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অসেম নাগিরক পি  থেক বাদ পড়া ১৯ ল  মানুেষর মেধ  এক িবরাট অংশ 

‘বাঙািল িহ ু ’ জানার পর, ও-পার বাংলা থেক আসা বাঙািল িহ ু েদর মেধ  

এনআরিস আত  বেড় িগেয়েছ। জাতীয় নাগিরক পি  বা এনআরিস এখন আর ধু 

মুসলমানেদর নয়— িহ ু , মুসলমান উভেয়রই আতে র িবষয়। তেব ল  করার য, 

বাংলাভাষীেদর মেধ  এনআরিস িনেয় য আেলাচনা  হেয়েছ, আমােদর 

আিদবাসীেদর মেধ  তা অনুপি ত। অথচ অসেম নাগিরক  হারােনা ১৯ ল  মানুেষর 

মেধ  ধু আিদবাসী মানুষজনই হেলন এক লে র ওপর। আসেল অন েদর 

এনআরিস’র স েক জানা- বাঝার য সুেযাগ আেছ, আিদবাসীেদর তা নই। তা-ই 

এ িনেয় তাঁেদর আতি ত হওয়ার ‘সুেযাগ’ কম, যিদও, পি মবে  এনআরিস চালু 



হেল নাগিরক পি  থেক বাদ পড়া আিদবাসীর সংখ া খুব কম য হেব না, তা িনেয় 

সে হ নই।  

আধুিনক রা ব ব ায় ‘নাগিরক ’ সভ  জীবনযাপেনর াথিমক শত হেয় দািঁড়েয়েছ। 

কানও রাে র ভৗেগািলক সীমানার মেধ  বসবাসকারী এক জন মানুষেক ‘নাগিরক’ 

বলার অথ, রাে র কােছ তাঁর িকছু অিধকার ীকৃত হওয়া। যমন, ভারেতর সংিবধান 

ভারেতর নাগিরকেদর দেশর ভৗেগািলক সীমানার মেধ  য কানও জায়গায় যাওয়া 

বা বসবাস করার অিধকার িদেয়েছ। িক  মায়ানমাের রািহ ােদর স অিধকার নই। 

সরকার স ীকৃিত কেড় িনেয়েছ। নাগিরক হীন মানুষ কাযত দশহীন ও সভ  

ভােব বাঁচার অিধকারহীন একদল মানুষ, যাঁেদর িবেদিশ বা অনু েবশকারী তকমা 

িদেয় জল বা িডেটনশন ক াে  পািঠেয় দওয়া যায়।  

ভারেত ১৯৫১ সােল এক বার নাগিরক পি  তিরর উেদ াগ করা হেলও সই তািলকা 

িনেয় িবতেকর কারেণ তা চাপা পেড় যায়। নাগিরক পি  বানােনার িবষয়িট নতুন 

কের িফের আেস ২০০৩’এ। তৎকালীন ধানম ী অটলিবহারী বাজেপয়ীর নতৃে  

ক ীয় সরকার ভারেতর নাগিরক  আইন সংেশাধন কের ‘ন াশনাল রিজ ার অব 

ইি য়ান িসিটেজ় ’, সংে েপ এনআরিস তিরর িবষয়িট নাগিরক  আইেনর আওতায় 

িনেয় আেস। এই সংেশািধত আইেনর াপেটই একিট জন াথ মামলায় সুি ম 

কাট ২০১৩ সােল অসেম নতুন কের নাগিরক পি  তিরর িনেদশ দয়। বতমান 

ধানম ী এই সংেশািধত আইেনর িভি েতই সারা দেশর মানুেষর উপর 

এনআরিস’র খাঁড়া নািমেয় আনেত চাইেছন। াথিমক ভােব মুসলমানরা এর ল  

হেলও বাঙািল িহ ু , গাখা, আিদবাসী কানও সামািজক পিরিচিতর মানুষই এর 

বাইের নন।  

অসেম এনআরিস ি য়া থেক জানা যায় য জিমর দিলল, জ  সািটিফেকট, 

ভাটার তািলকায় নাম, শরণাথী সািটিফেকট, িশ াগত যাগ তার সািটিফেকট, ব া  

বা পা  অিফস অ াকাউ -সহ মাট ১৪িট নিথ নাগিরক  মােণর ামাণ  নিথ বেল 



ীকার কের নওয়া হেয়েছ। িক  স দায় িনরেপ  ভােব ভারেত এ রকম অসংখ  

মানুষ আেছন যাঁেদর নাগিরক  মােণর জন  এই সব নিথ যথাযথ ভােব নই। উ র 

২৪ পরগনা জলার ৫৯ বছর বয়িস এক বাঙািল িহ ুর কথা ধরা যাক। ভারেতর 

নাগিরক  আইন অনুযায়ী ১৯৮৭ সােলর আেগ কউ ভারেত জ হণ করেল জ  

সািটিফেকট দািখল করেত পারেলই তাঁর নাগিরক  মাণ করা যায়। িক  সই 

ব ি র জ  সািটিফেকট নই, অন  িদেক তাঁর বাবারও এমন নিথ পাওয়া যাে  না, 

যা তাঁর নাগিরক  মােণ সহায়ক হেত পাের। ফেল তাঁর একমা  ভরসা ১৯৭১ সাল 

বা তার আেগর ভাটার তািলকায় তাঁর বাবার নাম থাকা। নিথ সং া  নানা সমস া 

থাকার কারেণ নাগিরক  হারােনার দুি া অেনকেকই াস করেত  কেরেছ।   

তেব বিশর ভাগ আিদবাসী এই দুি ার মেধ  নই, কারণ তাঁরা এত সব জানা-

বাঝার অব ােতই নই। অসেমর চা-বাগােনর আিদবাসীরা এ কথাও বেলেছন য, 

যত িদন চা-বাগান থাকেব কউ তাঁেদর তাড়ােত পারেব না। িক  িব াসটা য কত 

ভুল তা সুি ম কােটর ১৩ ফ য়াির, ২০১৯-এর একিট রায় থেক : ‘অরণ  

অিধকার আইন ২০০৬’এর বা বায়ন স িকত এই রােয়র িনেদশ, জ েলর জিমর 

পা ার জন  বনা েল বসবাসকারী য পিরবার িলর আেবদন খািরজ হেয় িগেয়েছ, 

তােদর অিবলে  জ ল থেক উে দ করেত হেব। সরকাির িহেসব অনুযায়ী বতমােন 

সারা দেশ এমন পিরবােরর সংখ া ১৭ ল  ( মাট আেবদেনর ৪২ শতাংশ), যারা 

বনিবভােগর অধীেন থাকা তােদর জিমর উপর আইিন অিধকার িত া করেত 

পােরিন। কলেমর এক খাঁচায় বংশপর রায় জ েল বসবাসকারী এই সব আিদবাসী 

পিরবােরর অেনেকই িভেটমািট হারােবন। য আিদবাসীরা এখনও রা  ও তার আইন-

কানুন থেক অেনকটাই দূের, তাঁেদর জ েলর জিমর উপর আইিন অিধকার িত া 

করাটা য মােটই সহজ কথা নয়, এ কথা জানেত পি ত হেত হয় না। খািড়য়া 

স দােয়র য আিদবাসী মানুষিট িসমিলপাল জ েলই জে েছন; মধু, ধুনা ও অন ান  

জ লস েদর উপর িনভর কেরই িযিন বাঁচার চ া কেরন; জ েল বােসর 

অিধকারেক িযিন তাঁর কৃিত দ  অিধকার বেলই ভাবেত অভ ; জ ল কারও 



ব ি গত নােম হেত পাের, এ ধারণাটাই যারঁ মাথায় নই; আধুিনক িশ ার সে  যারঁ 

যাগ নই বলেলই চেল; তাঁেক জ েলর জিমর পা ার জন  আেবদন কের আইিন 

অিধকার িতি ত করেত বলার অথ কী, তা সহেজই অনুেময়। আিদবাসীরা যিদ 

আধুিনক রাে র আইেনর সে  জুঝবার মতাই রাখেতন তেব তাঁেদর জিম ব-দখল 

হেয় যাওয়ার ইিতহাসই গেড় উঠত না। আিদবাসীেদর কৃিত দ  অিধকার তখনই 

আইিন অিধকার িহেসেব িতি ত হেত পাের, যখন রা  তা িনেয় ভােব। িক , রা  

স ব াপাের কতটা মেনােযাগী, তা এিশয়ািটক সাসাইিট ও তীচী ইনি িটউেটর 

সা িতক সমী া থেকই বাঝা যায়। এই সমী ায় দখা িগেয়েছ য জ েলর উপর 

িনভরশীল পি মবে র বিশর ভাগ আিদবাসীই এই আইনিট িনেয় িকছু শােননিন। 

জ েলর উপর িনভরশীল আিদবাসী উ রদাতােদর মা  ১৪ শতাংশ এই আইন 

স েক িকছু জােনন বেল দািব কেরেছন। ফেল ‘অরণ  অিধকার আইন’-এর সুিবধা 

িনেয় বনিবভােগর অধীেন থাকা জিমর উপর িনেজর বা স দােয়র অিধকার িত া 

তা দূেরর কথা, পি মবে  এর জন  আেবদন করার লাকও িছল হােত- গানা। 

ভারেতর অেনক রাজ ই এ ব াপাের পি মব  থেক আলাদা িকছু নয়।   

‘অরণ  অিধকার আইন’-এর যিদ এই পিরণিত হয়, তেব এনআরিস আিদবাসীেদর 

জন  কী পিরণিত িনেয় আসেছ, তা বলার অেপ া রােখ না। অরণ চারী য আিদবাসী 

কানও িদন জিমর কাগজপে র কথাই ভােবনিন, তাঁেক যিদ নাগিরক  মােণর জন  

জিমর কাগজ হাতড়ােত হয়, উ িশ ার অভােব য আিদবাসীর িদনমজুেরর কাজ 

ছাড়া অন  কানও পশায় যাওয়ার কথা ভাববার অবকাশ নই, তাঁেক যিদ নাগিরক  

মােণর জন  িশ াগত যাগ তার সািটিফেকেটর কথা বলা হয়, য আিদবাসীেদর 

ভাটেকে  যেত পারাটাই একটা সমস া তােঁদর যিদ ১৯৭১ বা তার পূববতী সমেয়র 

ভাটার তািলকায় নাম খু ঁজেত সরকাির অিফেস যেত হয়, তেব আর যা-ই হাক— 

আিদবাসীর নাগিরক  মাণ করা সহজ নয়। তাই অসেম য বেড়া স দােয়র 

আিদবাসীরা সাওঁতালেদর বিহরাগত বেল আ মণ কেরিছল, সই বেড়ােদরই ২৫০০০ 

মানুষ বতমােন এনআরিস থেক বাদ— বিহরাগত ছাপ তাঁেদর জুটল বেল! উপযু  



নিথর অভােব পি মবে  বনবি েত বসবাসকারী রাভা বা জ েল বসবাসকারী খািড়য়া 

বা লাধা স দােয়র আিদবাসীরাই এ ব াপাের সবেচেয় বিশ িবপদ  হেবন। চা-

বাগােনর আিদবাসীরা অভােবর তাড়নায় ি িটশ আমেল তাঁেদর িভেটমািট ছেড় 

ঝাড়খ  বা তার আেশপােশর রাজ  থেক অসম বা উ রবে র চা-বাগােন কাজ 

করেত এেসিছেলন, ায় কারও িনেজর জিম নই, চা-বাগােনর কায়াটার বা চা-

বাগােনর খািল জিমেত ঘর তির কের তাঁেদর বসবাস। ফেল নাগিরক  মােণর জন  

জিমর দিলেলর অভােব এেঁদর অেনেকরই বাস ান সািটিফেকেটর উপরই িনভর 

করেত হেব। বাঝাই যাে  পিরি িত কতটা কিঠন।  

‘অরণ  অিধকার আইন’-এর ে  রা  অ ত আিদবাসীেদর িব ে  ঘটা ঐিতহািসক 

অন ায় দূর করার িকছুটা নিতক দািয়  িনেয়িছল। িক  এনআরিস’র ে ? 

রাজৈনিতক ব থতার দায় স নাগিরকেদর উপর ন  কেরেছ। নাগিরক তার 

নাগিরক  মাণ করেত না পারেলই হেয় পড়েব অনু েবশকারী। আিদবাসীেদর 

‘উ া ’ হওয়ার তুলনায় উে দ হওয়ার অিভ তা তী তর। দশহীন হওয়ার থেক 

দশা রী হওয়ার অিভ তা সমিধক। এ বার হয়েতা তাঁেদর দশহীন হওয়ার পালা। 

 


