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সিএএ, এনআরসি এবং এনসিআর: ম�োদী িরকোররর দশসি বড় স�থ্ো

ম�োদী সরকোর ভোরতের হৃৎপিতডে মে পরিশুল আক্র�তে উদ্যে েোর পেনপি ফলো হতলো : 

নোগপরকত্ব সংত�োধনী আইন (পসপিতেনপ�ি অ্যোত�ন্ডত�ন্ট অ্যোক্ট বো পসএএ), েোেীয় নোগপরক 

পনবন্ধক (ন্যো�নোল মরপেসট্োর অব পসপিতেপস বো এনআরপস) এবং েোেীয় েনসংখ্যো 

পনবন্ধক (ন্যো�নোল িিুতল�ন মরপেস্োর বো এনপিআর)। ম�োদী �প্রিসভো েোেীয় েনসংখ্যো 

পনবন্ধক (এনপিআর) আিত্ি করোর েন্য অপবলতবে প্রস্তুপে শুরু করোর পসদ্োন্ত পনতয়তে। 

িোল্োত�তন্টর উভয় সভোয় পসপিআই(এ�)-এর েীব্র পবতরোপধেো সত্বেও পসএএ িো� হওয়োর 

িতর, এ  পি পবিেীয় পবিজ্জনক িদতষেি কোরে এপি এ�ন একপি কোঠোত�ো গতে তুলতে চোয় 

েো আগ্োসীভোতব নোগপরকতত্বর অপধকোতরর সোম্প্রদোপয়ক পবভোেতনর লতষে্য িপরচোপলে হতব।

একই সোতে, আসো� চুপতির ঐপেহোপসক মপ্রষেোিতির কোরতে, পসপিআই(এ�) �তন কতর 

মে িুতরো উত্তর-িূব্ ভোরেতক নোগপরকত্ব সংত�োধনী আইন (পসএএ) ও েোর সতগে সংপলিষ্ট 

প্রপক্রয়ো মেতক দূতর রোখো উপচে। আ�োতদর িোপি্ নোগপরকত্ব সংত�োধনী পবল (পসএপব)-মে 

এ পবষতয় সংত�োধনী পদতয়পেল েো প্রে্যোখ্যোন করো হতয়তে। একপি লষেেীয় পবষয় হতলো 

মে আসো� চুপতিতে ১৯৭১ সোতলর ২৪ম� �োতচ্র ির েোরো ভোরতে এতসতে েোতদর মষেতরি 

ঐ েোপরখপিতক নোগপরকতত্বর ‘কোি-অফ ম্ি’ পহসোতব ধোে্ করো হতয়তে পঠকই, পকন্তু এই 

পবচোতরর মষেতরি ধত�্র পভপত্ততে মকোনও িোে্ক্য করো হয়পন। নোগপরকত্ব সংত�োধনী আইন 

(পসএএ) আসো� চুপতির উির সরোসপর হো�লো কতরতে মেো বতিই, মসইসোতে ‘‘পবতদপ�’’ প্রতনে 

একপি সোম্প্রদোপয়ক �োরিো মেোগ কতরতে।

এখন েখন মদ�েুতে পব�োল পবতষেোভ চলতে, ম�োদী-�োহ েুপি েোতদর প�ে্যো উৎিোদন 

কোরখোনোপি িুতরোদত� কোতে নোপ�তয়তে। পহিলোতরর েো�্োপনতে নোৎপস প্রচোর নীপেপির 

কেো এই প্রসতগে স্মে্ব্য : ‘‘একপি প�ে্যো বোরবোর বলতল মসপি ধোরেোগেভোতব সে্য হতয় 

েোয়’’। ম�োদী সরকোতরর নীপেও পঠক েোই। এই প্রপেপি প�ে্যোর স্বরূি প্রকো� করতে হতব। 

প�ে্যোগুপলর েোপলকো ক্র�বধ্�োন : আসুন েোর মেতক দ�পি বে প�ে্যোচোর মবতে পনতয় েোতদর 

পদতক নের পদই :

প�ে্যো নং ১ : নোগপরকত্ব সংত�োধনী আইন (পসএএ) ববষ�্য�ূলক নয়। পনিীপেেতদর 

সহোয়েো করো ভোরতের সংস্কৃপে। মকোনও ভোরেীয় নোগপরক এর ফতল ষেপেগ্স্ত হতব নো।

সে্য : নোগপরকত্ব সংত�োধনী আইন (পসএএ) ভোরতের সংপবধোতনর উির আঘোে। ১৯৫৫ 

সোতল ভোরেীয় নোগপরকত্ব আইন গৃহীে হতয়পেল। আইতন ভোরেীয় নোগপরক হওয়োর িোঁচপি 

উিোয় েোতে সংজ্োপয়ে হয়, েন্ম, বংত�োদ্ভব, প্রোকৃপেকীকরে, পনবন্ধকরে ও আঞ্চপলক 

অন্তর্্পতি। এর মকোতনোপিতেই ধত�্র উতলেখ মনই। ঐ আইন পেল এ মদত� নোগপরকতত্বর 



2

সোংপবধোপনক সংজ্োর সতগে সগেপেিূে্ েো ভোরতে নোগরপকত্ব অে্তন ধ�্ীয় পবশ্োস বো বে্, মরেপে 

বো পলগে পভপত্ততে মকোনও ব্যপতির সোতে ববষ�্য�ূলক আচরে কতরপন।

আেতকর নোগপরকত্ব সংত�োধীন আইন (পসএএ) অববধ অপভবোসীতদর উির (১) (খ) 

ধোরো সংত�োধন কতর মগোিো পবষয়পির অপভ�ুখ গপরবে্ন কতর পদতয়তে। ‘‘অববধ অপভবোসী’’ 

(illegal migrant) �ব্দবন্ধপি ২০০৩ সোতল বোেতিয়ী সরকোতরর স�তয় চোলু হতয়পেল। 

েখনই এর উতদে�্য িপরষ্োর হতলও মসই স�য় এপি ধ�্ীয় িপরচয় অনুসোতর অববধ 

অপভবোসীতদর সংজ্োপয়ে কতরপন। ম�োদী সরকোর এখন মসই অসম্ূে্ কোে সম্ন্ন কতরতে। 

পসএএ-মে (১) (খ) ধোরো সংত�োধন কতর বতল পদতয়তে ‘‘আফগোপনস্তোন, বোংলোতদ� বো 

িোপকস্তোতনর পহন্ু, প�খ, মবৌদ্, বেন, িোস্ী বো পরিস্োন সম্প্রদোতয়র মে মকোনও ব্যপতি পেপন 

২০১৪ সোতলর প্তসবেতর বো েোর আতগ ভোরতে প্রতব� কতরপেতলন েোতক অববধ অপভবোসী 

পহসোতব পবতবচনো করো হতব নো।’’

এই সংত�োধনীর �োধ্যত�, স্বোধীন ভোরতের ইপেহোতস এই প্রে� ভোরতের নোগপরক হওয়োর 

েন্য ধ�্ একপি পভপত্ততে িপরেে হতয়তে। ধরো েোক দু’েন ব্যপতি রতয়তেন েোরো একই নপে 

পনতয় ভোরতে বসবোস করতেন; েোতদর বসবোতসর প্র�োে আতে পকন্তু েোতদর িূব্িুরুষতদর 

পবষতয় মকনও প্র�োে মনই। েপদ ব্যপতিপি অ-�ুসপল� হয় েতব মস ‘‘আইনী’ হতব এবং েপদ মস 

�ুসপল� হয় েতব েোতক অববধ পহসোতব পবতবচনো করো হ  মব। এপি ১৪ নং অনুতছেতদর ওির 

আক্র�ে, মে ধোরো অনুসোতর সব ব্যপতি আইতনর মচোতখ স�োন এবং আইতনর বিোরো স�োনভোতব 

সংরপষেে এবং মে ধোরো সংপবধোতনর �ূল কোঠোত�োর একপি অং�।

এপি অন্য একপি পদক মেতকও অে্যন্ত ববষ�্য�ূলক। মকন মকবল এই পেনপি মদ�তক 

মবতে মনওয়ো হতলো? রেীলঙ্ো বো �োয়োন�োর মেতক আসো �রেোে্ীরো মকন পবতবপচে হতবন 

নো? িোপকস্তোতনর আহ�পদয়ো সম্প্রদোয় মকন বোদ? েোরো পনতেতদর ‘‘পনিীপেে’’ পহসোতব 

পবতবচনো কতর, েবু েোরো বোদ। সুেরোং আইনপি পনপদ্ষ্টভোতবই বোেোইপভপত্তক এবং মসই 

কোরতেই ববষ�্য�ূলক।

এই আইতনর পবিেীয় সংত�োধনী ভোরেীয় নোগপরকতত্বর েতন্য আতবদতনর মেোগ্য হতে 

মগতল ভোরতে কে বের বসবোতসর প্রতয়োেন, মসই পবষতয়। এপিতক ১৯৫৫ সোতলর �ূল 

আইতনর ৬.১ ধোরোয় প্রোকৃপেকীকরতের প্রপক্রয়োর �োধ্যত� প্রোপ্ত নোগপরকত্ব বলো হতয়তে। 

প্রোকৃপেকীকরতের েন্য মেোগ্যেোর আরও পব�দ পববরে এই ১৯৫৫-র আইতনর তৃেীয় 

েফপসতল রতয়তে। এতে বলো হতয়তে মে িূব্বে্ী এগোতরো বের ধতর ভোরতের বোপসন্ো 

মে মকোনও ব্যপতি প্রোকৃপেকীকরতের �োধ্যত� নোগপরকতত্বর মেোগ্য। ধত�্র মকোনও উতলেখ 

আেতকর নোগপরকত্ব সংত�োধনী আইন (পসএএ ২০১৯) িূতব্ উপলেপখে পেনপি মদত�র বোপক 

সকতলর েন্য বসবোতসর প্রতয়োেনীয় স�য় কপ�তয় িোঁচ বের কতরতে, শুধু �ূসল�োন েোেো। 

এই ধ�্পভপত্তক সংত�োধনী সুস্পষ্টভোতব ববষ�্য�ূলক।

পসএএ-র সংত�োধতনর আতগই, ২০১৫ সোতলর মসতটেবেতর ম�োদী সরকোর সম্ূে্ 

মগোিনভোতব এবং সংসতদর নেতরর আেোতল ১৯২০ সোতলর িোসতিোি্ (ভোরতে প্রতব�) 
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আইন, পবতদপ� আইন ১৯৪৬ িপরবে্ন কতর। এই সং  ম�োধনীগুপলর �োধ্যত� ধ�্ীয় পভপত্ততে 

পথিরীকৃে এই একই ধ�্ীয় সম্প্রদোয়র্তি �োনুষ (পহন্ু, মবৌদ্, প�খ, বেন, িোপস্ এবং পরিস্োন) 

েোরো ৩১ম� প্তসবের, ২০১৪ বো েোর আতগ ভোরতে এতসতেন েোতদর ভোরতে েোকোর েন্য 

অনু�পে মদওয়ো হতয়পেল। আেতক পসএএ-মে মে �ব্দগুপল ব্যবহৃে হতয়তে, হুবহু মসই 

�ব্দপ্রতয়োগ ঘতিপেল ২০১৫ সোতলর দুপি আইতন। এই িপরবে্নগুপল প্র�োে কতর সরকোর 

পকভোতব নোগপরকত্ব এবং সংপলিষ্ট অপধকোর অে্তনর প্রতনে একপি পনপদ্ষ্ট ধ�্ীয় সম্প্রদোয় অে্োৎ 

�ুসল�োন  মদরতক বোদ মদওয়োর �তধ্য পদতয় ভোরতের সংপবধোনতক পবকৃে করোর িপরকপপিে 

িদতষেি পনতয় চতলতে।

প�ে্যো নং ২ : মে পবতরোধী দলগুপল এক স�য় পহন্ু অপভবোসী সম্প্রদোয়তক স�ে্ন 

কতরপেল েোরোই এখন মভোি ব্যোতঙ্র রোেনীপের কোরতে সংত�োধনীর পবতরোপধেো করতে।

প্রধোন�্রিী ২২ প্তসবের েোঁর ভোষতে বতলতেন মে কংতগ্স এবং পসপিআই(এ�) 

‘‘বোংলোতদ� মেতক আগে সংখ্যোলঘু সম্প্রদোতয়র’’ েন্য আইন মচতয়পেল পকন্তু এখন ইউ-িোন্ 

কতরতে। েোরো ২০১২ সোতল ২০ে� িোপি্ কংতগ্তস গৃহীে একপি প্রস্তোব এবং েৎকোলীন 

সোধোরে সম্োদক প্রকো� কোরোতের একপি পচপঠ উদ্ৃে করতে।

সে্য : ম�োদী সরকোতরর একোংত�র �োনুষতক নোগপরকতত্বর অপধকোর মেতক বোদ মদওয়োর 

পবষোতি নীপের সতগে বপঞ্চে মরেপের অপধকোতরর েন্য উতবিগ প্রকো�তক এক কতর মদখো র্ল।

পসপিআই(এ�) পনঃসতন্তহ ভোরতে আরেয় মনওয়ো �রেোে্ীতদর দুদ্�ো পনতয় উপবিগ্ন। 

পব্রপি�-িপরচোপলে মদ� ভোতগর অসহোয় প�কোর হতয় মে এক মকোপির মবপ� পভতিচু্যে �োনুষ 

নতুন সী�োন্ত মিতরোতে বোধ্য হতয়পেতলন েোতদর �োনপবক অপধকোর অে্তনর প্রতনে কপ�উপনস্ 

এবং বো�িন্ীরোই উজ্জ্বল ভূপ�কো গ্হে কতরপেল। িপচি�বতগেঝ কপ�উপনস্ ও বো� 

আতন্োলতনর একপি থিোয়ী ববপ�ষ্ট্য হতলো এই পভতি�োপিহীন অসহোয় �োনুতষর েেোেে িুনব্োসন 

পনপচিে করোর লেোই। বোংলোর উবিোস্তু �োনুতষর মসই কপঠনে� দুঃস�তয় আরএসএস কোে্ে 

মকোনও ভূপ�কোই িোলন কতরপন।

আ�োতদর িোপি্ বোংলোতদ� মেতক আগে উবিোস্তুতদর �তধ্য ন�ঃশুদ্র দপলে সম্প্রদোতয়র 

�োনুতষর েতন্য েফপসপল েোপে পহসোতব স্বীকৃপে দোপব কতরতে, মে কোে িপচি�বতগে করো হতলও 

অন্যোন্য রোতে্যর মে�ন ইউপি, উত্তরোখডে এবং �ধ্যপ্রতদত� মেখোতন এই অংত�র �োনুষ বসপে 

থিোিন কতরপেতলন মসখোতন করো হয়পন। ওই রোে্যগুপলতে মে পবতেপি িপরচোপলে সরকোর 

পেল েোরো এই �ে্োদো পদতে অস্বীকোর কতরপেল। িোপি্ কংতগ্তস এই �ত�্ একপি প্রস্তোব গৃহীে 

হতয়পেল এবং িতর েৎকোলীন প্রধোন�্রিী �নত�োহন পসংতক একপি পচপঠ মলখো হয়।

েতব কখনও মকোতনোপদন পসপিআই(এ�) েোরো বোংলোতদ� মেতক আগে েোতদর 

নোগপরকতত্বর অপধকোর সম্পক্ে ববষ�্য�ূলক আইন মেো বতিই, সোধোরেভোতব মকোনও 

ধরতনর নীপেগে পসদ্োন্ত মেতক �ুসল�োনতদর বোদ মদওয়োর নীপে আতদৌ স�ে্ন কতরপন। 

পসপিআই(এ�) ধত�্র পভপত্ততে নোগপরকতত্বর েন্য মেোগ্যেোর সংজ্োয়ন বো এ েোেীয় মকোনও 

িৃেকীকরতের সম্ূে্ পবতরোধী।
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প�ে্যো নং ৩ : নোগপরকত্ব সংত�োধনী আইন অে্োৎ পসএএ-র েোেীয় নোগপরক পনবন্ধক 

(এনআরপস’র সোতে মকোনও সম্ক্ মনই। এপি সম্ূে্ িৃেক এবং পবতরোধীরো প�ে্যোভোতব 

দুপিতক েুতি করোর মচষ্টো করতে।

সে্য : পসএএ এবং এনআরপস এতক অিতরর সোতে অগেোগেীভোতব েপেে। পবতেপি’র 

িপরকপিনো প্রেত� পসএএ বোস্তবোয়ন, েো আফগোপনস্তোন, বোংলোতদ� বো িোপকস্তোন এই পেনপি 

মদ� মেতক আসো স�স্ত অ�ুসপল�তক নোগপরকতত্বর অপধকোর মদতব। েোর িতর এনআরপস 

পদতয় ‘‘অনুপ্রতব�কোরী’’ সনোতি করতব। অনুপ্রতব�কোরী এবং �রেোে্ীতদর �তধ্য িোে্ক্য কী? 

মকবল�োরি �ুসল�োনরো পসএএ-মে �রেোে্ী পহসোতব মেোগ্যেো অে্ন কতর নো এবং েোই েোরো 

অনুপ্রতব�কোরী। পনম্নপলপখে উদোহরেগুপলতে মদখো েোয় মে দুতিোর �তধ্য �োরোত্মক সংতেোগ 

পবতেপি পনতেই স্পষ্ট কতর পদতয়তে :

এপপ্রল ২০১৯-এ অপ�ে �োহ বতলপেতলন, ‘‘প্রেত� পসএপব আসতব। স�স্ত �রেোে্ী 

নোগপরকত্ব িোতবন। েোরিতরই এনআরপস আসতব। এ েতন্য �রেোে্ীতদর দুপচিন্তো করো উপচে 

নয়, অে্োৎ দুপচিন্তোর পবষয় মকবল অনুপ্রতব�কোরীতদর। কোলোনুক্র� বুঝুন — পসএপব আসতব 

এবং েোরিতর এনআরপস। এনআরপস মকবল বোংলোর েন্য নয়, এপি িুতরো মদত�র েন্য’’ 

(পবতেপি’র অপফপসয়োল ওতয়বসোইতি পভপ্ও)।

৯ প্তসবের, ২০১৯ : অপ�ে �োহ সংসতদ বতলপেতলন মে পসএএ িোতসর ির একপি 

মদ�ব্যোিী এনআরপস হতব। মলোকসভোয় পসএএ পনতয় পবেক্ চলোকোলীন পেপন বতলপেতলন, 

‘‘আ�রো মদ�েুতে এনআরপস পনতয় আসব। একেনও অনুপ্রতব�কোরীতক মরহোই মদওয়ো হতব 

নো।’’

১৯ প্তসবের, ২০১৯ : পবতেপি’র কোে্পনব্োহী রোষ্ট্রিপে মে পি নোড্ো েোপনতয়পেতলন 

মে পসএএ বোস্তবোপয়ে হতব এবং ‘‘এপগতয় পগ  ময় এনআরপসও আনো হতব।’’ পেপন আরও 

বতলপেতলন, ‘‘প্রধোন�্রিী নতরন্দ্র ম�োদীর মনতৃতত্ব মদ� এপগতয় চতলতে এবং চলতব। নোগপরকত্ব 

(সংত�োধন) আইন কোে্কর করো হতব, ভপবষ্যতে এনআরপসও হতব।’’

নো, পবতরোধী দলগুতলো পসএএ এবং এনআরপস’মক সংেুতি কতরপন, পবতেপি’র কলপঙ্ে 

িপরকপিনোই এই দুপির মেোগসূরি।

প�ে্যো নং ৪: ম�োদী ২২ প্তসবের পদপলের স�োতবত� বতলপেতলন : আপ� ভোরতের ১৩০ 

মকোপি নোগপরকতক েোনোতে চোই মে ২০১৪ সোল মেতক মেপদন আ�োর সরকোর ষে�েোয় 

এতসতে, এনআরপস পনতয় মকোেোও মকোনও আতলোচনো হয়পন।’’

সে্য : ভোরতের ট্্যোতেপ্ হতলো মদত�র প্রধোন�্রিী পনতেই প�ে্যো উৎিোদন কোরখোনোর 

প্রধোন।

২০   েুন, ২০১৯: সংসতদর একপি মেৌে অপধতব�তন রীপেসম্মে বতিতব্য ভোরতের 

রোষ্ট্রিপে বতলপেতলন — ‘‘অববধ অনুপ্রতব�কোরীরো আ�োতদর অভ্যন্তরীে সুরষেোর েন্য 

একপি বে পবিদস্বরূি। এপি সো�োপেক ভোরসো�্যহীনেোর পদতক মঠতল পদতছে এবং 

েীপবকোর সী�োবদ্েোর সুতেোগগুপলতে একপি পব�োল চোি সৃপষ্ট করতে। আ�োর সরকোর 
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অনুপ্রতব�কোরীতদর বিোরো ষেপেগ্স্ত অঞ্চতল অগ্োপধকোর পভপত্ততে েোেীয় নোগপরক পনবন্ধতনর 

প্রপক্রয়ো (এনআরপস) বোস্তবোয়তনর পসদ্োন্ত পনতয়তে... একপদতক সরকোর অনুপ্রতব�কোরীতদর 

সনোতি করতে কোে করতে, অন্যপদতক ধ�্পবশ্োতসর কোরতে পনিীেতনর প�কোরতদর রষেো 

করোর েন্যও িুতরোিুপর প্রপেশ্রুপেবদ্।’’ রোষ্ট্রিপের ভোষেপি সরকোতরর প্রস্তুে করো একপি 

নীপে পববৃপে। েোহতল প্রধোন�্রিী কীভোতব বলতে িোতরন মে মকোনও আতলোচনো হয়পন?

২১ নতভবের, ২০১৯ : রোে্যসভোয় অপ�ে �োহ বতলপেতলন, ‘‘েোেীয় নোগপরক পনবন্ধতকর 

প্রপক্রয়ো (এনআরপস) সোরো মদত� িপরচোপলে হতব।’’ এই পববৃপে পক আতলোচনো ব্যপেতরতক 

করো হতয়পেল?

সংসতদ েোতদর েবোতব সরকোতরর �্রিীরো এনআরপস বোস্তবোয়তনর নয়পি আনুষ্োপনক 

মঘোষেো কতরতেন। এগুতলো েনসোধোরতের সো�তন বক্তৃেোয় অগপেে অনুরূি উচ্োরেগুপল 

বোদ পদতয় পহসোব। এই স�স্ত সরকোপর পববৃপে আতলোচনো েোেো হতয়তে? প্রধোন�্রিী ম�োদী পক 

েোতদর ওইসব বতিব্য প্রে্যোহোর করতেন? এর অে্ পকন্তু এই দোঁেোয় মে ওই �্রিীরো সংসদতক 

পবভ্োন্ত করোর অিরোতধ মদোষী পেতলন।

ম�োদী ১৩০ মকোপি ভোরেীয়তক প�ে্যো বতলতেন, েখন পেপন বলপেতলন মে, এনআরপস 

পনতয় কখনও আতলোচনো হয়পন।

প�ে্যো নং ৫: ম�োদী এবং েোঁর �প্রিসভোয় সহক�্ীরো, েোতদর দতলর �ুখিোরিরো এবং 

েোতদর প�প্য়োর সোঙোৎরো পবতরোধী দলগু পলর পবরুতদ্ প�ে্যো েপেতয় মদওয়োর অপভতেোগ 

কতরতে এবং দোপব কতরতে মে এনআরপস প্রপক্রয়ো মকোেোও ববধ হয়পন। স্বরোষ্ট্র প্রপে�্রিী পে 

পকষোন মরপড্ বতলতেন : ‘‘মদ�ব্যোিী এনআরপস পনতয় এখনও অবপধ মকোনও প্রজ্োিন করো 

হয়পন এবং কোরও ভয় িোওয়ো উপচে নয়।’’

সে্য : এনআরপস’র েন্য আইন ২০০৩ সোতল বোেতিয়ী সরকোতরর স�তয় এল মক 

আদবোপনর স্বরোষ্ট্র�্রিী েোকো অবথিোয় গৃহীে হতয়পেল। ভোরতের ইপেহোতস প্রে�বোতরর �তেো 

েৎকোলীন সরকোতরর িষে মেতক ভোরেীয় নোগপরকতদর েোেীয় পনবন্ধকরতের পসদ্োন্ত 

মনওয়ো হতয়পেল। এপি নোগপরকত্ব আইন ১৯৫৫-র সংত�োধনীর �োধ্যত� করো হতয়পেল। এই 

আইতনর সংত�োধনীগুপলর �তধ্য একপি হতলো দফো ১৪ক’র সং  মেোেন মেখোতন বলো হতয়পেল 

: দফো ১৪ক (২) অনুেোয়ী মকন্দ্রীয় সরকোর ভোরেীয় নোগপরকতদর একপি েোেীয় মরপেস্োর 

(National Register of Indian Citizens) রষেো করতে িোরতব এবং মস লতষে্য একপি 

েোেীয় পনবন্ধকরে কতৃ্িষে (National Registration Authority) প্রপেষ্ো করতে িোরতব। 

  (৩) ...ভোরতের মরপেস্োর মেনোতরল েোেীয় পনবন্ধকরে কতৃ্িষে পহসোতব কোে করতবন 

এবং পেপন নোগপরক পনবন্ধকরতের মরপেস্োর মেনোতরল পহসোতব কোে করতবন।’’

মসই প্রে� নোগপরকতদর একপি েোেীয় পনবন্ধতকর ধোরেো চোলু করো হতয়পেল এবং আইতন 

সবোইতক েোেীয় িপরচয়িরি মদওয়োর কেোও আতস। সুেরোং এনআরপস ইপে�তধ্য নোগপরকত্ব 

আইতনর অং� হওয়োয় আলোদো আইতনর দরকোর মনই। এনআরপস বোস্তবোয়তনর েন্য ২০০৩ 

সোতল পবপধও প্রেীে এবং গৃহীে হতয়পেল। এই পবপধগুপলতে এনআরপস মে প্রপক্র য়োপির 
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�োধ্যত� প্রপেপষ্ে হতব মস সম্তক্ পব  ম�ষভোতব উতলেখ রতয়তে।

প�ে্যো নং ৬: এনআরপস প্রপক্রয়ো এখনও শুরু হয়পন এবং এ পনতয় মকোনও পবজ্পপ্ত মনই।

সে্য : এনআরপস বোস্তবোয়তনর পবপধগুপল েো ২০০৩ সোতল বোেতিয়ী সরকোর গৃহীে 

হতয়পেল েো স্পষ্টভোতব েোপনতয়তে মে েোেীয় েনসংখ্যো পনবন্ধক (এনপিআর)-র েন্য 

ঘতর ঘতর গেনোর �োধ্যত� প্রপক্রয়োপি শুরু হতব ...ধোরোপিতে এনআরপস’র েন্য পবপধ ৪ 

বতলতে, ‘‘থিোনীয় মরপেস্োতরর আওেোধীন েোরো েোতকন েোতদর সকতলর পবষতয় সম্পক্ে 

েে্য সংগ্তহর �োধ্যত� একপি েনসংখ্যো মরপেস্োর প্রস্তুে করো হতব। ভোরেীয় নোগপরকতদর 

থিোনীয় মরপেস্োতর (েোেীয় মরপেস্োতরর অং� পহসোতব) েনসংখ্যো মরপেস্োতরর মেতক 

েেোেে েোচোইতয়র িতর ব্যপতিতদর পব�দ পববরে েোকতে হতব।’’ সু্েরোং এপি েতেষ্ট স্পষ্ট মে 

েনসংখ্যো মরপেস্োর েোচোইতয়র িতর এনআরপস চূেোন্ত করো হতব।

২০১৪ সোতলই এনআরপস এবং এনপিআর’র �তধ্য মেোগসূরিপি েৎকোলীন স্বরোষ্ট্র প্রপে�্রিী 

পকরন পরেেু স্পষ্ট কতরপেতলন। পেপন ওই বেতরর ২৩ েুলোই সংসতদ েোপনতয়পেতলন 

‘‘সরকোর এখন পসদ্োন্ত পনতয়তে এনপিআর প্রকতপির আওেোয় মদত�র সকল ব্যপতির 

নোগপরকতত্বর অবথিো েোচোই কতর সংগৃহীে েতে্যর পভপত্ততে ভোরেীয় নোগপরকতদর েোেীয় 

পনবন্ধীকরে মরপেস্োর সৃপষ্ট করতব।’’

এনপিআর প্রপক্রয়ো ইপে�তধ্য শুরু হতয়তে। এনপিআর প্রস্তুে ও আিত্ি করোর েন্য 

পবজ্পপ্তপি ৩১ েুলোই, ২০১৯-এ মরপেস্োর মেনোতরল অফ পসপিতেন মরপেত্রে�ন একপি 

মগতেি প্রজ্োিতনর �োধ্যত� েোপর কতরপেতলন মেখোতব বলো হতয়পেল মে ঘতর ঘতর গেনো শুরু 

হতব ১ এপপ্রল মেতক চলতব ৩০ মসতটেবের ২০২০ িে্ন্ত। সুেরোং এনআরপস প্রপক্রয়ো শুরু 

হয়পন েো বলো প�ে্যো। এনপিআর-র �োধ্যত� এনআরপস-র েন্য প্রে� িে্োতয়র প্রজ্োিন 

ইপে�তধ্য করো হতয়তে।

প�ে্যো নং ৭: অপ�ে �োহ বতলতেন এনআরপস-র সোতে এনপিআর-এর মকোনও মেোগসূরি 

মনই। এপি  অপেপরতি প্রনেসহ এনপিআর আিত্ি করোর মকন্দ্রীয় �প্রিসভোর পসদ্োতন্তর 

প্রসতগে। মকন্দ্রীয় েে্য ও সম্প্রচোর �্রিী প্রকো� েোভত্কর দোপব কতরতেন মে, েোেীয় 

েনসংখ্যো মরপেস্োর মকবল�োরি েনগেনোর উতদেত�্য এবং এনআরপস বো নোগপরকতত্বর 

সোতে েোর মকোনও মেোগসূরি মনই। েোই পবতরোধীরো মকন দোপব করতে মে এপি ভোরেীয়তদর 

নোগপরকত্বতক প্রভোপবে করতব?

সে্য : অপ�ে �োতহর �্রিেোলয় এই কেো ২০১৮-২০১৯’র বোপষ্ক প্রপেতবদতন 

বতলপেল। িঞ্চদ� অধ্যোতয়র ১৫.৪০ অনুতছেতদ বলো হতয়পেল মে, ‘ভোরে সরকোর সকল 

সোধোরে বোপসন্োর পনপদ্ষ্ট েে্য সংগ্হ কতর মদত� েোেীয় েনসংখ্যো পনবন্ধকরে (এনপিআর) 

বেপরর একপি প্রকপিতক অনুত�োদন পদতয়তে। এনপিআর হতলো ন্যো�নোল মরপেস্োর অফ 

ইপন্ডয়োন পসপিতেন (এনআরআইপস) বেপরর পদতক প্রে� িদতষেি। ২০১০ সোতল সংগৃহীে 

এনপিআর-এর েন্য েনসংখ্যোর প্রোপ্ত েে্যস�ূহ ২০১৫ সোতল আিত্ি করো হতয়তে। এই 

প্রকতপির আওেোয় ৩৩.৪৩ মকোপি �োনুতষর বোতয়োত�পট্ক েোপলকোর্পতিও করো হতয়তে...।’’
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েোহতল প�ে্যোবোদী মক? স্বরোষ্ট্র�্রিক নোপক স্বরোষ্ট্র�্রিী?

প্রেত� সরকোর পসএএ এবং এনআরপস’র �তধ্য সংতেোগ অস্বীকোর কতরপেল। েখন এই 

প�ে্যোপি উতন্মোপচে হতয় মগতে সরকোর এনপিআর সম্পক্ে সে্য মগোিন কতরতে। মেতহতু 

২০২১ সোতলর েন্য আদ�সু�োপরর সোতে এনপিআর আিত্ি করো হতছে, সরকোর দোপব 

করতে মে এপি েনগেনোর একপি অং�। একেো পঠক মে েনগেনো কতৃ্িষে উভয় প্রপক্রয়ো 

হোতে পনতয়তে েতব দুপি আলোদো পেপনস েোতদর আলোদো আলোদো ফর�োি এবং প্রনেিরি 

রতয়তে।

এনপিআর সরোসপর এনআরপস-র সোতে েুতি। ২০২০ সোতলর ১ এপপ্রল মেতক, েোেীয় 

েনসংখ্যো পনবন্ধতকর (National Population Register)-র েন্য ঘতর ঘতর গেনোর �োধ্যত� 

নোগপরকতদর েোেীয় পনবন্ধক (National Register of Citizens)-র প্রপক্রয়ো শুরু হতব। 

ম�োদী সরকোর েয়পি নতুন প্রনে েুতি কতরতে েোর ফতল নোগপরকতদর েতন্য প্রে� িে্োতয় 

ম�োি প্রতনের সংখ্যো একুত� এতস মিৌঁতেতে। এর �তধ্য ১৫পি �ূল প্রনে েনসংখ্যোর েে্যোবলী 

সম্পক্ে, মে�ন নো�, বয়স, পলগে, িপরবোতর সম্ক্, েোেীয়েো, প�ষেোগে মেোগ্যেো, েন্ম 

েোপরখ, দোম্ে্য অবথিো, আবোপসক পঠকোনো, েন্মথিোন এবং �োতৃভোষো। নতুন ৬পি প্রতনের �তধ্য 

পিেো এবং �োেোর নো�, েোতদর েন্মথিোন এবং েতন্মর েোপরখ এবং আধোর পববরে অন্তর্্তি 

রতয়তে। েোরিতর মসই ব্যপতির বোতয়োত�পট্ক্স েোচোইতয়র েন্য আধোর েে্যপি ভোরতের আধোর 

কতৃ্িষে (ইউআইএপ্আই)-র সোতে ক্র�তচক করো হতব।

এনপিআর েনগেনোর একপি অং� একেো বলো পনে্লো প�ে্যো। এিো আতদৌ েো নয়।

প�ে্যো নং ৮: মকোনও ভোরেীতয়র ভতয়র পকেু মনই।

সে্য : গপরব ও প্রোপন্তক �োনুষেতনর ভয় িোওয়োর কোরে েতেষ্ট। েয়পি নতুন প্রতনের 

�তধ্য মকন পিেো�োেোর েন্মেোপরখ এবং েন্মথিোন সম্পক্ে প্রনে েুতি করো হতয়তে? ক’িো 

িপরবোতর এই েোেীয় পববরে এবং প্র�োে রতয়তে? আসোত� এনআরপস-র মষেতরি, েো অব�্যই 

আলোদো প্রকৃপের পেল, আ�রো মদতখপে এ পনতয় কী প্রচডে মগোলতেোগ ঘতি এবং প্রতয়োেনীয় 

নপে নো েোকো দপরদ্র �োনুষেন কী ভয়োবহ ভয় মিতয়পেতলন। এর �তধ্য সব ধ�্, বে্, 

ভোষোর নোগপরক অন্তর্্তি পেতলন। ভোরতের প্রোতিন রোষ্ট্রিপের িপরবোতরর সদস্যতদর পবতদপ� 

মঘোষেো করো হতয়পেল। কোরপগল েুতদ্ ভোরতের মে সী�োন্ত রষেোর েন্য লেোই কতরপেল মসই 

বসপনকতক পবতদপ� মঘোষেো করো হতয়পেল। পবিুলসংখ্যক �পহলো েোরো পবতয়র কোরতে অন্যরি 

চতল এতসতেন েোরো েোতদর প্রোকৃপেক িোপরবোপরক ন  পে বেপর করতে িোতরনপন এবং েোই 

েোতদর ভোরেীয় নোগপরক পহসোতব অস্বীকোর করো হতয়পেল।

গেনোর িতর, প্রোপ্ত েে্য প্রেত� আধোর কতৃ্িতষের (ইউআইপ্এআই) সোতে ক্র�তচক 

করো হয় েোতে ব্যপতিপির বো  ময়োত�পট্কগুপল পনপচিেভোতবই েোচোই হয়। মদখো মগতে মে আধোর 

উৎিোপদে বোতয়োত�পট্তকর অপ�তলর স�স্যো লষে লষে দপরদ্র �োনুষতক েোতদর সুপবধোগুপল 

মেতক বপঞ্চে কতরতে। নোগপরকত্ব েোচোইতয়র মষেতরি েপদ এরক� ঘতি েোহতল মসিো লষে লষে 

দপরদ্র �োনুতষর েন্য দুঃস্বতনের কোরে হতয় দোঁেোতব।
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আধোর েোচোইতয়র িতর, প্রোপ্ত েে্য থিোনীয় েনসংখ্যো মরপেস্োতর পলপিবদ্ করো হয়। 

থিোনীয় মরপেস্োর েোপলকোপি িরীষেো কতর মদতখন এবং গেনোকোরী মে ব্যপতি বো িপরবোতরর 

সম্তক্ সতন্হ মিোষে কতরতেন েোতদর নোত�র িোত� পলখতবন ‘‘প্’’ েোর অে্ doubtful 

বো সতন্হেনক। এপি করো হতয় মগতল, মসই সব ব্যপতি বো ব্যপতিতদর অবপহে করো হতব এবং 

েোরিতর েোতদর প্রদত্ত েতে্যর সপঠকেো প্র�োে করোর েন্য ঘুতর ঘুতর ঘুতর ঘুতর েুতেোর 

শুকেলো ষে    ময় েোতব। এই িে্োতয় নপে মদখোতে হতব। মবপ�রভোগ গপরব মলোতকর কোতে 

িূব্িুরুষতদর পবষতয় েে্যোবলী মেো দূরথিোন, পনতের েতন্মর �ংসোিরি িোওয়োই দুষ্র। েোর 

মচতয়ও বে কেো হতলো এিো এ�ন একিো কোঠোত�ো েো সোম্প্রদোপয়ক পভপত্ততে পবভোেতনর 

িতষে খুবই সহোয়ক। এর �তধ্য পদতয় এনআরপস কতর নোগপরকতদর মবতে মবতে িোতগ্ি কতর, 

স্বরোষ্ট্র�্রিীর মঘোষেোর সতগে সো�ঞ্জস্যিূে্ভোতব, ‘‘অনুপ্রতব�কোরীতদর’’ পহন্ু ‘�রেোে্ীতদর’ 

মেতক আলোদো কতর েোতদর নোগপরকত্ব বোপেল করো ও ‘�রেোে্ীতদর’ পসএএ’র �োধ্যত� 

নোগপরক হওয়োর মেোগ্য পবতবচনো করোর কোে সুগ� হতব। েোরই িো�োিোপ� ‘‘সতন্হেনক 

নোগপরক’’ (D=doubtful) পহসোতব েলব করো ব্যপতিতদর েোতদর নোগপরকতত্বর প্র�োে ে�ো 

মদওয়োর ভয়োবহ কতঠোর প্রপক্রয়োপি িোর করতে হতব।

২০০৩ সোতল নোগপরকত্ব আইতনর সংত�োধনী অনুসোতর নোগপরক হওয়োর েতন্য ভোরতে 

েন্মগ্হে বো ভোরতে পনপদ্ষ্ট স�য়কোল ধতর বসবোতসর প্র�োে করোই েতেষ্ট নয়। আ�রো আসো� 

এনআরপস’র স�য় মদতখপে মে, দপললগুতলো সোধোরেে আ�োতদর িপরচয় প্র�োে কতর — 

েন্ম �ংসোিরি, আধোর, মভোিোর আইপ্, ি্যোন কো্্ বো িোসতিোি্ এগুতলোর মকোতনোিোই 

নোগপরকতত্বর প্র�োে পহসোতব স্বীকৃে পেল নো। স�স্যোপিতক আরও মঘোরোতলো করোর েন্য, 

২০০৩ সংত�োধনী  মে উতলেখ করো হতয়তে মে সন্তোনতক নোগপরক পহসোতব পবতবপচে হওয়োর 

েন্য েোর পিেো�োেোর উভয়তকই ভোরেীয় নোগপরক হতে হতব, অেবো পিেো�োেোর �তধ্য 

একেনতক অব�্যই নোগপরক হতে হতবএবং অিতরর অববধ অপভবোসী হওয়ো েোতব নো। এর 

�োতন হতলো মে, একেন ব্যপতি মে পনতে নোগপরক েো প্র�োে করোর েন্য, মকবল পেপন এখোতন 

েন্মগ্হে কতরতেন এটুকু প্র�োে করতল হতব নো, েোর পিেো�োেোর নোগপরকতত্বর িোেুতর প্র�োে 

পদতে হতব। েপদ েোতদর মকোনও একেতনর কোতে মসই প্র�োেবোহী নপে নো েোতক েতব পেপন 

মে মবআইপন অপভবোসী নন, েো প্র�োে করোর আরও দুরূহ কোেপি সম্ন্ন করতে হতব।

প�ে্যো নং ৯: ম�োদী বতলতেন মদত�র মকোেোও মকোনও প্তিন�ন ক্যোম্ মনই।

সে্য : মদত�র স্বরোষ্ট্র প্রপে�্রিী ২০১৯ সোতলর ১১ প্তসবের রোে্যসভোয় একপি প্রতনের 

েবোব পদতয় বতলতেন মে, পনব্োসতনর েন্য অতিষেোরে অববধ অপভবোসীতদর বো মদোষী সোব্যস্ত 

পবতদপ�তদর আিতকর েন্য আিকতকন্দ্র বো প্তিন�ন মসন্টোর থিোিতনর েন্য স�স্ত রোে্যতক 

পনতদ্� েোপর করো হতয়তে। ৯/১/২০১৯ েোপরতখ মকন্দ্রীয় সরকোর স�স্ত রোে্য সরকোর/

মকন্দ্র �োপসে অঞ্চতলর প্র�োসকতদর কোতে প্তিন�ন মসন্টোর পন�্োতের েন্য সুসংহে পনতদ্� 

িোপঠতয়তে।
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স্বরোষ্ট্র �্রিেোলয় ২৪/২৯ এপপ্রল ২০১৪, এবং আবোর ৯-১০ মসতটেবের, ২০১৪-এ পনতদ্�নো 

মপ্ররে কতরপেল। েোর পভপত্ততে, ২০১৮ সোতল স�স্ত রোে্য/মকন্দ্র�োপসে অঞ্চলগুপলতে একপি 

�ত্ল প্তিন�ন মসন্টোর/মহোপ্ডং মসন্টোর/ক্যোম্ �্যোনুয়োল পবপল করো হতয়পেল।

মকন্দ্রীয় সরকোর কে্োিক হোইতকোি্তক ২৮ নতভবের েোপনতয়তে, ‘‘আ�রো ২০১৪ সোতল 

সব রোে্য সরকোরতক পচপঠ পদতয়পে এবং ২০১৮ সোতল িুনরোয় পচপঠ পদতয় েোপনতয় পদতয়পে 

মে অববধভোতব ভোরতে অবথিোতনর েন্য আিক পবতদত� নোগপরকতদর রোখোর েন্য প্তিন�ন 

মসন্টোর করতে হতব।’’

কে্োিতকর �তেো অতনক পবতেপি রোে্য সরকোর ইতেো�তধ্য প্তিন�ন মসন্টোর পন�্োতের 

পনতদ্� পদতয়তে। এর আতগ �হোরোতষ্ট্রর ফরনপব� সরকোরও আিক মকতন্দ্রর েন্য েোয়গো 

পনধ্োরে কতরপেল।

২০১৯ সোতলর নতভবেতর, স্বরোষ্ট্র প্রপে�্রিী রোে্যসভোয় একপি প্রতনের েবোব পদতয়পেতলন 

মে আসোত�র বপন্ প�পবতর মেখোতন সতন্হভোেন অপভবোসীরো আবদ্ রতয়তেন মসখোতন ২৮ 

েতনর �ৃতু্য হতয়তে। েোঁর বতিতব্যই প্রকো� িোয় মে ৯৮৮েন ‘‘পবতদপ�’’ আসোত�র অববধ 

অপভবোসীতদর েন্য বেপর ম�োি েপি প্তিন�ন মসন্টোতর বপন্।

প�ে্যো নং ১০: পবতষেোভকোরীতদর পবরুতদ্ মকোনও �পতি প্রতয়োগ করো হয়পন। পদপলে বো 

ইউপি এবং পবতেপি �োপসে অন্যোন্য রোে্যগুপলতে মেখোতন মেখোতন ব্যোিক পবতষেোভ হতয়তে, 

িুপল� মসখোতন কোতরোর ওির গুপল চোলোয়পন।

সে্য : এই পহংসো মকবল�োরি পবতেপি �োপসে রোে্যগুপলতেই হতয়তে মেগুপলতে প্র�োসন 

পবতষেোতভর নৃ�ংস দ�তন মনত�তে। অ-পব  মেপি �োপসে স�স্ত রোতে্য মেখোতন মকোনও 

সপহংসেো ঘতিপন, মসখোতন ব্যোিক এবং �োপন্তিূে্ স�োতব� অনুপষ্ে হতয়তে।

উত্তর প্রতদত� িুপলত�র গুপলতে ২১ েতনরও মবপ� �োনুষ পনহে হতয়তেন এবং 

প্রপেপদন এই সংখ্যো বোেতে। িুপল� গুপল চোলোয়পন বতল দোপব করো হোস্যকর এবং অবোস্তব। 

প্রপেবোদকোরীরো পক পনতেরো পনতেতদরতক হে্যো কতরপেল? ইউপি-র অতনক েোয়গোয় িুপল� 

�পহলোসহ সোধোরে নোগপরতকর উির অে্যোচোর কতরতে। ইউপি িুপলত�র আক্র�তে েোনবোহন, 

ম�োিরবোইক, মদোকোন ইে্যোপদ সহ ব্যপতিগে সম্পত্ত ধ্ংস কতর মফলোর পভপ্ও প্র�োে 

রতয়তে, পদপলে ও ইউপি’মে িুপল� গুপল চোলোতনোরও পভপ্ও প্র�োে রতয়তে। পকন্তু ম�োদী 

সরকোর মদোষী িুপল� ক�্ীতদর পবরুতদ্ মকোনও িদতষেি মনয়পন। পদপলে িুপল� অস্ত্র পনতয় 

েোপ�য়ো পবশ্পবদ্যোলতয় প্রতব� কতরপেল, লোইতব্রপরতে ঢুতক পনরস্ত্র েোরিতদর বব্রভোতব �োরধর 

কতরতে, েোরিোবোস এ�নপক ল্যোবতরিপরতে পগতয় িেুয়োতদর মিতন মবর কতরতে। আপলগে 

পবশ্পবদ্যোলতয় িপরপথিপে আরও খোরোি পেল। মস্ন মগ্তন্, পিয়োর গ্যোতসর মগোলো ব্যবহোর 

এবং িেুয়োতদর বব্রভোতব �োরধর করোর ঘিনো ঘিোয় বহু েোরি গুরুের আহে হয়।

আসোত� আতন্োলতনর স�য় িুপলত�র গুপলতে িোঁচেন পনহে হতয়তে। কে্োিতক িুপলত�র 

গুপলতে পনহে ক�িতষে দু’েন।
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বহু �োনুতষর ওির প�ে্যো �ো�লো চোিো  মনো হতয়তে। েোতদর �তধ্য পসপিআই(এ�) 

ক�্ীরোও রতয়তেন। গুেরোতি িোপি্র মকন্দ্রীয় কপ�পির সদস্য অরুে ম�হেোতক আহত�দোবোতদ 

বো� দলগুপলর �োপন্তিূে্ প্রপেবোতদ অং� মনওয়োর ‘অিরোতধ’ মগ্প্তোর করো হতয়পেল এবং 

সোম্প্রদোপয়ক উতত্তেনো সৃপষ্টর অপভতেোগ আনো হতয়পেল। বোরোেসীতে, প্রধোন�্রিীর পনব্োচনী 

মকতন্দ্র পসপিআই(এ�)-র প্রোয় িুতরো মেলো কপ�পির মনতৃত্বতক ১৯ প্তসবের, ২০১৯-এ বো� 

দলগুপলর ্োতক মদ�ব্যোিী প্রপেবোদ আহ্োতন মেোগদোতনর িতর প�ে্যো অপভতেোতগ মেতল 

িোঠোতনো হতয়তে। পবতেপি সরকোর �োপন্তিূে্ পবতষেোতভর সোংপবধোপনক অপধকোর ম�তন পনতে 

অস্বীকোর করতে। এপি হতলো সব্োপধক বস্বরোচোরী সোম্প্রদোপয়ক �োসতনর ষে�েোর ঔদ্ে্য 

প্রদ�্ন।
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উিিংহোর

এপি মকোনও পহন্ু-�ুসপলত�র �তধ্য সী�োপয়ে পবষয় নয় েপদও মসভোতবই মগোিো পবষয়পি 

পচপরিে করোর মচষ্টো চলতে। বরং এপি এ�ন একপি পবষয় েো ভোরতের সংপবধোনতক এবং েোর 

ফতল ভোরতের প্রপেপি নোগপরকতক প্রভোপবে কতর। সঙ্ঘ িপরবোরতক ১৮৯৩ সোতলর প�কোতগো 

ভোষতে স্বো�ী পবতবকোনতন্র মসই কেোপি স্মরে করোতনো এবং ম�খোতনো দরকোর : ‘‘আপ� মসই 

েোপের অন্তর্্তি বতল গব্তবোধ কপর, মে েোপে িৃপেবীর সব ধত�্র ও সব েোপের পনিীপেে 

ও �রেোে্ী �োনুষতক পচরকোল আরেয় পদতয় এতসতে।’’

সঙ্ঘ িপরবোর, পবতেপি েোর একপি অপবতছেদ্য অং�, কখনই ভোরতের সংপবধোনতক গ্হে 

কতরপন। ১৯৫০ সোতল েখন ্. বোবোসোতহব আতবেদকর ভোরতের সংসতদ গৃহীে হওয়োর 

েন্য সংপবধোন মি� কতরপেতলন, আরএসএস েোর পবতরোপধেো কতরপেল। েোরো সোভোরকোর 

এবং পেন্নোহ প্রচোপরে পবিেোপে েত্বের প্রপে দোয়বদ্ পেল। েোরো আরও দোপব কতরপেল 

মে সংপবধোতনর পভপত্ত হওয়ো উপচে �নুস্মৃপে। এই �েোদ�্ এবং দোয়বদ্েো মেতকই েোরো 

ধ�্েোপ্রিক রোষ্ট্র প্রপেষ্োর েন্য সতচষ্ট এবং পঠক এই পবতবচনো মেতকই ওরো পসএএ, এনআরপস 

এবং এনপিআর বোস্তবোয়নতক নোগপরকত্বতক ধত�্র সোতে েুতি করোর প্রে� িদতষেি পহসোতব 

মদখতে।

অিরপদতক স�গ্ ভোরতে স�োতের পবপভন্ন অংত�র স�ন্বতয় এই পবতষেোভ মদপখতয় পদতছে 

মে পবতেপি-আরএসএস সরকোতরর পরি�ুখী হো�লোর পবরুতদ্ ভোরতের সংপবধোনতক রষেোর 

দোয়বদ্েোতক মদত�র �োনুষ ঐক্যবদ্। এখনও অবপধ ১৩েন �ুখ্য�্রিী মঘোষেো কতরতেন 

মে েোরো এনআরপস বোস্তবোয়ন করতবন নো। মকরোলোর এলপ্এফ সরকোর প্রজ্োিন েোপর 

কতরতে মে এনপিআর বোস্তবোয়ন মকরোলোয় থিপগে েোকতব। এনআর  পস-র পবতরোপধেো করো 

প্রপেপি সরকোতরর এনপিআর আিত্ি এবং প্রপক্রয়োকরে শুরু করোর মকন্দ্রীয় �প্রিসভোর 

পসদ্োন্তও প্রে্যোখ্যোন করো েরুপর। এনপিআর/এনআরপস প্রপক্রয়ো এ�ন একিো স�তয় হো  মে 

মনওয়ো হতছে েখন মদত�র মবপ�রভোগ �োনুতষর কোতেই আধোর িপরচয়িরি মিৌঁতেতে। েোতদর 

কোতে ভোরতের পনব্োচন কপ��ন েোপর করো ইতলক্টরস ফতিো আইত্পন্টপি কো্্ও রতয়তে। 

সুেরোং আর একপি নোগপরকতত্বর মরপেস্োর এবং িপরচয়িরি মনহোেই অপেপরতি। েোেোেো, 

এিো একিো অপে�য় ব্যয়বহুল কোডে হতব। আসোত� এনআরপস প্রপক্রয়োর েতন্য ইপে�তধ্য 

মকোষোগোর মেতক ১২২০ মকোপি িোকো খরচ হতয়তে। প্রসগেে উতলেখ্য আসোত�র েনসংখ্যো 

ভোরতের েনসংখ্যোর ৩%-রও ক�। এিোতক পভপত্ত ধতর পহসোব করতল, ম�োি এনআরপস 

প্রপক্রয়োতে ৫০,০০০ মকোপি িোকোরও মবপ� ব্যয় হতব।

ম�োদী সরকোতরর মসৌেতন্য ভোরে আে এক �ন্োর �ুতখো�ুপখ — েোর গুরুভোর বহন 

করতে সোধোরে �োনুষ, আর বে কতি্োতরি এবং অপে ধনীতদর বোেবোেন্ত ঘিতে। আ�োতদর 
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সংপবধোন রষেোর সংগ্ো� েোই অে্বনপেক ও সো�োপেক ন্যোয়পবচোতরর েন্য আ�োতদর সংগ্োত�র 

সতগে গভীরভোতব সংেুতি। একই সতগে আ�রো এও েোপন মে সরকোতরর এই প্রয়োসস�ূহ 

আ�োতদর মদত�র েুবক-েুবেীতদর ক�্সংথিোন সৃপষ্টতে েোর চূেোন্ত ব্যে্েো ও সুথি �োনপবক 

েীবনেীপবকো প্রদোতন সম্ূে্ অিদোে্েো মেতক �োনুতষর �তনোতেোগ সপরতয় মদওয়োর প্রতচষ্টোর 

সোতে গভীরভোতব েপেে।

আ�রো আ�ো রোপখ মে এই েে্যিুপস্তকো পবতেপি এবং েোর সঙ্ঘ িপরবোতরর সহতেোগীতদর 

েপেতয় মদওয়ো কতয়কপি প�ে্যো ও েে্যপবকৃপের েবোব মদতব এবং সংপবধোন রষেোর সংগ্ো� 

এবং পসএএ/এনআরপস/এনপিআর-র পবরুতদ্ আ�োতদর সংগ্ো�তক �পতি�োলী করতব।

(ýI«ðË IïÅïp I‚ûÍI ¯ÐIîïÚ‚)



13

এনআরসি সনরে তৃণ�ূরের সবিচোসরতো প্রিরগে

এরোতে্য এক েপিল িপরপথিপে। তৃে�ূল সরকোর এনআরপস’র প্তিন�ন ক্যোতম্র েন্য 

েপ� মদখতে, েপ� হস্তোন্তর করতে চোইতে, মকতন্দ্রর কোে মেতক িোকো পনতয়তে এবং প্তিন�ন 

ক্যোম্ বেপরর কোে এপগতয় পনতয় মগতে। অেচ হোওয়ো বুতঝ ম�ষ �ুহূতে্ �ুখ্য�্রিী �ুতখ 

পসএএ-এনআরপস-র পবতরোপধেোয় ব্যয়বহুল প্রচোর কতর েোতছেন। 

সবোই েখন এনআরপস পনতয় উপবিগ্ন, পঠক েখন, গে ১৮ মসতটেবের আেোই বের ির 

প্রধোন�্রিী নতরন্দ্র ম�োদীর সতগে মদখো করতে পদপলে েোন �ুখ্য�্রিী ��েো ব্যোনোপে্। আধঘন্টো 

ববঠতকর ির বোইতর এতল �ুখ্য�্রিীতক সোংবোপদকরো পেতজ্স কতরন, পদপদ, এনআরপস পনতয় 

মকোনও কেো হতয়তে? েবোতব �ুখ্য�্রিী বতলন, “নো এনআরপস পনতয় মকোনও কেো হয়পন। 

কেগুতলো পবষয় একসতগে বলব? আর, এনআরপস মেো শুধু অসত�র পবষয়। বোংলোয় মেো 

এখন পকেু হতছে নো! এখোতন রোেবনপেক মকোনও ব্যোিোতর আতলোচনো হয়পন।” 

এনপিআর মে এনআরপস-র প্রে� ধোি একেো বহু আতগ মেতক বো�িন্ী ও পবতরোধীতদর 

িষে মেতক বহু বলো হতলও পদপলে মেতক পফতর এতসই সংবোদিতরি, ববদু্যপেন �োধ্যত� 

পবজ্োিন পদতয় �ুখ্য�্রিী ��েো ব্যোনোপে্ বতলপেতলন, ‘‘এনপিআর পনতয় উতবিতগর পকেু 

মনই। এিো এনআরপস’র অং� নয়, এিো েনগেনোর প্রপক্রয়োর অং�।’’ এ�নপক, এনপিআর 

প্রপক্রয়োর েন্য রোে্য সরকোপর ক�্ীতদর প্র�োসপনক প্রপ�ষেতের কোেও শুরু কতর মদন পেপন। 

বো�িন্ীরো েখন এনআরপস পবতরোপধেোয় প্তিন�ন ক্যোম্ ভোঙোর কেো বলতেন, েখন 

তৃে�ূল সরকোতরর িষে মেতক েোনোতনো হতলো, ‘পচন্তোর পকেু মনই। এরোতে্য মকন্দ্রীয় সরকোতরর 

িোকোয় মে দু’পি প্তিন�ন ক্যোম্ বেপর হতছে মসগুপলতে মকবল�োরি পবতদ�ী বপন্তদর রোখো 

হতব, ভোষো ও সংস্কৃপের ফোরোতকর কোরতে েোতদর অন্য বপন্তদর সতগে রোখোয় স�স্যো হতছে 

বতল। এর সতগে এনআরপস’র মকোনও সম্ক্ মনই।’ 

আসোত�র এনআরপস কতৃ্িষে িপচি�বগে সরকোতরর কোতে ১ লষে ১১ হোেোর ৫০০ েন 

আতবদনকোরী সম্তক্ েে্য ও প্রো�োে্য কোগেিরি মচতয়পেল। তৃে�ূল সরকোর �োরি ৬ হোেোর 

েতনর পরতিোি্ িোপঠতয়পেল। এর েন্য েোতদর নো� আসো� এনআরপস-মে থিোন িোয়পন, েোর 

দোয়ভোর তৃে�ূল সরকোতররও আতে।

িপরপথিপে মবগপেক মদতখ পসএএ/এনআরপস পবতরোপধেোয় ��েো ব্যোনোপে্র তৃে�ূল 

কংতগ্স অবত�তষ রোস্তোয় মনত�তে। পসএএ/এনআরপস/এনপিআর পনতয় আইন বোপেল, 

এনপিআর-র �োধ্যত� এনআরপস চোলু করোর অপভসপন্ধ�ূলক উতদ্যোগ প্রে্যোহোর কতর মনবোর 

েন্য পবধোনসভোয় প্রস্তোব গ্হতের উতদ্যোগ পনক রোতে্যর �োসকদল। ধ�্ীয় আখ্যোন বোদ 

পদতয় পনে্োপেে সকল �রেোে্ীতদর ভোরতের নোগপরকত্ব দোন এবং সংপবধোতনর ধ�্পনরতিষে 
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Uy‚îï§ŠI কোঠোত�োর রষেোর দোপব বো�িন্ীরো পেন দ�ক ধতর কতর আসতে। পবলতবে হতলও 

সপদছেো েোকতল পবতেপি’র হোে মেতে তৃে�ূল কংতগ্স ও েোর সরকোর বি্যে্হীনভোতব এ 

দোপবতে এপগতয় আসুক, বন্ধ করুক সোম্প্রদোপয়ক প্রপেতেোপগেো, ম�রুকরতের ভয়ঙ্র 

রোেনীপে, স্রিোস-বনরোতে্যর অপভেোন। পকন্তু িোরতবন পক পেপন?

মচোখ বুতে ভরসো কতর েোকতবন এই �ুখ্য�্রিীর ওির? েোঁর ‘ক্যো, ক্যো’ ঢতঙর প্রপেবোতদর 

ওির? 

মগোিো মদত�র সতগে এরোতে্যও প্রপেবোদ েখন তুতগে উতঠতে, এক�োরি েখনই �ুখ্য�্রিী 

মঘোষেো করতলন এরোতে্য এনপিআর’র কোে থিপগে েোকতব। �তন রোখতবন, এনপিআর-র 

কোে পকন্তু এরোতে্য এখনও বোপেল হয়পন। বো�িন্ীরো েখন বনগোঁ এবং রোেোরহোতি পগতয় 

মঘোষেো কতর এতলন মে প্তিন�ন ক্যোতম্র েন্য েপ� মদওয়ো চলতব নো, েপ� পদতল মসখোতন 

লোলঝোন্ডো িুঁতে মদওয়ো হতব, একিো ইিও গোঁেতে মদওয়ো হতব নো, েখন �ুখ্য�্রিী পিেু 

হিতলন। পহ্তকো’মক পদতয় একপি রহস্যেনক পবজ্োিন মদওয়োতলন েোতে মলখো আতে 

মে পহ্তকো’র মেতক মকোনও েপ� প্তিন�ন ক্যোতম্র েন্য মদওয়ো হতছে নো। পহ্তকোর 

আওেোর বোইতর রোেোরহোতি েপ� মদওয়ো হতছে পকনো এবং রোে্য সরকোতরর মকোনও দপ্ততরর 

মকোনও েপ� প্তিন�ন ক্যোতম্র েন্য মদওয়ো হতছে নো, মসই মঘোষেো পকন্তু আে িে্ন্ত 

এরক� পলপখেভোতব করো হয়পন।

গে ৬মসতটেবের, ২০১৯ িপচি�বগে পবধোনসভোয় এনআরপস পবতরোধী প্রস্তোব মনওয়ো হয়। 

পবতেপি েোেো সব দলই েোতক স�ে্ন কতর। পকন্তু েখন প্রস্তোতব এনপিআর’র পবরুতদ্ একপি 

�ব্দও মঢোকোতনো হয়পন। �ুখ্য�্রিী েোঁর ভোষতে এরোতে্য এনআরপস করতে নো মদওয়োর কেো 

বলতলও এনপিআর প্রসতগে সম্ূে্ নীরব পেতলন। বো�ফ্রন্ট পবধোয়ক আপল ই�রোন রো�ে 

পকন্তু মসপদনই এনপিআর পনতয় সেক্ কতর পদতয় বতলপেতলন, মকন রোে্য সরকোর এনপিআর 

বোপেতলর মঘোষেো করতে নো? এনপিআর হতল মেো আর এনআরপস মরোখো েোতব নো! 

প্রোয় ম�োদীর �তেোই প্গবোপে মখতয় গে ২৭প্তসবের বনহোপিতে ��েো ব্যোনোপে্ 

বতলতেন, ‘‘আপ� এনপিআর’মক প্রেত� মভতবপেলো� মসনসোস। িতর মদখলো� আইনই বদতল 

পদতয়তে। েোই মকন করব?’’ আইন বদলোতলো মক? মগোেো খুঁেতে মগতলও পবিচোপরেো এেোতে 

িোরতবন নো ��েো ব্যোনোপে্। ২০০৩ সোতল নোগপরকত্ব আইতনর সংত�োধন কতর এনপ্এ 

সরকোর। নোগপরকতত্বর আইতনর সংত�োধন কতর ‘১৪এ’ ধোরো সংেুতি করো হতয়পেল মসই 

স�য়। অিলপবহোরী বোেতিয়ীর মসই সরকোতরর �্রিী পেতলন ��েো ব্যোনোপে্। ২০০৩সোতল 

�্রিীসভোয় প্রতব� কতর প্রেত� দপ্তরপবহীন �্রিী পেতলন। িরবে্ীকোতল মলোকসভো মভোতির 

আতগ িে্ন্ত কয়লো �্রিক সো�তলতেন ��েো ব্যোনোপে্। মসই সরকোরই নোগপরকত্ব আইতন 

‘১৪এ’ ধোরো েুতি কতর বতল মদয়, মকন্দ্রীয় সরকোর চোইতল বোধ্যেো�ূলকভোতব প্রতে্যক 

ভোরেবোসীর নো� নপের্তি ও একইসতগে প্রপেপি নোগপরতকর েন্য ‘ন্যো�নোল আইত্নপিপি 

কো্্’ ইসু্য করতে িোতর। এরসতগেই ২০০৩ সোতলর সংত�োপধে নোগপরক আইতন বলো 

হতয়পেল, ন্যো�নোল মরপে্রেোর অেপরপি বেপর কতর মকন্দ্রীয় সরকোর প্রতয়োেন �তন করতল 
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প্রতে্যক মদ�বোসীর েন্য নোগপরকিপঞ্জ বেপর করতে িোতর। অে্োৎ এনআরপস এবং এনপিআর 

দু’মিোই আইনগেভোতব পভপত্ত মিতয়পেল তৃে�ূল কংতগ্তসর স�ে্তন বোেতিয়ী সরকোতরর হোে 

ধতর। ��েো ব্যোনোপে্ অব�্য এখনও ‘বোেতিয়ী ভোতলো, ম�োদী খোরোি’ বতল েোতকন। পকন্তু 

বোেতিয়ী সরকোতরর মসই আইতনর দোয় পেপন এখন লুতকোতবন কী কতর? 

২০০৪ সোতল বো�িন্ীতদর স�ে্তন ইউপিএ সরকোর চতল আসোয় এনআরপস, এনপিআর 

প্রসগে আল�োপরতে েোলোবপন্ হতয় মগপেল। পবত�ষে: আধোর কো্্ চোলু হবোর ির। পকন্তু 

আরএসএস েোতদর দীঘ্পদতনর িপরকপিনোতক ধোতি ধোতি রূিোয়ে করোর পদতক এপগতয়তে। 

বোেতিয়ী সরকোতরর স�য় েোর শুরু ম�োদী সরকোতরর আ�তল মসিোতকই আতরক ধোি এপগতয় 

চূেোন্ত মেোবল �োরতে উদ্যে হতয়তে। এনআরপস, এনপিআর, পসএপব হতলো রোষ্ট্রীয় স্বয়ংতসবক 

সতঙ্ঘর পহন্ুত্ববোদী রোষ্ট্র গঠতনর ক�্সূপচর অং�। েোতদর পবভোেতনর রোেনীপের ম�োকোপবলো 

করতে হতল দরকোর আদ�্পভপত্তক লেোই। এরোতে্য পবতেপি’র �দতেই কংতগ্স মভতঙ বেপর 

��েো ব্যোনোপে্র মনতৃতত্ব তৃে�ূল দতলর রোেনীপের মকোনও নীপে আদ�্ মনই। 

েন্মলগ্ন মেতক তৃে�ূল পবতেপি’র হোে ধতর বে হতয়তে। পবতেপি’র সতগে ��েো ব্যোনোপে্ 

মকতন্দ্রর সরকোতর পেতলন, �্রিীও হতয়তেন বোরবোর। বরোবরই পেপন আরএসএস-র এতেন্ডোতক 

এরোতে্য তুতল ধতরতেন। ২০০৩ সোতলর ১৫ মসতটেবের আরএসএস সম্তক্ পনতের অন্ততরর 

গভীরে� অনুরোগ প্রকো� কতরপেতলন ��েো ব্যোনোপে্। আরএসএস-র একপি েোেীয় িে্োতয়র 

একপি অনুষ্োতন হোপের হতয় পেপন বতলপেতলন- ‘‘আিনোরোই সপে্যকোতরর মদ�তপ্রপ�ক! 

আপ� েোপন আিনোরো মদ�তক ভোতলোবোতসন...’’। েোঁর আতবদন পেল, ‘‘েপদ আিনোরো (আর 

এস এস) আ�োতক ১ �েোং� সোহোে্য কতরন, আ�রো কপ�উপনস্তদর সরোতে িোরতবো।’’ 

��েো ব্যোনোপে্ মসপদন আর এস এস-র মনেোতদর আশ্স্ত কতর বতলপেতলন,‘‘কপ�উপনস্তদর 

পবরুতদ্ আিনোতদর লেোইতয় আ�রো সতগে আপে।’’ মসপদন কপ�উপনস্-পবতরোধী একপি বই 

প্রকো� উিলতষে আতয়োপেে আর এস এস-র ওই সভোয় হোপের পেতলন এইচ পভ ম�ষোপদ্র, 

ম�োহন ভোগবতের �তেো কট্টর পহন্ুত্ববোদীরো মনেোরো। তৃে�ূল মনরিীর মসপদতনর বতিতব্য 

উচ্ছ্বপসে পবতেপি-র রোে্যসভোর সোংসদ বলবীর িুঞ্জ ওই সভোতেই বতলপেতলন,‘‘আ�োতদর 

পপ্রয় ��েোপদপদ সোষেোৎ দুগ্ো।’’ পেপন সঙ্ঘতক ‘মদ�তপ্রপ�ক’ �তন কতরন। পেপন সতঙ্ঘর 

িুরোতনো স�ে্ক। পেপন আরএসএস-র ‘দুগ্ো’।

সংসতদ ‘অনুপ্রতব�’ ইসু্যতে সঙ্ঘ িপরবোতরর বতিব্য তৃে�ূল কংতগ্তসর সোংসদ পহসোতব 

তুতল ধতরতেন পেপন, েোঁর নো� ��েো ব্যোনোপে্ই। পদনপি পেল ২০০৫-র ৪ঠো আগস্। 

মলোকসভোয় উিোধ্যতষের �ুতখর উিতর কোগতের েোেো েুঁতে পদতয় অভব্যেোর এক নপের 

সৃপষ্ট কতরপেতলন আেতকর �ুখ্য�্রিী। সোরো মদ� হেবোক হতয় মগপেল েোঁর এই কোতডে। 

মসপদন পেপন এ�ন কতরপেতলন মকন? কোরে, মসপদন পেপন সংসতদ ‘অনুপ্রতব� স�স্যো’ পনতয় 

আতলোচনো করতে মচতয়পেতলন। অনু�পে ম�তলপন। েোই ওই অভব্যেো। অে্োৎ, রোতে্য েখন 

�পতি�োলী বো�িন্ী আতন্োলতনর অবথিোতনর কোরতে সোম্প্রদোপয়ক �পতি িো রোখোর সো�োন্য 

েোয়গোও িোতছে নো, েখন ‘িপচি�বতগের অনুপ্রতব�’ পনতয় সংসতদ বতল সঙ্ঘ িপরবোতরর 
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কোতে বোে্ো পদতয়পেতলন ��েো ব্যোনোপে্ — ‘আপ� মেো�োতদরই মলোক।’ পেপন সংসতদ ওই 

ন্যক্োরেনক কোডে কতরপেতলন, কোরে সংসতদ, সোরো মদত�র সো�তন পসপিআই(এ�)’মক 

‘�ুসপল� মেোষেকোরী’ প্র�োে করোর দোপয়ত্ব েোঁতক সঙ্ঘ পদতয়পেল। 

��েো ব্যোনোপে্ ও েোঁর দল শুধু আদ�্হীনেোয় র্গতেন েোই নয়, মদউপলয়োিনো 

এবং চর� সুপবধোবোতদও পন�পজ্জে। তৃে�ূল সরকোতরর আ�তলই এরোতে্য আরএসএস-র 

�োখো কতয়কগুে বৃপদ্ মিতয়তে। বো�ফ্রন্ট সরকোতরর স�তয় েো কপিনোও করো েোয়পন, আে 

পবতেপি-আরএসএস-র বোেবোেন্ত হতয়তে তৃে�ূল সরকোতরর মসৌেতন্যই। ��েো ব্যোনোপে্র 

সোম্প্রদোপয়ক ম�রুকরেসহ েোবেীয় সুপবধোবোদী নীপের েন্যই এরোতে্য ধ�্ীয় পবভোেন বৃপদ্ 

মিতয়তে। সংসতদ নোগপরকত্ব সংত�োধনী পবল মিত�র �ে গুরুত্বিূে্ স�তয় েোঁর পবতরোপধেোয় 

িপরকপপিেভোতব পনতের দতলর িুতরো �পতিতক হোপের করোনপন পেপন। মলোকসভোতে তৃে�ূল 

কংতগ্তসর ৮েন, রোে্যসভোতে ১েন এই সোংসদ এই গুরুত্বিূে্ পবল পনতয় মভোিোর্পির 

স�য় অনুিপথিে পেতলন। রোে্যসভোয় তৃে�ূল মকোন্ পদতক মভোি পদতয়তে প্রনে উতঠতে। 

এিো পবতেপি, সতঙ্ঘর সতগে তৃে�ূতলর আিসকোপ�েোরই পনদ�্ন। ২০১৬সোতল েখন এই 

পবল প্রে� মি� হয়, েখন েতয়ন্ট পসতলক্ট কপ�পিতে তৃে�ূতলর পেনেন সদস্য পেতলন। 

এপবষতয় কেিো পসপরয়োস পেতলন এবং কপি সভোয় উিপথিে পেতলন, েো মে মকউই সংসতদর 

ওতয়বসোইতি মগতলই মদখতে িোতবন। এনপিআর এরোতে্য থিপগে রোখোর েন্য পবজ্পপ্ত েোপর 

করতলও তৃে�ূল িপরচোপলে ইসলো�িুর মিৌরসভো মে এই ক�্সূপচ চোপলতয় েোতছে, েো 

প্রকোত�্য এতসতে। মগোিতন অন্যরি এই ক�্সূপচ েোপর মরতখতে তৃে�ূল সরকোর পদপলের ম�োদী 

সরকোরতক বোে্ো মদওয়োর েন্যই। সোরদো-নোরদো মকতলঙ্োপর, রোেীব কু�োর কোতন্ড মকতন্দ্রর 

সতগে পনপদ্ষ্ট মবোঝোিেো ও আিতসর পচরি এখন �োনুতষর সো�তন স্পষ্ট হতয় মগতে। 

এরোতে্য ��েো ব্যোনোপে্ আসতল সতঙ্ঘর রোেনীপের িপরিূরক হতয় উতঠতেন। 

িপচি�বতগে বস্বরোচোরী তৃে�ূল সরকোর গে আি বেতর গেেোপ্রিক কোঠোত�োতক প্রোয় ধ্ংস 

কতরতে। সোম্প্রদোপয়ক সম্প্রীপেতক নষ্ট কতরতে। �োনুতষর ঐক্যবদ্ প্রয়োসতক মেোবল �োরতে 

মচতয়তে তৃে�ূলই। ভরসো কোতক করতেন? ম�োদীতক? নোপক ��েো ব্যোনোপে্তক? দুতিোই 

ভয়ঙ্রেোর এপিঠ ওপিঠ।

েনগতের েীবন�োন, আপে্ক স্বোে্, েুবকতদর ক�্সংথিোন, মগোিো রোে্যতক মেোলোবোপে ও 

দুন্ীপেতে ডুপবতয় মদওয়ো, মভোিলুি-গেে্রিহরে পবতেপি-আরএসএস’র সতগে হোে প�  পলতয় 

সোম্প্রদোপয়ক পবতবিষ-পবভোেন বোপেতয় মেোলো ইে্যোপদ তৃে�ূলী �োসতনর কতয়কপি কীপে্। 

পসএএ-এনআরপস-এনপিআর পনতয় তৃে�ূতলর পবিচোপরেো �োরিোহীন। এর পবরুতদ্ ধোরোবোপহক 

ঐক্যবদ্ ও আিসহীন সংগ্ো�ই িে। এক�োরি বো�িন্ীরোই িোতর পবপভন্ন �ঞ্চ, সংগঠনতক 

ঐক্যবদ্ কতর রোে্যতক, মদ�তক রষেো করতে। ঐক্যবদ্ হতয় ঝোঁপিতয় িেোই এখন এক�োরি 

িে।

(ÌîeÊ IïÅïp I‚ûÍI ¯ÐIîïÚ‚)
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