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eনআরিস (nাশনাল রিজsার aফ িসিটেজn NRC বা জাতীy নাগিরক পি ) 
িনেয় তালপাড় আসাম, পি মব  সহ গাটা দশ$ িবিভn ভাষাভািষর মাnষ, 
িবিভn ধম o িবিভn সংsৃিতর মাnষেক িবিভnভােব িবd কের চেলেছ ei 
NRC নামক শbিট$ ঘের ঘের u বগ আর dভাবনায় তালপাড় হে  মাnষ$  
 িবেশষ িবেশষ রাজৈনিতক নতােদর িববৃিতেত পাoয়া যাে  য আেs 
আেs NRC দেশর anto হেব, পি মবে  তা বেটi$ িকnt কnd বা 
রাজ  সরকােরর তরফ থেক পি মবে  বা দেশর ant NRC হেব — 
eমন কােনা ঘাষণা eখনo পযn হয়িন$ তাi পি মবে  NRC যিদ r 
হয়, তাহেল কী হেব, সটা আমরা কu িকছু জািন না$ কােজi কান ধরেনর 
নিথ বা কাগজপt লাগেব — ei কথা বলার মেতা জায়গায় আমরা কui 
নi$ আসােম NRC pিkয়ায় য সব নিথ লেগিছল, সiরকম নিথi 
পি মবে র kেt pেযাজ  হেব, eiরকম কােনা কথা আগ বািড়েয় বলা 
যায় না$ 

দীঘিদন ধের আমরা আসােমর কথা নিছ$ ভারেত নাগিরক পি করণ 
ধুমাt eখনকার ব াপার নয়$ NRC pথম করা হেয়িছল ১৯৫১ সােল$ 

aথাৎ দশ sাধীন হoয়ার al পের$ ১৯৫১ সােলর জনগণনার oপর িভিt 
কের ei NRC হেয়িছল$ িকnt ei নাগিরক পি করণ িনেয় তমন 
শারেগাল পেড়িন$ ১৯৪৭ সােল দশ sাধীন হল$ ধু তা sাধীনতা না, 
দশটা ভাগo হল$ তার সে  eল শরণাথী সমsা$ eমিনেতi দিরd দশ, 
দশবাসীর তখন কােনারকেম eকট ুদাঁড়ােত পারার কিঠন সংgাম$ oi ১৯৫১ 
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সােলi দশটােক নতনু কের তির করার জn প বািষকী পিরকlনা r 
হে $ সটা িনেয় eকটা হiচi হে $ তা eকটা আশার কথা িনেয় আসেছ 
সবার মেন$ aথচ নাগিরকপি  িনেয় মাnষ িবতক করেছ, কথা বলেছ, eটা 
তমন eকটা দখেত পাoয়া যায়িন$ oটা িনেয় কােনা ভীিতর স ার হেয়িছল 
বা uেtজনা হেয়িছল বেলo মেন হয় না$ আজেক eটা িনেয় eকটা u বগ 
আেছ, আমরা সকেল eকটা aিনি ত aবsার মেধ  আিছ$ িকnt কী য 
করেত হেব আমােদর, তা আমরা কu জািন না$ ১৯৫১-র নাগিরকপি  
মাটামুিট চাপাi িছল, ঠা ডা ঘের$ তা িনেয় তমন u বাচ  করা হয়িন$ 
 
 

আসােম NRC–র কথাটা কীভােব uেঠিছল 
 

নাগিরক পি  কথাটা মােঝ মােঝ d-eকবার uেঠেছ$ ১৯৬৫ সােল ভারত 
সরকার eকবার আসাম সরকারেক নাগিরক পি  তির করেত বেলিছল$ 
সমs নাগিরকেক nাশনাল আiেডনিটিট কাড aথাৎ ভারেতর নাগিরক িহেসেব 
eকটা কাড দoয়ার বেnাবs করা হেয়িছল$ িকnt পেরর বছর ১৯৬৬ সােল 
ভারত সরকার আসাম সরকােরর সে  পরামশ কের সi pিkয়া বািতল 
করল$ তারা বলল, যতদূর বুঝেত পারা যাে , কাজটা বাsবসmতভােব 
পের oঠা বশ শk$ বেড়া কের আসােমর pসে  ei p টা আবার দখা 
িদল যখন aল আসাম sেুড টস iuিনয়ন eবং aসম গণ সংgাম পিরষদ-eর 
নতৃেt আসােম eকটা আেnালন r হল$ সi আেnালন বশ বেড়া 
চহারা িনল$ সটা ১৯৭৯ থেক ১৯৮৫ ei পাঁচ-ছয় বছর ধের ভারেতর 
রাজনীিতেত চেল eবং ভারত সরকােরর সে  তােদর eকটা চুিk হয়$ oi 
চুিkর সে  সi আেnালেনর সমািp হয়$ oi চুিkর মেধ  ei কথাটা 
আবার িফের eল --- আসােম eকটা ভােলা কের নাগিরক পি  তির করা 
হাক$ বারবার আসােমর পিরেpিkেতi নাগিরক পি করেণর কথাটা uঠেছ 
eবং ei মুহূেত আমরা ৩১ আগs ২০১৯ য NRC বা নাগিরক পি র 
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চূড়াn তািলকা পলাম, যিদo সটা পুেরাপুির চূড়াn নয়, আরo বদল 
হেব— সটাo িকnt আসােমরi ঘটনা$ তাহেল eকটা িজিনস আমােদর 
খয়াল করা দরকার, কন আসােমর জni বারবার কথাটা uঠেছ? তার 
utরটা আমােদর iংেরজ আমেলর পুেরােনা ঔপিনেবিশক iিতহােসর সে  
জিড়ত$ 

বামার হাত থেক আসােমর দখল পায় iংেরজরা ১৮২৬ সাল নাগাদ$ 
তখন িছল is iি ডয়া কাmািনর রাজt$ তখনo ভারত সরকার বা 
মহারািনর রাজt r হয়িন$ ei সমেয় আসাম ছাড়াo utর-পূব ভারেতর 
আরo িকছ ু a ল বামা থেক iংেরজেদর হােত eল$ oi সময় আসােম 
ভারেতর anাn aংশ থেক pচুর লাক, িবেশষ কের ব েদশ থেক pচুর 
লাক আসােম যায়, বসবাস কের, কাজকম কের, জিমজমা কেন$ তার eক 
লmা iিতহাস আেছ$ ফেল aসমীয়া নয় eমন বh মাnষ আসােম sায়ীভােব 
বসবাস কের$ eiভােব আসােমর জনিচtটা দাঁিড়েয় গল eকট ু িমি ত$ 
oখােন aন-aসমীয়া জনসংখ া eত বিশ তােত দনিnন জীবনযাপেন aেনক 
রকেমর টানােপােড়ন হয়, িdধা-সংশয় তির হয়, চাপানuেতার তির হয়$ 
আসােমর জনজীবন ei িমি ত জনপিরসেরর মধ  িদেয় eিগেয়েছ$ eকi 
রকম িবষয় ভারেতর anto oi মাtায় ঘেটেছ — ei রকম মেন করবার 
কােনা কারণ নi$ কােজi আসােম NRC আসােমর বিশ , পি মবে র 
সে  eটােক gিলেয় ফলা মােটi িঠক হেব না$ 

১৯৮৫ সােলর aসম চুিk anসাের ১৯৮৬ সােল নাগিরকt আiেন বদল 
eেন আসােমর নাগিরকেদর জn eকিট িবেশষ িবভাগ তির করা হয় যা 
নাগিরকt আiন, ১৯৫৫- ত ৬e ধারায় anভুk হয়$ ei নতনু ধারায় বলা 
হয় য সব ভারতীয় বংেশাdূত (যােদর বাবা বা মা aথবা ঠাkরদা বা 
ঠাkমার কu aিবভk ভারেত জেnেছ) ১৯৬৬ সােলর ১ জাnয়ািরর আেগ 
ভারেত pেবশ কেরেছ তারা ভারতীয় নাগিরক িহেসেব িবেবচ  হেব$ যারা 
১৯৬৬ সােলর ১ জাnয়াির থেক ১৯৭১ সােলর ২৪ মােচর মেধ  ভারেত eেস 
সাধারণ বািসnা িহেসেব রেয় িগেয়েছ, তারা িবেদিশ িহেসেব িচিhত হoয়ার 
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১০ বছর পর ভারতীয় নাগিরকt পােব$ anবতী সমেয় তােদর ভাটািধকার 
থাকেব না, িকnt তারা সাধারণ নাগিরক িহেসেব গণ  হেব$ 

ei ৬e ধারার িভিtেত আসােম NRC pstত হেয়েছ$ নাগিরকt আiন 
িনেয় আেলাচনায় আমরা পের আসিছ$ 
 
 
৩১ আগs ২০১৯-e pকািশত আসােমর NRC তািলকা কতখািন চূড়াn? 

 
eবছর ৩১ আগs আসােম নাগিরক পি র ‘চূড়াn’ তািলকা বর হয়$ ei 
তািলকায় নাম নi eiরকম মাnেষর সংখ া ১৯,০৬,৬৫৭ aথাৎ uিনশ লেkর 
eকট ু বিশ$ তেব ei তািলকাo চূড়াn নয়$ তািলকাচু ত কােনা ব িk ১২০ 
িদেনর মেধ  ফেরনাস Tাiবু নাল-eর কােছ আেবদন করেত পারেব$ আসাম 
সরকার বেলেছ য NRC তািলকায় নাম নi eiরকম কােনা মাnষেক 
কােনা aবsােতi আটক করা হেব না, যতkণ না Tাiবু নাল তােদর িবেদিশ 
িহসােব ঘাষণা কর ছ$ যিদ কu Tাiবু নােলর িসdােn aসnt  হy, তেব স 
gyাহািট হাiেকাট eমনকী sিpম কােটর কােছo যেত পাের$ হাydাবােদর 
নালসার আiন িব িবদ ালেয়র uপাচায eবং দেশর eকজন সংিবধান-
িবেশষj ফyজান মুsাফার মেত NRC-র তািলকাচু ত মাnেষর সংখ া নেম 
আসেব িতন থেক সােড় িতন লােখর মেধ  eবং eটা সmn হেত আরo 
িতন থেক পাঁচ বছর লেগ যােব$ 
 

 
pচার হে  NRC আসেছ, নিথপt gছাo! 

 
ei রকম সমেয় কথা হে  য আেs আেs ভারেতর an রােজ o NRC 
হেব$ বলা হে , aব i পি মবে o হেব$ ei য aব i পি মবে  হেব, 
ei কথাটার eকটা তাৎপয ei য আসােম য aেথ শরণাথী সমsা, 
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বাংলােদেশর মুিkযুেdর পেরকার পিরবতন, ei পিরবতেনর চহারার জn 
আসােম যিদ eটা হেয় থােক, তাহেল পি মবে i বা হেব না কন? আসােম 
১৯৭১-eর ২৪ মাচ মধ রাত, ei তািরখটা oখােন eকটা কাট-aফ তািরখ 
িহেসেব িঠক হেয়েছ, সটা হoয়া কতটা স ত, সটা হoয়া কতটা 
সংিবধানসmত, e িনেয় যেথ  p  আেছ$ আেলাচনা হে , সাংবািদকেদর 
কথাবাতা হে , আiনjেদর কথাবাতা হে $ e িনেয় আমরা তা চূড়াn 
িসdাn িদেত পাির না$ আiনত সi িসdাn নoয়ার kমতা eকমাt sিpম 
কােটর$ আমরা য কথাটা বলেত পাির, ভারেতর সংিবধান নাগিরক িহেসেব 
কােদর মেন কের? কােদর sীকৃিত দয়? আজেক সবার মেনর মেধ  ei p টা 
আসেছ, আিম য নাগিরক তার আিম কী pমাণ দব আর সরকারi বা কী 
চাiেত পাের? ei pে র utর আমােদর কােছ নi, কােরার কােছi নi$ 
কারণ সরকার e সmেn কােনা ঘাষণা eখনo কেরিন$ aথাৎ pশাসেনর 
তরেফ যতkণ না বলা হে  য পি মবে  aমুক িদন থেক NRC–র কাজ 
হেব, তার জn ei ei নিথপt লাগেব, তার আেগ পযn আমােদর কােরা 
িকছু বলার জায়গা নi$ সটা হেব gজেবর কথা, anমােনর কথা, তােত 
িকnt u  েবগ বাড়েব, টনশন বাড়েব, কােনা কােজর কাজ হেব না$ 
 তেব মাnেষর u বগ eেকবাের aমূলক নয়$ আসােমর কাNকারখানা 
দেখ আমরা sিmত$ ১৯৮৫ সােল aসম গণ পিরষদ oi রােজ  kমতায় 
আসার পের ‘িবেদিশ’ িচিhত করার কাজ r কের$ পুিলশ ২,৮৭,৬২৫ 
জেনর নাম ‘িবেদিশ’ িহেসেব তািলকাভুk কের$ Tাiবু নােল িবচােরর পর 
৮৬৯৪ জনেক িবেদিশ নাগিরক িহেসেব ঘাষণা করা হয়$ eরা িছল aেনেকi 
aিত-দিরd eবং লখাপড়া না জানা মাnষ যারা Tাiবু নােল uপিsত হেত 
পােরিন$ eরপর ১৯৯৭ সােল িনবাচন কিমশন আসােমর ভাটার তািলকায় 
িকছ ু লােকর নােমর আেগ ‘িড’ (doubtful) জুেড় দয়$ পের ei িড-
ভাটারেদর িনবাচেন দাঁড়ােনা eবং ভাটািধকার বািতল করা হয়$ ৩১ 
িডেসmর ১৯৯৭ পযn ভাটার িলেs ২,৪৪,১৪৪ জেনর নাম িড- ভাটার 
িহেসেব িছল$ eেদর মেধ  ২০,৫৭৮ জনেক িবেদিশ নাগিরক ঘাষণা করা 
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হেয়েছ$ ei মাnষেদর জn আসােম ৬িট িডেটনশন ক াm তির হেয়েছ$ 
সংেkেপ, eখােন বিnেদর aবsা dিবষহ$  
 eiসব খবর যখন নানাভােব eরােজ  eবং ant পৗঁছায়, তখন eকটা 
আত  জনমেন দানা বঁেধ oেঠ$ 
    

 
দেশর সংিবধান eবং নাগিরকt আiন কী বলেছ? 

 
ভারেতর সংিবধান ভারতীy pজাতেntর সেবা  আiন$ ১৯৪৯ সােলর ২৬ 
নেভmর গৃহীত হoyার পর ১৯৫০ সােলর ২৬ জাnyাির থেক ei সংিবধান 
কাযকর হয়$ সংিবধােন ভারতীy রাTেক eকিট সাবেভৗম, সমাজতািntক, 
ধমিনরেপk গণতািntক pজাতnt rেপ ঘাষণা করা হেয়েছ$ ei সংিবধােন 
মাট ২২িট aধ াy রেয়েছ$ সংিবধােনর পৃথক পৃথক aধ াygিল ‘পাট’ নােম 
পিরিচত$ pেত কিট aধ াy বা পােট আiেনর eক eকিট kt আেলািচত 
হ য়েছ$ দেশর সেবা  আiন হoyার দrন, ভারত সরকার বা য কােনা 
রাজ  সরকার pবিতত pিতিট আiনেক সংিবধান-anসারী হেত হy$  

আমােদর সংিবধােনর িdতীy aধ ােয় (পাট ২) নাগিরকেtর pে  s  
িনেদশ রেyেছ$ ei aধ ােয় রেয়েছ ৫ নmর থেক ১১ নmর — ei সাতিট 
ধারা বা আিটকল$ ei ধারাgেলােত কারা নাগিরকেtর আoতায় পড়েব তার 
িবিভn ভাগ িsর করা হেয়েছ$ uেlখেযাগ  য ei ধারাgেলা সংিবধান গৃহীত 
হoyার িদন থেকi, aথাৎ ১৯৪৯ সােলর ২৬ নেভmর থেকi কাযকর হয়; 
যিদo সংিবধােনর anাn aধ াy ১৯৫০ সােলর ২৬ জাnyাির থেক কাযকর 
হy$ ১১ নmর ধারা সংসদেক নাগিরকt আiন তির করার kমতা দy$ ei 
kমতা বেল সংসদ ১৯৫৫ সােল নাগিরকt আiন পাস কের$ eর পর থেক 
ভারেতর নাগিরক কারা, তা ‘নাগিরকt আiন, ১৯৫৫’ dারা আiনত 
িনেদিশত হয়$ ১৯৮৬, ২০০৩, ২০০৫ eবং ২০১৫ সােল সংসদ ei আiেনর 
িকছ ু সংেশাধন ক র$ খয়ােল রাখা pেয়াজন য pেত কিট সংেশাধনীর 
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কাযকর হoয়ার eকিট তািরখ থােক যা সবেkেt সংেশাধনী িবল আনার 
তািরেখর পর থেকi pযkু হয়$ aথাৎ কােনা সংেশাধনীi তার কাযকর 
হoয়ার তািরেখর আেগর সময়কােল pযkু আiনেক বািতল করেত পাের না$ 

 
 

নাগিরকt আiন, ১৯৫৫ 
 

২৬ জাnয়াির, ১৯৫০-eর পর থেক ভারেতর নাগিরক কারা, তা নাগিরকt 
আiন, ১৯৫৫ (সংেশাধনী সহ)-e eiভােব িঠক হেয়েছ : 
 

২৬ জাnয়াির ১৯৫০ থেক ৩০ জুন ১৯৮৭ পযn 
যারা ১৯৫০ সােলর ২৬ জাnয়াির বা তার পর থেক ১৯৮৭ সােলর ১ 
জুলাiেয়র আেগ ভার ত জেnেছ, তারা ভার তর নাগিরক বেল গণ  হেব$ 
 

১ জুলাi ১৯৮৭ থেক ৩ িডেসmর ২০০৪ পযn  
(১৯৮৬ সােলর সংেশাধনী) 

যারা ১৯৮৭ সােলর ১ জুলাi বা তার পর থেক ২০০৪ সােলর ৪ িডেসmেরর 
আেগ জেnেছ তারা ভারেত জnােলo, তারা ভার তর নাগিরক বেল গণ  
হেব যিদ তােদর জnকালীন সমেয় তা দর বাবা বা মা ভারতীয় নাগিরক হন$ 
 

৪ িডেসmর ২০০৪ থেক আজ পযn (২০০৩ সােলর সংেশাধনী) 
যারা ২০০৪ সােলর ৪ িডেসmর বা তার পর জেnেছ, তােদর নাগিরকt 
pািpর জn হয় তােদর বাবা-মা uভয়েকi ভারেতর নাগিরক হেত হেব বা 
য কানo eকজনেক ভারতীয় নাগিরক হেত হেব eবং anজন ক বধ 
aিভবাসী (aথাৎ িযিন বধ নিথপt িনেয় ভারেত eেসেছন) হেত হেব$ 
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বআiিন anpেবশকারী ---  
িচিhত কেরা! আটক কেরা! দশ থেক বার কের দাo! 

 
ei য নাগিরক পি করণ, সাজাভােব দখেল, ব াপারটা খুবi সাধারণ 
িজিনস$ আমােদর দেশর নাগিরক কারা তা সংিবধা ন বলা আেছ$ eখন ei 
নাগিরকেদর eকটা তািলকা যিদ কাথাo থােক, তাহেল আমরা বুঝেত পারব 
ক নাগিরক আর ক নাগিরক নয়$ িকnt নতা-মntীরা যখন NRC করব বেল 
িচৎকার কেরন, তখন তাঁরা নাগিরক পি করণ ক সাজাভােব দেখন না$ 
তাঁরা বআiিন anpেবশকারীেদর তাড়ােনার uেdে  কথাটা বেলন$ তাঁেদর 
িহসােব দশ কািট কািট বআiিন anpেবশকারীেত ছেয় গেছ$ তাঁরা দািব 
কেরিছেলন আসােম ৪০ থেক ৫০ লk বআiিন anpেবশকারী আেছ$ ৩১ 
আগs আসােম য তািলকা pকাশ পেয়েছ তােত ei দািব সmূণrেপ নsাৎ 
হেয়েছ$ 

িচিhত কেরা! আটক কেরা! দশ থেক বার কের দাo! ei আoয়ােজর 
মেধ  eকটা হয়রািনর aিভpায় রেয়েছ$ কাNjানসmn য কােনা মাnষ 
জােন য নাগিরক মােনi যমন সাধু নয়, আবার a-নাগিরক মােনi চার-
ডাকাত-aপরাধী নয়$ sতরাং a-নাগিরকেক হনsা করার মেনাভাব থেক 
আমােদর দূের সের আসা কতব $ 
 
 

িবেদিশ িহসােব িচিhত মাnষেদর কী হেব? 
 

ei pে র utের eকাংশ নতা-মntীরা চটজলিদ জবাব দেবন — িডেপাট 
করব aথাৎ দশ থেক বার কের দব$ eর সাজা মােন বাংলােদেশ পািঠেয় 
দব$ িকnt বাংলােদশ নেব কন? ei িডেপাট করার িবষয়টা d- দেশর 
পররাT মnt কর িসdােnর িভিtেতi হয়$ e যাবৎ খুব বেড়া জার ভারত ei 
বাঝাপড়ার িভিt মেন আড়াi থেক িতন হাজার মাnষেকi বাংলােদেশ 
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পাঠােত পেরেছ$ sতরাং oi utর ব বহািরকভােব কাযকর নয়$ িবিভn দশ 
থেক আগত মাnষেদর িকছু সময়কাল ভারেত কাটােনার পর ভারত সরকার 
য তােদর নাগিরকt িদেয়েছ, eর নিজেরর aভাব নi$ কেয়ক বছর আেগ 
বাংলােদশ থেক আগত চাকমা আর হাজংেদর নাগিরকt দoয়া হেয়েছ$ ei 
ব বsা ei মাnষেদর kেto করা যায়$ 
 
 

NRC-র সে  জিড়েয় গেছ আদমsমাির, ভাটার ভিরিফেকশন  
আর িডিজটাল রশন কােডর মেতা কমসূিচ 

 
পাড়ায় পাড়ায় NRC–র সে  জিড়েয় গেছ সরকাির an িকছু pকl$ মাnষ 
সরেষর মেধ  ভুত দখেছ! যমন, ei মুহূেত ১ সেpmর থেক ১৫ aেkাবর 
পযn চলেছ ভাটার ভিরিফেকশন কমসূিচ (EVP)$ ei কমসূিচ pিত বছরi 
হয়$ eবছর শানা যাে  eকটু বেড়া আকাের হেব$ দেশর pায় ৯১ কািট 
ভাটােরর যাচাi করেব িনবাচন কিমশন$ aথচ সময়টা বশ কম$ িকছু মাnষ 
sাট ফান হােত aনলাiেন ভিরিফেকশন সের িনে $ কতারাo চাiেছ 
aনলাiেনi কাজটা হাক$ কারণ eখনo বh eলাকােতi বুথ িভিtেত যােদর 
দািয়t সi BLO–রা ভাটারেদর কােছ আেদৗ যায়িন$ aেনকটা নাটবিn বা 
িডমিনটাiেজশেনর সময় যমন মাnষেক ব া  আর eিটeম-eর িদেক 
রাতারািত ঠেল দoয়া হেয়িছল, ক ােশ ব াবসা-কাজকম লােট uেঠিছল, 
সiরকম eখন aনলাiন ভাটার ভিরিফেকশেনর জn মাnষেক uৎসািহত 
করা হে $ আর NRC আতে  ভীত মাnষ ভাবেছ, যিদ আিম ভাটার 
তািলকা থেক বাদ পেড় যাi! রশেনর িডিজটাল কােডর জn আেবদনপt 
IIIU ফম জাগাড় করেত লােক eিদক-oিদেক ছাটাছুিট করেছ$ িনরkর 
মাnেষর oi ফম ভরেত দালালরা ব াবসায় নেম গেছ$ ফম জমা িদেত 
লাiেন ঘNার পর ঘNা দাঁিড়েয় থেক মাnষ ass হেয় পড়েছ$ আধার কাড 
সংেশাধন আর আপেডট করেতo স টারgেলােত দালালেদর রমরমা চলেছ$ 
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 oিদেক NRC িনেয় িব ািnর মেধ i কndীয় সরকার ঘাষণা কের িদেয়েছ 
য National Population Register NPR বা জাতীয় জনসংখ া পি র 
কাজ r করেব ১ eিpল ২০২০- ত eবং তা ৩০ সেpmর ২০২০- ত শষ 
হেব$ বািড় বািড় ঘুের ei কাজ করা হয়$ আমরা জািন না ১২৫ কািট 
মাnেষর দেশ eত drত ei কাজ কীভােব s ভুােব সmn হেব! আর 
কনiবা eত hেড়াhিড়? তেব খয়ােল রাখা ভােলা য িল  o বয়স 
িনিবেশেষ ভারেত বসবাসকারী সমs মাnেষর eকিট আদমsমাির বা জনগণনা 
হল NPR, যা pিত দশ বছর anর হেয় eেসেছ eেদেশ$ eিট কােনাভােবi 
NRC নয়, eখােন কাuেক কােনা নিথ িদেত হেব না$ eেত pেত কেক 
ব িkগত নানা তথ  ( যমন, নাম, পিরবােরর pধােনর সে  সmক, জেnর 
তািরখ iত ািদ) িদেত হেব$ আেগর সমs আদমsমাির থেক eর eকটা 
পাথক  — eখােন বােয়ােমিTক ডটা নoয়া হেব, যমন হেয়িছল আধার 
কােডর সময়$ aথচ sিpম কাট আধার-eর kেt রায় িদেয়িছল য 
বােয়ােমিTক ডটা নoয়া বাধ তামূলক নয়$ 
 ভাটার কাড, আধার কাড িকংবা রশন কােড নাম, িঠকানা iত ািদর 
বানান িনেয়o aেনক মাnষ dি nা করেছ$ লখাপড়া না জানা u  িবg মাnষ 
তা সংেশাধেনর জn দালালেদর খpের পড়েছ eবং pচুর টাকা খরচ কের 
ফলেছ। aথচ আমােদর দেশ eকক কােনা জাতীয় ভাষা নi। সরকাির 
ভাষা iংেরিজ। eকi নােমর বাংলা, িহিn বা তািমল য বানান, iংেরিজেত 
তার eকািধক বানান হেত পাের। aতeব িভn িভn বানান িভn িভn জায়গায় 
ব বহার করেল তার জn কারo নাগিরকt বািতল হেত পাের না।       
 সরকাির সব িকছুর মেধ  যন NRC uিঁকঝুঁিক মারেছ! তবু মেন রাখা 
দরকার, আদমsমাির, ভাটার ভিরিফেকশন বা িডিজটাল রশন কাড কােনা 
দয়ার দান নয়, egেলা pেত কটাi সরকােরর দািয়t$ সi দািয়t 
সরকারেকi s ভুােব পালন করেত হেব যােত দেশর মাnষ কােনাভােবi 
নােজহাল না হয়$ আমরা িকnt পেদ পেদ নােজহাল হি $  
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পিরিশ  ১ 
 

ভারেতর সংিবধােন নাগিরকt 
 

৫ নmর ধারা বা আিটকল 
সংিবধােনর সূচনাকােল নাগিরকt আiন 

ভারেতর eলাকাy বসবাসকারী য কােনা ব িk ভারেতর 
নাগিরক যিদ —  
(ক) স ভারেত জngহণ কের থােক; aথবা 
(খ) তার বাবা বা মা ভারেত জngহণ কেরেছ; aথবা 
(গ) স ei সূচনাকােলর anত পাঁচ বছর আেগ থেক ভারেতর 
বািসnা$ 

৬ নmর ধারা বা আিটকল 
পািকsান থেক ভারেত বসবােসর uেdে  আসা ব িkর  

নাগিরকতার aিধকার 
পািকsানভুk eলাকা থেক ভারেত বসবােসর uেdে  আসা 
কােনা ব িk সংিবধােনর সূচনাকােল ভারেতর নাগিরক বেল গণ  
হেব যিদ স ১৯ জুলাi, ১৯৪৮-eর আেগ ভারেত eেস থােক 
eবং যিদ স ভারেত (ভারত শাসন আiন, ১৯৩৫ মাতােবক, 
aথাৎ aিবভk ভারত) জngহণ কের থােক; aথবা তার বাবা 
বা মা aিবভk ভারেত জngহণ কের থােক বা তার দাd বা 
িদিদমা বা ঠাkরদা বা ঠাkমা aিবভk ভারেত জngহণ কের 
থােক$ uk তািরেখর পর e দেশ pেবশ করেল তােদর 
িনেজেদর নিথভুk ( রিজsার) করেত হেব$ 
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৭ নmর ধারা বা আিটকল 
১৯৪৭ সােলর ১ মােচর পর যারা পািকsান চেল িগেয়িছল, িকnt 
তারপর আবার পুনবাসন পারিমট (িরেসটলেম ট পারিমট) িনেয় 
ফরত eেসেছ, তারাo নাগিরক বেল গণ  হেব$ 

৮ নmর ধারা বা আিটকল 
ভারতীয় বংেশাdূত কােনা ব িk য ভারেতর বাiের বসবাস 
কের, যার বাবা বা মা aথবা ঠাkরদা বা ঠাkমার কu ভারেত 
জেnেছ, স দূতাবােসর মাধ েম ভারতীয় নাগিরক িহেসেব 
িনেজেক নিথভুk করেত পাের$ 

৯ নmর ধারা বা আিটকল 
s াy কােনা বেদিশক রােTর নাগিরকতা gহণ ক র থাকেল 
কােনা ব িk ধারা ৫-kেম ভারেতর নাগিরক হেব না বা ধারা ৬ 
o ৮-kেম ভারেতর নাগিরক বেল গণ  হেব না৷ 

১০ নmর ধারা বা আিটকল 
নাগিরকতার aিধকােরর চলমানতা 

ভারেতর নাগিরক aথবা নাগিরকrেপ গণ  সব ব িk, সংসদ 
কতৃক pদt য কা না আiন সােপেk, নাগিরক থেক যােব৷ 

১১ নmর ধারা বা আিটকল 
uপিরuk কােনা িবধানi নাগিরকতার pািp o িবেলাপ eবং 
নাগিরকতা সংkাn anাn য কােনা িবষেয় কােনাrপ িবধান 
তিরেত সংসেদর kমতােক k ুণ্ন করেব না৷ 
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pথম আখতার হােসন sারক বkৃতায় 
মিটয়াবুrজ বড়তলা মাধ িমক িবদ ালয় pা েন 

১৭ সেpmর ২০১৯ সn া ছটায় 
NRC িবষেয় আেলাচনায় বkৃতা কেরন সৗরীন ভTাচায eবং sরিজৎ ব ানািজ$ 

ei বkৃতার সারমম পুিsকা আকাের pকাশ করা হল$ 
pাসি ক িকছ ুজrির কথা eেত আেলািচত হেয়েছ$ 

পাঠক eর pেয়াজনীয় সংেশাধন, পিরমাজন, পিরবতন করেত চাiেল 
িনmিলিখত িঠকানায় যাগােযাগ কrন$ 

 
 
 
 
pকাশকাল     ২৩ সেpmর ২০১৯ 
 
pকাশক    মnন সামিয়কী 
      িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা 
      কলকাতা ৭০০০১৮ 
      দূরভাষ ০৩৩ ২৪৯১৩৬৬৬ 
      i- মল manthansamayiki@gmail.com 
 
মুdণ     িpি টং আট, ৩২e পটুয়ােটালা লন, কলকাতা ৭০০০০৯ 
 
মূল      ৫ টাকা 
 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“পি মবে  NRC pিkয়ার কােনা 
সরকাির ঘাষণা হয়িন$ আসােম NRC 
pিkয়ায় য সব নিথ লেগিছল, সiরকম 
নিথi পি মবে র kেt pেযাজ  হেব, 
eiরকম কােনা কথা আগ বািড়েয় বলা 
যায় না$” 
 

 
 
 
 
 
 
 


