃষ্ঠা নং-৩৪, JPC
কেরপাটু )।
এেপে িকমট্রট ঝজজ্ঞাসা িরে দয এখন পযন্ত
ু িত্জন এই কবরলে মাযযরম নাগকেিরত্বে সুকবযা
পারব? অিাৎ
ু িত্জন এখরনা পযন্ত
ু এই ‘যমীয় কনযাত্ন’
ু
বা ত্াে ভরয়ে োবীরত্ ভােরত্ে
নাগকেিত্ব দচরয়রে? এে উত্তরে IB জানায় দয এখরনা পযন্ত
ু মাে ৩১,৩১৩ জন এই মরম ু
আরবেন িরেরে (২৫,৪৪৭ জন কহেু, ৫৮০৭ জন কেখ, ৫৫ জন খ্রীষ্টান, ২ জন দবৌদ্ধ এবং ২
জন পাসী)। (পযাোগ্রাফ ২.১৭, পৃষ্ঠা নং-৩৯, JPC কেরপাটু)।
ত্ােপে িকমট্রট ঝজজ্ঞাসা িরে দয যাো ঐ কত্নরট দেরেই ‘যমীয় কনযাত্ন’
ু
বা ত্াে ভরয় এরেরে
চরল এরসরে কিন্তু এখরনা পযন্ত
ু সেিােরি জানায়কন, বা ঐ মরম ু নাগকেিরত্বে োবী িরেকন
ত্ারেে কি হরব? এে উত্তরে IB জানায় এই কবরলে আওত্ায় ভােরত্ে নাগকেিত্ব পাওয়াে জনয
“ত্ারেেরি প্রমাণ িেরত্ হরব দয ত্াো যমীয় কনযাত্রনে
ু
িােরণ ভােরত্ চরল এরসরে। যকে
ত্াো ভােরত্ আসাে সময় সেিােরি এই িিা না জাকনরয় িারি।“ এেপে IB আরো বরলরে
এই যেরণে দযরিান োবী যকে দিউ এখন িরে বা ভকবষযরত্ িরে ত্াহরল ত্ারেে দিসগুরলা
যিাযি ত্েরন্তে মাযযরম, RAW (Research and Analysis Wing – কেবদশ সংক্রান্ত কেেবে
ভােবেে থগাবেন্দা সংস্থা) এে আওোে েদন্ত িেোে মবযয কদবে, পেীো িবে
েবেই থিান কসদ্ধান্ত থনওো িবে (পযাোগ্রাফ ২.১৮, পৃষ্ঠা নং-৩৯, JPC কেরপাটু )।18
১৮. আো, ত্াহরল CAA-ে মাযযরম নাগকেিত্ব দপরত্ দগরল, এিজনরি প্রমাণ িেরত্ হরব দয দস
যমীয় কনযাত্রনে
ু
িােরণ ভােরত্ এরসরে এবং ত্াে উপরে IB, RAW এইসে থগাবেন্দা এেং পুকলশ
সোই েদন্ত িেবে?
 হযাাঁ। এমনকি মাে ৩১,৩১৩ জন যাো ইকত্মরযয আরবেন িরেরে অিাৎ
ু যারেে োবী পুেরনা
ত্ারেে জনযও IB বরলরে দয, আরো এিবাে িানা, কসকিউকেট্রট এরজঝি, IB এরেে মােফত্
ত্েন্ত িরে দেখা হরব দয এই দেরে বসবাসিারল ত্াো দিান প্রিাে দেরেে আইনকবরোযী
িাযিলারপে
ু
সারি যুক্ত কেল কিনা। (পযাো-২.২১, পৃষ্ঠা নং-৪০ , JPC কেরপাটু)।
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এেপে িকমটট যখন RAW-থি জিজ্ঞাসা িবে এই পুবো কেেবে োবদে কি েক্তেয,
েখন RAW িানাে থয – োবদে প্রযান কিন্তা িবে থদবশে শেরুো থযন এমন থিান
আইকন সুবযাগ না থপবে যাে যাে ফবল শেরুবদে থলাবিোও এবদবশে নাগকেিত্ব
থপবে যাবে। এটাই োবদে প্রযান কিন্তা।
১৯. োে মাবন কনেম থমবন CAA-ে মাযযরম নাগকেিত্ব পাওয়া দত্া অসম্ভব?
 হযাাঁ। কনয়ম দমরন CAA-ে মাযযরম নাগকেিত্ব দপরত্ দগরল প্রিরম এই মরম ু আরবেন িেরত্
হরব দয এিজন যমীয় কনযাত্রনে
ু
িােরণই ৩১/১২/২০১৪ ত্াকেরখে মরযয, দিবলমাে ঐ
কত্নট্রট দেে দিরিই (বাংলারেে, পাকিস্তান ও আফগাকনস্তান) ভােরত্ এরসরে এবং দস ঐ
েয়ট্রট যরমেু মরযযই (কহেু, দবৌদ্ধ, কেখ, তজন, পাসী, খ্রীষ্টান) দিান এিট্রটে সম্প্রোয়ভুক্ত।
ত্ােপে FRRO ো FRO-থে প্রমাণ সবমে েোবি োে দােীে সেযো প্রকেষ্ঠা িেবে
িবে। থসখাবন যকদ থস প্রমাণ িেবে না পাবে েখন োবি োে েক্তেয ফরেনাস ু
িাইবুনারল কগবে প্রমাণ িেবে িবে। এই পুরো সময়টায় RAW অিাৎ
ু দেরেে দগারয়ো ও
পুকলে সংস্থা ত্াে উপে ত্েন্ত িেরব।
(এই পুবো সমেটাে কিন্তু, এিিবনে নাম যকদ NRC দিরি বাে যায়, ত্াহরল দস
দিানেিম দিান অকযিাে দভাগ িেরত্ পােরব না। ত্াে জকম, ত্াে বাকড়, ত্াে দভাটাে িািু
ে্যােন িািু, আযাে িািু, সব সেিাে বারজয়াপ্ত িরে দনরব। যকে দস কনরজরি নাগকেি
প্রমাণ িেরত্ পারে ত্রবই দস আরবেন িরে সেিােী প্রঝিয়াে মাযযরম ঐ অকযিােগুরলা
আবাে দফেত্ পারব)।
এই আইনটা প্রসবে থসইিনযই ঐ পালাবমন্টাকে
স
িকমটটে এি সদসযা েবলবেন থয,
NRC-দত্ দয জকমে েকলল, পােরপাটু , িরলরজে সাট্রটুকফরিট এসব প্রমাণ কেরয় কনরজরি
ভােরত্ে নাগকেি প্রমাণ িেরত্ পােরব না, এই আইরনে িােরণ ত্ারি এবাে FRRO ো FRO ো
ফবেনাস স ট্রাইেুনাবল কগবে কনবিবি োংলাবদবশে থলাি প্রমাণ িেবে িবে।
কনেমমাকফি এে থিান অনযো িওো সম্ভে নে। (পৃষ্ঠা নং-১১১, JPC কেরপাটু )।
২০.ত্বুও েুনম্বকে িরে কবরজকপে দনত্াো যকে CAA কেরয় নাম ঢুকিরয় দেয়?
 এই িিাটাে মারন ত্ু কম প্রিরমই বলে দযসব মুসলমারনে নাম NRC দিরি বাে যারব ত্ারেে
দঢািারনা হরবনা। এে মারন হরে আমারেে দেরেে দয আেে, ু েবীন্দ্রনাি-নজরুল-সুভাষ বসু
বা ক্ষুকেোরমে দয আেে ুত্ারি ত্ু কম পারয় কপরে কেরল।
ত্বু যো যাি কবরজকপ দনত্াো েুনম্বকে িরে CAA কেরয় কহেুরেে দঢািারব। কিন্তু দসটা যকে
কহেু হরলই ঢুকিরয় দেয় ত্াহরল দত্া আফগাকনস্তান দিরি ভােত্কবরোযী িাউরি কহেু
সাঝজরয়ও এরেরে পাট্রিরয় নাগকেি বাকনরয় দেওয়া যারব। RAW থো এই সম্ভােনাে িো
আবগই েবলবে। (পযাো-২.২২, পৃষ্ঠা নং-৪০ , JPC কেরপাটু )।
োে মাবন েখন দুবটা জিকনস িবে। এি, RAW ো অনানয থগাবেন্দা সংস্থা সোে
উপবে সেসমে েদন্ত িালাবে। এিিন থিাোে যাবে, িাে সাবে িো েলবে,
এইসে কিেু নিবে োখা িবে। থসখান থেবি থগাবেন্দাো কেবিকপ-আেএসএবসে
থনোবদে িানাবে থয থি থি সবন্দিিনি নে। েখন যাো সবন্দিিনি নে
োবদেবি কেবিকপ থনোো দুনম্বকে িবে অনয থদবশে নাগকেি োকনবে, CAA-ে
মাযযরম এরেরেে নাগকেিত্ব দেরব। (কিন্তুNRC দিরি নাম বাে দগরল, নাগকেিত্ব না পাওয়া
পযন্ত
ু দিান অকযিােই ত্াে িািরব না)।**(২ নম্বে মন্তবয পড়ুন)।
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এই পুরো িিাটাে েুরটা মারন। এি হল, দেরেে মানুরষে উপে সবসময় দগারয়ো এবং
পুকলরেে নজেোকে চলরব। এবং েুই হল, ভােরত্ে নাগকেি হরত্ দগরল কবরজকপ দনত্ারেে
দপেন দপেন ুেরত্ হরব।
এোড়া পাট্রটুে দনত্া আে দেরেে পুকলে-দগারয়ো েুরটা এরি অপরেে পকেপূেি হরয় িাজ
িেরব। দযটা এইেিম ভারব দিানকেনই আমারেে দেরে কেল না। কেল জামাকনরত্।
ু
কেল
ইটাকলরত্।
২১. এে মারন দত্া ফযাকসবাে !
 হযাাঁ, এটা পকেষ্কাে ফযাকসবাে। প্রিরম কহেু-মুসলমান যমীয় কবভাজন িো হল। ত্ােপে
কহেুরেে উপরেও পুকলে-দগারয়ো আে পাট্রটুে দনত্ারেে োজত্ব প্রকত্ষ্ঠা িো হল।
***( পাট্রটুে দনত্া, পুকলে-দগারয়ো এবং িাইবুনাল এত্টা সংলগ্ন হরয় িাজ িেবাে জনয, যাো
দনত্ারেে িিা দোরন না, আসারম দসইসব সাযােণ মানুষরেে কি েুরভুাগ হরয়রে জানরত্

৩

নম্বে মন্তবয পড়ুন)।

২২. ত্াহরল CAA,২০১৯ আইনটা দত্া কহেুরেে জনযও কবপেজনি ?
 হযাাঁ। NRC-ে সরঙ্গ কমকলরয় দেখরল এটা সাং াকত্ি বযাপাে (দয NRC প্রঝিয়া NPR-এে মাযযরম
ইকত্মরযয দেরে শুরু হরয় দগরে)। আে CAA,২০১৯ –এে আইনটারত্া ২০১৬ সারলে আইরনে
উপরেই কভকত্ত িরে বানারনা। ২০১৬ সারলে দসই আইনটা কনরয় পালারমরন্টে
ু
িকমট্রট কি
বরলরে দসসব দত্া বললাম। কিন্তু এত্কিেুে পরেও যকে দিউ CAA কেরয় ঢুিরত্ চায়, ত্বু
ত্ারি ে’টা ঝজকনস প্রমাণ িেরত্ হরবই। এি, দস যমীয় কনযাত্ন
ু
বা ত্াে ভরয়ে িােরণ ভােরত্
এরসরে। েুই, দস ৩১/১২/২০১৪ ত্াকেরখে মরযয ভােরত্ এরসরে। কত্ন, দস বাংলারেেপাকিস্তান বা আফগাকনস্তান দিরি ভােরত্ এরসরে। চাে, দস কহেু-দবৌদ্ধ-কেখ-তজন-পাসীখ্রীষ্টান যরমেু মরযয দিান এিটাে অন্তভুক্ত
ু । পাাঁচ, দস সংকবযান আইন,১৯৫৫-ে ত্ৃত্ীয়
কেকিউল দ্বাো দযাগয। এবং েয়, দস পাাঁচ বেে ভােরত্ আরে। যাো এগুরলা প্রমাণ িেরত্
পােরব না ত্াো দেরেে নাগকেি নয়।
আে কবরজকপে দনত্াো যকে বরল দয, শুযু কহেুরেে েুনম্বকে িরে ঢুকিরয় দেব ত্াহরল যুঝক্ত
এবং ত্িয কেরয় বুরি নাও দয দেরে ফযাকসবাে এরস যারব।
অিাৎ
ু NRC আে CAA এই েুরটা কমকলরয় দেখরল দিান কহেু যকে ভারব দয ‘মুসলমারনে দত্া
েুরটা হাত্ই িাটা পড়রে আকম দত্া বাপু ত্বু ভারলা আকে, আমাে শুযু এিটা হাত্ দগল, আে
এিটা দত্া আরে’, ত্ারি দবািারনা প্ররয়াজন দয ত্ারত্ কনঝিন্ত হবাে কিেুই দনই িােণ ত্াে
দগাটা েেীরে িযানসাে ঢুরি দগরে।
২৩. CAA,২০১৯ কি অসাংকবযাকনি ?
 িযাাঁ। এটা সর্েেভাবেই
স
অসাংকেযাকনি (২০১৬ সাবলে CAB-ও অসাংকেযাকনি কেল।
িােণ োবে CAA –ে মেন এিই িো থলখা কেল) । ভােেেবেেস সংকেযাবনে ১৪ নম্বে
যাো অনুযােী ভােবেে সীমানাে মবযয ভােেোষ্ট্র প্রকেটট মানুেবি আইবনে সামবন
সমান গণয িেবে এেং সমানভাবে সুেো কদবে োযয। এেং ২১ নম্বে যাো অনুযােী
এবদবশে মাটটবে থিান মানুবেে েযজক্তগে িীেন ও েযাজক্তগে স্বাযীনো োষ্ট্রেযেস্থা
থিবড় কনবে পাবে না।
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লেয িেোে কেেে িল, ১৪ নম্বে এেং ২১ নম্বে যাোে ‘পাসন’
স (Person) শব্দটা আবে,
নাগকেি (Citizen) শব্দটা থনই। অেএে থযবিান কেবদশীবিও এবদবশে আইন সমান
থিাবখ থদখবে োযয।19
কিন্তু CAA-দত্ দিবলমাে েয়ট্রট যরমেু িিা বলা আরে। ইসলাম সহ আরো অরনি যরমেু
িিা বলা দনই। অিাৎ
ু NRC দিরি, যো যাি, েুজরনে নাম বাে পড়ল। এিজন মুসলমান
এবং আে এিজন কহেু। এখন ঐ কহেুট্রট CAA-ে মাযরম ‘যমীয় কনযাত্রনে’
ু
যুঝক্তরত্ ভােরত্ে
নাগকেিত্ব চাইরত্ পারে (ত্ারত্ ত্ারি দয সাং াকত্ি অবমাননা এবং হযাপা দপায়ারত্ হরব ত্া
বলাই বাহুলয। আরগে উত্তরে দসসব বযাখযা িো হরয়রে। কিন্তু দস প্রসঙ্গ আলাো)।
মুসলমানট্রট পােরব না। CAA দসই বযাবস্থা িেল। এখন নাগকেিরেে মরযয সংকবযারনে ১৫
নম্বে যাো অনুযায়ী দত্া ভােত্োষ্ট্র যম, ু বণ, ু জাত্, কলঙ্গ ও জরেে স্থান অনুযায়ী দিান
কবভাজন িেরত্ই পারে না। কিন্তু NRC-দত্ নাম না িািাে ফরল ঐ েুজন বযঝক্তরি (কহেু ও
মুসকলম েুজনরিই) যকে কবরেেী বরল গণয িো হয় ত্াহরলও ১৪ নম্বে ও ২১ নম্বে যাো
অনুযায়ী ভােত্োষ্ট্র ত্ারেে আলাো ভারব কবচাে িেরত্ পারে না। কিন্তু CAA,২০১৯ ত্াই
িেল। অত্এব এটা সবববভারবই
ু
অসাংকবযাকনি।
২৪. ত্াহরল এত্কিেুে থমাদ্দাে মাবনটা কি োাঁড়াল?
 মারনটা এটাই োাঁড়াল দয, সেিাে দখাে পালারমরেে
ু
কভত্রে বরলরে দয দস সাো দেরে NRC
িেরব। (NRC –ে প্রিম যাপ NPR, যা ইকত্মরযযই দ াকষত্ হরয় দগরে)। এই NRC-দত্ কনরজে
নাম দঢািারত্ দগরল এিজনরি আরগ প্রমাণ িেরত্ হরব দয দস এই দেরেে নাগকেি।
কনরজরি নাগকেি প্রমাণ িোটাই যরিষ্ট নয়, ১৯৮৭ সারলে পরে যারেে জে ত্ারেেরি
ত্ারেে বাবা-মারয়ে নাগকেিত্বও প্রমাণ িেরত্ হরব। (এে আরগে উত্তেগুরলারত্ কবষয়গুকল
কবসত্ৃত্ভারব বযাখযা িো হরয়রে)।
নাগকেিত্ব প্রমাণ িেরত্ দগরল জকমে েকলল, পুেরনা বযারঙ্কে বই, পােরপাটু এইসব দেখারত্
হরব। দসখারন নারমে বানান ভুল হরলও নাম বাে পড়বাে সম্ভাবনা আরে। এরত্ দিান কহেুমুসলমান বযাপাে দনই। যারেে নাম NRC-ে কলে দিরি বাে পড়রব ত্ারেে ত্খন আে দিান
অকযিাে িািরব না। ত্াে বাকড়-জকম-বযাঙ্ক অযািাউন্ট-দভাটাে িািু-ে্যােন িািু সবকিেু
বাকত্ল এবং বারজয়াপ্ত িরে দনওয়া হরব। এটাও সবাে জনয প্ররযাজয। এই অবস্থায় এিজন
ফরেনাস ুিাইবুনারল আরবেন িেরত্ (দযট্রট আযা আোলত্) পারে। দসখারন যকে দস কনরজরি
ভােত্ীয় প্রমাণ িেরত্ পারে ত্রব ত্াে নাম NRC-ে কলরে ঢুিরব। আে যকে না পারে ত্ারি
কনরয় যাওয়া হরব কিরটনেন িযারম্প।
কিন্তু কবরজকপ দনত্াো বলরে বাে পড়া কহেুরেে নাম NRC-দত্ দঢািাবাে জনয ত্াো CAA
কনরয় এরসরে। এটা সম্পূণ ুভাাঁওত্া। িােণ এই আইনট্রট প্রিমত্ অসাংকবযাকনি এবং কদ্বত্ীয়ত্
এই আইন অনুযায়ীও এিজনরি বহু কিেু প্রমাণ িেরত্ হরব। দস যকে NRC-ে িিুরমন্ট না
দেখারত্ পারে, ত্াহরল ১০০ েত্াংে কনিয়ত্াে সরঙ্গ সরঙ্গ বলা যায় দয এই দক্ষরেও দস কিেু
প্রমাণ িেরত্ পােরব না। কনয়ম অনুযায়ী যকে চলা হয় ত্াহরল CAA,২০১৯ আইরনে মাযযরম
এিজন কহেু ভােরত্ে নাগকেিরত্বে জনয আরবেন িেরত্ পােরব। কিন্তু ত্খন ত্ারি প্রমাণ
িেরত্ হরব দয দস বাংলারেে-পাকিস্তান বা আফগাকনস্তান দিরি (অনয দিান দেে নয়) যমীয়
কনযাত্রনে
ু
িােরণ বা ত্াে ভরয়, ৩১/১২/২০১৪ ত্াকেরখে মরযয ভােত্বরষ ু এরসরে এবং দস
কহেু-দবৌদ্ধ-কেখ-তজন-পাসী-খ্রীষ্টান এগুরলাে মরযয দিান এিটাে অন্তভুক্ত
ু (অনয দিান যম ু
নয়)। অিাৎ
ু যম, ু যমীয় কনযাত্ন,
ু
ভােরত্ আসাে ত্াকেখ এবং ত্াে দেে ত্ারি প্রমাণ িেরত্
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হরব। এগুরলাে সরঙ্গ ত্ারি প্রমাণ িেরত্ হরব দস নাগকেিত্ব আইন,১৯৫৫-ে ত্ৃত্ীয়
কেকিউরলে দযাগয এবং দস পাাঁচ বেে ভােরত্ আরে।
ত্াে এই বক্তবয ত্ারি প্রমাণ িেরত্ হরব FRRO ো FRO-দত্। FRRO ো FRO-থে থস যকদ প্রমাণ
িেবে না পাবে েখন োবি ফবেনাস স ট্রাইেুনাবল পাঠাবনা িবে। অোৎ
স ঘুবে কফবে
োবি থসখাবনই থযবে িবে, NRC দিরি নাম বাে পড়বাে পরে ত্াে দযখারন যাবাে িিা
কেল। এই িাইবুনারল দস যকে ত্াে বক্তবয প্রমাণ িেরত্ না পারে ত্াহরল ত্ারি পািারনা হরব
দসই কিরটনেন িযারম্পই।
কদ্বত্ীয় সম্ভাবনা হল যকে কবরজকপ দনত্াো েুনম্বকে িরে, দিান কনয়ম না দমরন NRC দিরি নাম
বাে পড়া কহেুরেে নাগকেিত্ব কেরয় দেয়। (এে মারন হল েবীন্দ্রনাি-নজরুল-লালন সাাঁই বা
তচত্নযরেরবে সমস্ত কেক্ষা আমো জলাঞ্জকল কেলাম)। কিন্তু দসরক্ষরে েেজা হাট িরে দখালা
োখরল অনযরেরেে ভােত্কবরোযী দলারিোও কহেু দসরজ ভােরত্ ঢুরি পড়রত্ পােরব।
ভােরত্ে দগারয়ো সংস্থা RAW থসই িো োেোে েবলবে। োই দেিা খুবল োখবলও
থগাবেন্দা এেং পুকলবশো মানুবেে িলাবফোে উপে সেসমে নিে োখবে। যাবে
সবন্দিিনি েিমা না কদবে থদে থসই আেবে এিিন কিন্দুবি েখন কেবিকপ
থনোে থপেন থপেন ঘুেবে িবে। অোৎ
স কনেম না থমবন CAA,২০১৯ –এে মাযযরম
দেরেে নাগকেি হরত্ হরল কবরজকপ দনত্াে দপেন দপেন ুেরত্ হরব এবং জীবরনে সবরক্ষরে
পুকলরেে আে ত্েন্ত সংস্থারেে (RAW, IB ইত্যাকে) দগারয়োকগকে দমরন কনরত্ হরব। এে দচরয়
বড় িীত্োরসে জীবন আে হয় না। এবং এিমাে এটা িেরলই NRC দিরি নাম বাে পড়া
দিান কহেু িীত্োস হবাে েরত্ু ভােরত্ে নাগকেি হরত্ পারে। মুসকলমো হরত্ পােরব না।
যাে মারন গ্রারম গ্রারম, পাড়ায় পাড়ায় দয িিা গুরলা কলরখ, েকবরত্ বাাঁকযরয় দেরখকে দসই –
চন্ডীোরসে “শুনহ মানুষ ভাই- সবাে উপরে মানুষ সত্য ত্াহাে উপরে নাই”, নজরুরলে ‘দমাো
এিই বৃরন্ত েুইট্রট িুসুম কহেু মুসলমান/ মুসকলম ত্াে নয়নমকণ কহেু ত্াহাে প্রাণ” - এগুরলারত্
জুরত্াে মালা পকড়রয় দেওয়া হরব। েবীন্দ্রনাি -তচত্নযরেরবে কেক্ষারি েুাঁরড় দফরল দেওয়া হরব
আস্তািুাঁরড়রত্।
অিাৎ
ু NPR – NRC – CAA কমকলরয় দমাযায় দযটা মারন োাঁড়ায় দসটা হল হয় যমকনকব
ু রেরষ
ু
অগুনকত্ কহেু-মুসলমান কিরটনেন িযারম্প কগরয় মেরব। আে নয়রত্া শুযু মুসকলমরেে
কিরটনেন িযারম্প পাট্রিরয়, কনরজো িীত্োস এবং বাাঁযা োগল হবাে কবকনমরয় কহেুো
কনরজরেে সব কেক্ষা, নীকত্, তনকত্িত্া সবকিেু কবসজুন কেরয় ভােত্বরষেু নাগকেিত্ব পারব।
২৫. এটা দত্া ত্াহরল কবোল বড় আইকন বেল হরয় দগল ! আে অনয এেিম দমৌকলি আইকন বেল এই
সেিাে িরেরে ?
 হযাাঁ। এেিম বড় বড় দমৌকলি আইকন বেল এই সেিাে আরো অরনি িরেরে। এে মরযয
সবরচরয় গুরুত্বপূণ ু হল – দেরেে শ্রম আইন সংরোযন। এই সেিাে এরস প্রিম সংসে
অকযরবেরনই আমারেে দেরেে ৪৪-ট্রট শ্রম আইনরি কবরলাপ িরে ৪-ট্রট শ্রম দিারি পকেণত্
িরে কেরয়রে। (ওরয়জ দিাি, অিুরপেনাল দসফট্রট-দহলি অযান্ড ওয়াকিুং িঝন্ডেনস দিাি,
দসােযাল কসকিউকেট্রট দিাি এবং ইন্ডাকেয়াল কেরলেনস দিাি)।
এে ফরল আরগে আইনগুরলারত্ সাো কেরন িারজে

ন্টা, ওভােটাইম, সুেক্ষা, িারজে

স্বাস্থযিে পকেরবে ইত্যাকে কনরয় দয কনকেু ষ্ট িরে বরল দেওয়া কেল দসগুরলা সব কবরলাপ িরে
দেওয়া হরয়রে। এখন শুযু বলা হরয়রে দয, দিন্দ্র সেিাে পরে এগুরলা কনরয় কনয়ম দ াষণা
িেরব। আমো আরগ ৫ নম্বে উত্তরে বরলকে দয আইন বা অযাক্ট পাে িোরত্ পালারমরন্টে
ু
অনুমকত্ লারগ। কিন্তু আইরনে আওত্ায় কনয়ম সেিাে কনরজই তত্েী িেরত্ পারে। অনুমকত্
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লারগ না। ত্াই সুেক্ষা, ওভােটাইম এগুরলা দয ঐসব কনয়রম আরো দবকে িরে মাকলি বা
পুঝাঁ জপকত্রেে জনয তত্েী হরব দসটা বলাই বাহুলয।
উোহেরণে জনয বলকে, আরগ ফযাক্টকে আইন,১৯৪৮-এ কনকেুষ্ট িরে বরল দেওয়া কেল দিান
শ্রকমিরি ‘আট ন্টা’ে দবকে িাজ িোরনা যারব না। কিন্তু দসই আইন কবরলাপ িরে নরভম্বে
মারস সেিাে ওরয়জ দিারিে আওত্ায় এিট্রট কনয়মাবলী জাকে িরেরে, ত্াে েয় নম্বে যাোয়
িারজে ন্টা সীমা (ওয়াকিুং আওয়াে) বাকড়রয় িো হরয়রে নয় ন্টা।20 ওভােটাইরমে জনযও
আরগে সীমাগুরলা সব কবরলাপ িরে দেওয়া হরয়রে। আরগ শ্রকমি োাঁটাই িেবাে নানান
অসুকবযা কেল। কিন্তু এখন নত্ু ন ইন্ডাকেয়াল দিারিে আওত্ায় সেিাে কফক্সি টাম ু এমপ্লয়ী
বরল এিটা নত্ু ম ঝজকনস ঢুকিরয়রে। এই যেরণে চািেীে আওত্ায় এিজন শ্রকমিরি কনকেু ষ্ট
সমরয়ে জনয কনরয়াগ িো হরব এবং ঐ সময় দেষ হবাে পে শ্রকমিরি োাঁটাই িেরল –
শ্রকমরিে কিেু বলাে িািরব না। এই ঝজকনসটাে ফরল স্থায়ী চািেী বরল আে কিেু িািল না।
এেিম আরো বহু বড় বড় আইকন পকেবত্ুন এই সেিাে িরেরে।
আে এসব োড়াও ভােত্ দপরিাকলয়ারমে মত্ন সংস্থা, যা লারভ চলকেল, দসেিম অজস্র সংস্থা
এই সেিাে দবসেিােী মাকলিরেে হারত্ কবঝি িরে কেরয়রে।
অিাৎ
ু যারেে পয়সায় এত্ কবজ্ঞাপন, এত্ প্রচাে সেিাে িেল, সেিারে এরসই দেরেে শ্রম
আইন বেরল কেরয়, সেিােী সংস্থা কবঝি িরে কেরয় ত্ারেে অিাৎ
ু পুঝাঁ জপকত্রেে প্রকত্ প্রিরমই
এই েলটা িৃত্জ্ঞত্া প্রিাে িরে ত্ারেে ত্ু ষ্ট িেল। ত্ােপে সরঙ্গ সরঙ্গ কনরজরেে সংিীণ ু
মানকসিত্াে, যমীয় দভোরভে সৃট্রষ্টিােী, এিনায়িত্াকন্ত্রি-ফযাকসবােী পেরক্ষপগুরলা কনরত্
শুরু িেল।
২৬. ত্াহরল এখন কি িো যায় ?
 এখন দযটা িেরত্ হরব দসটা হল, এই সমস্ত ত্িযগুরলা দযগুরলা এত্ক্ষণ যরে বলা হল,
দসগুরলারি জরলে মত্ন সহজ িরে মানুষরি দবািারত্ হরব। NPR – NRC এবং CAA দয িত্
ভয়ঙ্কে ঝজকনস কস িিা মানুষরি বলরত্ হরব। যুঝক্ত এবং ত্িয কেরয় দবািারত্ হরব দয এই
ঝজকনসগুরলা যমকনকব
ু রেরষ
ু
সবাে জীবরন সবনাে
ু
দিরি আনরব। ত্াে সরঙ্গ কনঝিত্ িেরত্
হরব দয কবরজকপ দযন দিানভারবই োরজয ক্ষমত্ায় না আরস। িােণ NRC বা CAA যাই দহাি
না দিন এগুরলা সব ঐ কবকিও, এসকিও অকফস আে পুকলে কেরয়ই হরব। এই কবকিও, এসকিও
আে োরজযে পুকলে কনরজরেে পরোন্নকত্ে জনয োজয সেিারেে িিা শুরন চরল। অত্এব
দেখরত্ হরব দয দিান েল সকত্য িরে কবরজকপে কবরোকযত্া িেরে। িাো বলরে দয দিান
অবস্থারত্ই NPR – NRC – CAA কহরত্ দেরব না। দসই েলরি কেরয় জনগণরি কনরজে িাজ
িোরত্ হরব। মািায় োখবাে, দিন্দ্র সেিাে কিন্তু ইকত্মরযয ২০২০ সারলে একপ্রল দিরি
দসরেম্বরেে মরযয জাত্ীয় জনগণনাে সরঙ্গ NPR িেবাে দ াষণা িরে কেরয়রে। এই NPR-ই
হল NRC –ে প্রিম যাপ। অত্এব োরজযে কবরজকপ কবরোযী েলগুরলাে উপে চাপ কেরত্ হরব
যারত্ ত্াো এই NPR দিানভারবই না হরত্ দেয়। দসইসরঙ্গ মানুষরি বলরত্ হরব জনগণনাে
সময় ত্াো দয NPR-এ দিান ত্িযই না দেয়। েেিাে পড়রল এই কবষয়গুরলা দবারি এমন
মানুষরেে জনগণনাে সময় সেিােী দলারিরেে সরঙ্গ

ুরে

ুরে দেখরত্ হরব যারত্ ত্াো

NPR-এে জনয দিান ত্িযই না কনরত্ পারে।
আবােও বকল কবরজকপে এই দনাংো পেরক্ষরপে সােমম ু এিইসারি যুঝক্ত এবং ত্িযকনষ্ঠভারব
সব মানুরষে িারে প্রচাে িেরত্ হরব। কবরজকপরি দেকখরয় কেরত্ হরব লালন সাাঁই-তচত্নযরেবনজরুরলে মাট্রটরত্ সংিীণ দমৌলবােী
ু
যমীয় োজনীকত্ে িাাঁই নাই।
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Verification
NPR

NRC

সরেহজনি নাগকেি

CAA

FRRO বা FRO

যারেে নাম বাে পড়ল

ফরেনাস ু
িাইবুনাল

কিরটনেন
িযাম্প

মন্তবয
*১. NRC িেবাে উরযরেয সেিাে প্রিম পেরক্ষপ ইকত্মরযযই কনরয় দফরলরে। ২০১৯ সারলে ৩১-এ
জুলাই দিন্দ্র সেিাে এিই এক্সিা অকিুনােী গযারজট দনাট্রটকফরিেন মােফত্ স্পষ্ট িরে
জাকনরয় কেরয়রে দয ১-লা একপ্রল, ২০২০ দিরি দিরি ৩০-দে দসরেম্বে, ২০২০-ে মরযয
সেিাে আসাম বারে সাো দেরে NPR িেরব। এই মরম ুকিেুকেন আরগ সেিাে NPR িেবাে
উরযরেয ২০২০ সারলে নত্ু ন NPR মযানুয়ালও দবে িরেরে। এরত্ স্পষ্ট িরে নাগকেিরত্বে
কনয়ম, ২০০৩ দিরি উেযৃত্ িরে বলা আরে (যাো ৩(৪) ) NRC িেবাে উরযযরেয NPR তত্েী
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িো হরে (পযাো ১.৫-এ, NPR মযানুয়াল,২০২০) এবং ২০২১ সারলে জনগণনা িেবাে সরঙ্গ
সরঙ্গই, এিসারি NPR-ও তত্েী িো হরব (একপ্রল,২০২০ দিরি দসরেম্বে,২০২০-ে মরযয)। এে
আরগ ২০১০ সারল এবং ২০১৫-’১৬ সারল (এইসময় নত্ু ন িরে NPR িো হয়কন, ২০১০
সারলেটাই আপরিট িো হরয়কেল) NPR িো হরয়কেল। কিন্তু দসগুরলাে দিরি এবারেে NPRএে দমৌকলি পািিয
ু হল এবারে আরগ দিরি আট াট দবাঁরয NRC িেবাে উরযযরেযই NPR
িো হরে। দসিােরণ NPR-এে প্রশ্নগুরলাে মরযযও দমৌকলি নানান বেল এরসরে। েুরটা NPRএে প্রশ্নগুরলাে কেরি দচাখ দবালারলই দসগুরলা আমারেে নজরে পড়রব।

২০১০ সারলে NPR-এে প্রশ্ন
1. Name of the person in full and resident
status
2. Name of the person as should appear in
the NPR
3. Relationship to head
4. Sex
5. Date of Birth
6. Marital status
7. Educational Qualification
8. Occupation/Activity
9. Name (s) of the Father, Mother and
Spouse in full
10. Place of Birth
11. Nationality as declared
12. Present address of usual residence
13. Duration of stay at the present address
(in completed years)
14. Permanent residential address

২০২০ সারলে NPR-এে প্রশ্ন
Part A
1. Name of the person in full
2. Relationship to Head
3. Sex
4. Marital Status
5. Date of Birth
6. Place of birth
7. Nationality as declared (Q.7 (ii)
Passport number : If a resident informs
that she/he is Indian and has Indian
passport, then ask for Passport
number.)
8. Educational Qualification
9. Occupation/Activity
10. Write name of the mother tongue in
full and give code from code directory:
Part B
11. Permanent Residential Address
12. Duration of stay and place of last
residence:
13. Details of father, mother and spouse
14. (i) Aadhaar Number (ii) Mobile
Number (iii) Voter ID Card Number (iv)
Driving License Number

প্রশ্নগুরলা লক্ষয িেরলই দেখা যায় দযখারন আরগ শুযু বাবা-মা বা স্বামী/স্ত্রী-ে নাম জানরত্
চাওয়া হত্, দসখারন এখন জানরত্ চাওয়া হরে বাবা-মা বা স্বামী/স্ত্রী-ে যাবত্ীয় কিরটলস।
এোড়া ঐ প্ররশ্নে (২০২০ NPR-এে ১৩ নম্বে প্রশ্ন) দক্ষরে উত্তে দজাগাড় িেবাে জনয
মযানুয়ারল মযানুয়ারল কনরেুে দেওয়া হরয়রে দয বাবা-মা বা স্বামী/স্ত্রী-ে জরেে স্থান ইত্যাকে
ত্িযও দজাগাড় িেরত্ হরব ( পৃষ্ঠা নং-২৩, NPR মযানুয়াল-২০২০)। অত্এব ১০ ও ১১ নমে
উত্তরে দযমন বলা হল দসেিম িরে ১৯৫৫ সারলে নাগকেিরত্বে আইন অনুসারে নাগকেিত্ব
প্রমাণ িেবাে জনযই দয NPR িো হরে (এে সব প্রশ্নগুরলা দসইভারব কিজাইন িো) ত্া
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জরলে মত্ন স্পষ্ট। অত্এব সমস্ত ত্িয এবং যুঝক্ত সহিারে এিিা খুব পকেষ্কাে দয NRC-ে
প্রিম যাপ কহরসরব NPR শুরু িো হল।
কিন্তু এইিিাও NPR,২০২০ মযানুয়ারল দলখা আরে দয NPR-এ এিজন ত্াে জাত্ীয়ত্া যা
বলরব ত্া শুযু নকিভুক্ত িো হরব। এে মারনই দস ভােত্ীয় নাগকেি হরয় যারব না। NPR-এ
এিজন দয জাত্ীয়ত্া বলরব ত্াে ফরল দস ভােরত্ে নাগকেরিে দিান অকযিাে পারব না।
(পৃষ্ঠা নং-১৯, NPRমযানুয়াল,২০২০)।
অিাৎ
ু এে মারন হল, NPR সরেও NRC প্রঝিয়ায় এিজনরি ত্াে নাগকেিত্ব প্রমাণ িেরত্
হরব (জকমে েকলল, বযরঙ্কে অযািাউন্ট, জরেে সাট্রটুকফরিট ইত্যাকে কেরয়)। দসই প্রমাণ িো
বা ত্াে নাগকেিত্ব পেীক্ষা িো এসরবে জনয দযসব ত্িয লাগরব, দসগুরলা দজাগাড় িেবাে
উরযযরেয NPR িো হরে।
এোড়া এই NPR-ও প্রচন্ড সাম্প্রোকয়ি। NPR,২০২০-ে পাাঁচ নম্বে অযারনরক্স দযসব উৎসরবে
িিা বলা হরয়রে ত্াে মরযয ইসলাম যরমেু দিান উৎসব দনই।
**২. আইন একড়রয় বা কনয়মমাকফি প্রঝিয়া একড়রয়, েুনম্বকে িরে নাগকেিত্ব দপরত্ দগরল পুরুষরেে ও
ত্ৃত্ীয় কলরঙ্গে মানুষরেে প্রচুে ভয়ঙ্কে সমসযাে সম্মুখীন হবাে সম্ভাবনা আরে। দযমন, দযৌঝক্তিভারব,
যারি নাগকেিত্ব দেওয়া হরে দস দয কহেু (অনয দিান যরমেু নয়) ত্া প্রমারণে জনয বা ত্া কনঝিত্
িেবাে জনয ত্াে সুন্নৎ হরয়রে কিনা এসবও দেখা হরত্ পারে। দযগুরলা আইরন বা কনয়রম দলখা িারি
না। নাগকেিত্ব পাওয়াে জনয এিজন আরবেনিােীে পরক্ষ এটা িত্ বড় অবমাননািে কবষয় ত্া
দযরিান সুস্থ বুঝদ্ধ সম্পন্ন মানুষই িল্পনা িেরত্ পােরবন। যম কনরয়
ু
এই অরহত্ু ি দখলাে নৃেংসত্া ও
অনিিত্া
ু
কনরয় কবখযাত্ সাকহকত্যি মারন্টা-ে দেেভারগে সময়িাে এিট্রট দোট গল্প এখারন অপ্রসকঙ্গি
হরব না। গরল্পে নাম – ‘ভুল সকেরয় দেওয়া হল’
“ – “দি ত্ু কম ?”
- “ত্ু কম দি?”
- “হে হে মহারেব! হে হে মহারেব!”
- “হে হে মহারেব!”
- “ত্ু কম যা বলে ত্ু কম দয ত্াই ত্াে প্রমাণ কি ?”
- “প্রমাণ ? আমাে নাম যেমচাাঁে...কহেু নাম।“
- “ওটা দিান প্রমাণ নয়।“
- “আো, ট্রিি আরে। আকম সমস্ত দবে হৃেয়ঙ্গম িরেকে। আমায় পেীক্ষা িে।“
- “আমো ওসব দবে – দটে বুঝিনা, আমারেে প্রমাণ চাই।“
- “কি ?”
- “পায়জামা কনরচ নামাও।“
পায়জামা যখন কনরচ নামারনা হল, ত্খন হিা এবং কচৎিাে দোনা দগল।
- “মাে োলারি, মাে োলারি।”
- “োাঁড়াও,োাঁড়াও, েয়া িরে আমাে িিা দোরনা...আকম দত্ামারেেই ভাই...ভগবারনে কেকবয, ঈশ্বে
জারনন, আকম দত্ামারেেই ভাই।“
- “ত্রব চামড়া দনই দিন ?”
- আকম দয এলািাে মরযয কেরয় এলাম দসটা আমারেে েত্রুরত্ ভকত্ু। দসিােরণ, শুযুমাে আমাে
জীবন বাাঁচাবাে জনয, সুেক্ষাে জনয আকম আরগ দিরি এই বযবস্থা িরেকেলাম। এটা ভুল িরে িরেকে।
এটুিু বারে আমাে মরযয আে দিান খুত্
াঁ দনই।“
- “ত্াহরল ভুলটারি সকেরয় োও।“
ভুলটা সকেরয় দেওয়া হল...এবং ত্াে সরঙ্গ স্বাভাকবিভারবই যেমচাাঁে...”
(Mottled Dawn: Fifty Sketches and Stories of Partition By Saadat Hasan Manto, Saʻādat Ḥasan Manṭo দিরি অনুবাে িো )
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***৩. বযঝক্তগত্ েত্রুত্াে িােরণ ত্খন পাট্রটুে দনত্াো পুকলে-দগারয়ো-িাইবুনারলে সাহারযয অরনি
প্রকত্কহংসা চকেত্াি ুিেরত্ পােরব। এিজন কহেু কযকন কবরজকপ িরেন না (বা িরেন) ত্াে সরঙ্গও যকে
েঝক্তোলী কবরজকপ দনত্াে দিান েত্রুত্া িারি ত্াহরলই ঐ দনত্া পুকলে-দগারয়ো-িাইবুনালপ্রোসরনে সাহারযয ঐ বযঝক্তরি চেম দভাগারত্ পােরব। অিাৎ
ু ফযাকসে দেরে ফযাকসে দনত্াো দযমন
িেত্ দসেিমই। আসারম এেিম অরনি টনা ইকত্মরযযই রটরে। আসারম এখরনা পযন্ত
ু শুযু NRC
হরয়রে। শুযু NRC-দত্ই যকে এত্ হয়, ত্রব CAA-ে মাযযরম কবরজকপ দনত্ারেে এই সবেঝক্তমানত্া
ু
কনিঃসরেরহ আরো বাড়রব। িােণ কনয়ম দমরন CAA মােফত্ নাগকেিত্ব দপরত্ দগরল প্রমাণ দেখারত্
হরব। আে ত্া না িরে েুনম্বকে িরে নাগকেিত্ব দপরত্ দগরল কবরজকপ দনত্াে দপেন দপেন

ুেরত্

হরব। আে সবসময় কনরজে উপে ত্েন্ত সংস্থাে দগারয়োকগকে দমরন কনরত্ হরব।
দসখানিাে ইকত্হাস, দপ্রক্ষাপট ইত্যাকে িােরণ ফরেনাস ু িাইবুনাল আসারম বহুকেন যরেই উপকস্থত্
এবং িাযিেী।
ু
এই িাইবুনারলে খপ্পরে কিভারব দভাগাকন্ত হয় NRC হবাে আরগে আসারমে এিট্রট
টনা দিরি ত্া সম্পরিু খাকনিটা আোজ পাওয়া যায়। দলখা আরো বাড়রব বরল দবকে টনা দেওয়া
হল না। ইন্টােরনরট এিটু খুজরলই দসগুরলা দপরয় যারবন। কিন্তু এই টনা দিরিই িাইবুনাল সম্পরিু
আোজ পাওয়া যারব। ত্াে সারি দবািা যারব NRC-ে ফরল আসারম এই েুরভুাগ কিেিম হরয়রে এবং
হরে। এবং CAA-ে খপ্পরে এটা আরো িত্ দবকে হরব।
“কেলীপ কবশ্বাস মাওং গ্রারম এিট্রট িুাঁরড় রে এিটা দোট চা, কবস্কুট আে আে পুকে-সকিে দোিান
চালান। ত্াাঁে গ্রারমে দমাড়ল প্রায়ই ত্াাঁে দোিারন আরসন আে কবনা পয়সায় দখরত্ চান। এিকেন,
কেলীপ কবশ্বাস কবেক্ত হরয় দমাড়লরি কবনামূরলয খাবাে কেরত্ অস্বীিাে িরেন এবং েুজরনে মরযয
এিট্রট িগড়া হয়। এে প্রকত্রোয কনরত্ দমাড়ল স্থানীয় পুকলে দেেরন কগরয় সীমান্ত কবভারগে এিজন
ইিরপক্টরেে সারি দ াাঁট বাাঁরযন এবং ফলত্িঃ এিট্রট ঝজজ্ঞাসাবারেে কনরেু ে দবরোয়। কেলীপ কবশ্বারসে
কবরুরদ্ধ ত্েরন্তে এিট্রট কেরপাটু তত্েী িো হয় এবং দসট্রট জমা দেওয়া হয়। পেবত্ীরত্ কেলীরপে
কবরুরদ্ধ মকেগাাঁও-কবরেকেরেে িাইবুনারল এওিট্রট দেফারেি তত্কে িো হয়। িাইবুনাল শুযু কেলীপ
কবশ্বারসে নারম দনাট্রটে জাকে িেবাে পকেবরত্ু, ত্াাঁে স্ত্রী ও সন্তানরেেও জকড়রয় দনাট্রটে জাকে িরে।
কেলীপ ও ত্াাঁে পকেবাে দেেীরত্ দনাট্রটেট্রট দপরয়কেরলন – হাঝজো দেওয়াে দয ত্াকেখ উরিখ িো কেল
ত্াে দঢে পরে। ত্াাঁো যখন িাইবুনারল যান ত্ত্কেরন ত্াাঁরেে কবরুরদ্ধ এিট্রট এিত্েফা আরেে (Exparte order) জাকে িো হরয় দগরে। কেলীপ ত্খুকন িাাঁকপরয় পরড়ন এবং এিজন স্থানীয় উকিলরি
কনরয়াগ িরেন। উকিল হাইরিারটু আরবেন িরে ওই এিত্েফা আরেেরি (Ex-parte order) নািচ
িোন এবং কেলীপ ও ত্াাঁে পকেবাে দেফারেরিে কবরুরদ্ধ লড়াে জনয িাইবুনারল হাঝজো দেন। এওিই
আইনজীকব ত্াাঁরেে হরয় মামলা লরড়ন এবং হারেন। আমাে মরত্ োয়ট্রট ভুল কেল এবং উকিল মামলাে
যুঝক্তগুকল খুব েুবলভারব
ু
দপে িরেকেরলন। কিন্তু আইকন পকেরষবাে জনয উইল েুই লাখ টািাে উপে
পাকেশ্রকমি দনন। কেলীপ ত্াাঁে সমস্ত জকম, এমনকি ত্াাঁে ভাইরয়েও কিেু জকম কবঝি িরে দসই টািা
দমটান। এবং দেরষ, ত্াাঁে পুরো পকেবাে আটি-কেকবরে যান এবং ২০১১ সাল দিরি দসখারনই ত্াাঁো
েরয়রেন। কেলীপরি দগায়ালপাড়া দজরল োখা হয়, ত্াাঁে স্ত্রী ও েুই িনযা দিািড়ািাড় দজরল েরয়রেন।
দিান উপারয় কেলীরপে ভাই ২০১৭ সারল মানবাকযিাে ল দনটওয়ারিুে িিা জানরত্ পারেন এবং
ত্ারেে িারে সব িিা বরলন। িাইবুনারলে আরেেট্রট দগৌহাট্রট হাইরিারটু ে সামরন চযারলঞ্জ িো
হরয়রে। কিন্তু আটি বযঝক্তরেে এখরনা দজরল িািরত্ হরে। প্রিম কেন জাকমন দেওয়া হয়কন এবং
মামলাট্রট আবাে ত্াকলিায় ওরিকন এখরনা।“ (এই অংেট্রট গুরুচন্ডা৯ প্রিােনাে দ্বাো প্রিাকেত্ ‘নাগকেিপঞ্জী ও
কিরটনেন িযাম্প ্িঃ আসারম নাগকেি তত্কেে বৃত্তান্ত’ বইট্রটে প্রিম প্রবন্ধ দসৌেেীপ দে’ে দলখা ‘আসারম কবরেকে
িাইবুনারলে দোজনামচা’ দিরি উেযৃত্। মূল দলখা, Everyday Life of Assam's Foreigners' Tribunals, Sauradeep Dey,
http://www.raiot.in/everyday-life-of-assams-foreigners-tribunals/)।
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