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আসামের ননাটিফামেড তফশিশি জনজাশতমের েমযে নবাম া সম্প্রোে বৃহত্তে। 
আসামের নোট জনসংখ্োর ৫-৬ িতাংি এই নবাম ারা। 

নবাম ামের জনে পৃথক রামজের োশব সােমন আমস ১৯৬৭-৬৮ নাগাে। নস োশব 
সােমন এমনশিি নেনস ট্রাইবাি কাউশিি অফ আসাে নামের একটি রাজননশতক 
েি। ১৯৮৫ সামি আসাে আমদািমনর নজমর যখ্ন আসাে চুশি হে, তখ্ন অমনক 
নবাম ারাই শবষেটি েূিত অসশেোভাষীমের স্বাথথরক্ষা করমব বমি নভমবশিমিন। 
১৯৮৭ সামি উমপন্দ্রনাথ ব্রহ্মর ননতৃমে অি নবাম া সু্টমডন্টস ইউশনেন (আবসু) 
পুনরুজ্জীশবত হে ও নবা  রামজের োশব নতামি। ১৯৮৬ সামি ততশর হে সিস্ত্র 
নবাম া শসশকউশরটি নফাসথ, যার ননতৃমে শিমিন রঞ্জন েইোশর। পমর এরই নাে হে 
NDFB। তারও পমর এ সংগঠন শবশভন্ন উপেমি শবভি হমে যাে। 

এবামরর চুশিমত বিা হমেমি, “চুশি স্বাক্ষমরর এক োমসর েমযে NDFB-র সেস্ত 
উপেি শহংসার পথ পশরতোগ কমর তামের অস্ত্র সেপথণ করমব এবং সেস্ত সিস্ত্র 
সংগঠন নভমে নেমব।” 

নয়ো নোগরিকত্ব আইন রনডয় বে র ডষোভ চলডে, তোি মোডে এই চুরিি 
িোজননরতক লোভ কী? 

অসশেোভাষীমের নক্ষাভ যখ্ন শবমজশপর উপর উপমচ প মি, নস সেমে নবাম া 
নভাটারমের সংহত করমত চাওোই এই চুশির উমেিে। ২০১৬ সামি 
অসশেোভাষীরা শবমজশপর পমক্ষ বোপক নভাট শেমেশিমিন। এখ্ন অসশেো িাত্রমনতা, 
সোজকেীস জনশিে গােক ও অশভমনতা এবং শবশিষ্ট নাগশরকরা শবিাি জনসভাে 
শবমজশপর শবরুমে েখু্ খ্ুিমিন। পবূথশেমক, উজান আসাে, নযখ্ামন অসশেোভাষীমের 
সংখ্ো নবশি, নসখ্ামন এই িশব নবশি কমর নেখ্া যামে। নবাম ািোন্ড এিাকা 
আসামের পশিে শেমক পম , এবং নবাম ামের একটা ব  অংি শবমজশপর সেথথক। 
শবমজশপর সঙ্গী নবাম ািোন্ড শপপিস ফ্রমন্টর িীষথমনতা হাগরাো েশহিাশর নবাম ািোন্ড 
নটশরমটাশরোি কাউশিমিরও িীষথস্থানীে পমে রমেমিন। 

ব োড োলযোন্ড বেরিডেোরিয়োল কোউরিল কী? 



সংশবযামনর ষষ্ঠ তফশিমির আওতাে এটি একটি স্বােত্তিাশসত বশড। এর আমগ েটুি 
নবাম া চুশি হমেমি, এবং শিতীে চুশি অনসুামর শবটিশস গঠিত হে। ১৯৮৭ সামি 
আবসুর ননতৃমে নয আমদািন শুরু হে, তারই পশরণশতমত ১৯৯৩ সামি নবাম া 
চুশি হে, যার নজমর নবাম ািোন্ড ইমটানোস কাউশিি গঠিত হে। শকন্তু আবস ু
পমর চুশি িতোহার কমর শনমে শভন রামজের োশব নফর জাশগমে নতামি। ২০০৩ 
সামি শিতীে নবাম া চুশি স্বাক্ষশরত হে চরেপন্থী নবাম া শিবামরিন টাইগার নফাসথ 
(BLTF), নকন্দ্র ও রামজের েমযে। তার নজমর গম  ওমঠ শবটিশস বা নবাম ািোন্ড 
নটশরমটাশরোি কাউশিি। 

এ োডিি চুরিডত কী রিি হল? 

িাথশেকভামব এনশডএফশবর চারটি নগাষ্ঠী কমেক েিমকর সিস্ত্র আমদািমনর পর 
িাশিচুশি কমরমি। অশেত িামহর োশব এই শহংসাে ৪০০০-এরও নবশি িাণহাশন 
ঘমটমি। আবসুর সভাপশত িমোে নবামরা বমিমিন, “এই চুশির সবমচমে তাৎপযথপূণথ 
শেক হি এর ফমি সিস্ত্র আমদািমনর সোশি ঘটি। সেস্ত সিস্ত্র নগাষ্ঠী এমস চুশি 
স্বাক্ষর করমি, এটা একটা শবিাি বোপার।” 

রামজের োশব শনমে িশ্ন করা হমি িমোে বমিন, এ বোপামর আবসু পমরর শবমিষ 
কনমভনিমন শসোি ননমব। আসামের ে্ী শহেি শব্ব  িেথা বমিন এই চুশির সমঙ্গই 
পৃথক রামজের োশবর পশরসোশি ঘটি। যশেও আবসরু এক ননতা বমিমিন, “পথৃক 
রামজের োশব নিম  নেবার কথা চুশির নকাথাও বিা ননই।” 

চুশিমত বিা হমেমি, “আসাে রামজের সংহশত বজাে নরমখ্ নবাম া সংগঠনগুশির 
সমঙ্গ তামের োশবর বোপামর সবথাঙ্গীন ও চূ াি সোযান শবষমে  সেম াতা 
হমেমি।” 

অঞ্চল র ষডয় কী িীি হডয়ডে? 

২০০৩ সামি গঠিত শবটিশসর আওতাযীন এিাকা নবাম া নটশরমটাশরোি অমটানোস 
নবাডথ  (BTAD) বমি পশরশচত শিি। নসােবার তার নতুন নাে হি নবাম ািোন্ড 
নটশরমটাশরোি শরশজেন (BTR)। 

BTAD-র েমযে শিি নকাকরা া , শচরাং, বাকসা ও উেিগুশ  নজিা, যা নোট 
আসামের ১১ িতাংি ও জনসংখ্োর ১০ িতাংি। BTAD এিাকার জনসংখ্ো শনমে 
নানা েত রমেমি। ২০১৫ সামির আসাে শট্রশবউমনর এক শরমপামটথ  রাজে সরকারমক 
উেৃত করা হমেমি। নসখ্ামন শবযানসভাে সরকার বমিমি, ওই এিাকাে নবাম া ও 
অমবাম া জনসংখ্োর আিাো কমর শহমসব ননই। ২০১৫ সামি ইকনশেক অোন্ড 



পশিটিকোি উইকশি পশত্রকাে বিা হমেমি, এই এিাকার োত্র ২৭ িতাংি নবাম া 
নগাষ্ঠীর। BTAD-র চারটি নজিা শনমে নকাকরা া  নিাকসভা আসন, নযখ্ানকার 
সাংসে নরকুোর সারাশনো একজন অমবাম া। 

নো চুশিমত BTAD এিাকার রেবেি ও ওই এিাকার বাইমরর নবাম ামের 
সংস্থামনর কথা উশিশখ্ত রমেমি। রাজে সরকার শনযুি এক কশেিন শবটিএশড 
এিাকার বাইমর সংশিষ্ট গ্রােগুশিমত জনজাশতর সংখ্োশযকে খ্শতমে নেমখ্ নসগুশিমক 
শবটিআর ভুি করার সুপাশরি করমব এবং BTAD এিাকার বতথ োন অিভুথ ি 
অমবাম া জনজাশতমকও বাে নেবার শবষে খ্শতমে নেমখ্ সুপাশরি করমব। শহেি 
শব্ব িেথার বোখ্ো, এর ফমি শবটিআর এিাকাে নবাম া জনসংখ্ো বা মব ও 
অমবাম া জনসংখ্ো কেমব যার নজমর সম্প্রোেগত শহংসা কেমব। 

BTAD এিাকার বাইমর থাকা নবাম া গ্রােগুশির উন্নেমনর িমক্ষে সরকার একটি 
নবাম া কাচাশর ওমেিমফোর কাউশিি গঠন করমব যামত এই এিাকার বাইমরর 
নবাম ামের িমোজনীেতা নেটামনা যাে। 

নসােবার নয চুশিগুশি স্বাক্ষশরত হমেমি, নসগুশি ইশতেমযেই কাযথকর শবষমের 
সম্প্রসাশরত রূপ। নযেন এর ফমি শবটিশসর হামত নবশি ক্ষেতা যামব। ২০২০ 
সামির চুশিমত বিা হমেমি, আসাে সরকার নেবনাগরী হরমফ নবাম া ভাষামক 
রামজের সহ সরকাশর ভাষা শহমসমব নঘাষণা করমব। 

সশস্ত্র আডদোলডনি সমডয় বেস  মোমলো দোডয়ি কিো হডয়রেল, বসগুরলি কী হড ? 

স্বাক্ষরকারীমের েমযে শিমিন রঞ্জন েইোশর। তাাঁর নগাষ্ঠীর নাে  NDFB(RD)। 
অনে সংগঠমনর েমযে রমেমি NDFB (Progressive) ও NDFB(S)। ২০০৮ 
সামির অমটাবর োমস আসামে যারাবাশহক শবমফারমণ ৯০ জমনর হতোর ঘটনাে 
রঞ্জন েইোশর ও আরও ৯ জনমক যাবজ্জীবন কারােণ্ড নেওো হে। চুশিমত বিা 
হমেমি “নযসব অপরায তত নিৃংস নে, নস োেিা িতোহার করা হমব এবং 
নৃিংস অপরামযর োেিাগুশি এ শবষেক বতথ োন নীশত অনসুামর আিাো কমর 
পযথামিাচনা করা হমব।” 

২০১৪ সামি বকসা নজিার খ্াগরাবাশ মত নবাম া উগ্রপন্থীরা ৪০ জন বাোশি 
েুসশিেমের গুশি কমর হতো কমর বমি অশভমযাগ। গুোহাটির শবমিষ এনআইএ 
আোিমত খ্ুন হওো পশরবামরর পমক্ষ োেিা ি মিন আইনজীবী আেন ওোেেু। 
শতশন বমিন, “নকানও সেম াতাই এই জঘনে গণহতোে অশভযিুমের নরহাই শেমত 
পামর না। চুশিমত বিা হমেমি নৃিংস অপরায পযথামিাচনা করা হমব। িাশির নামে 
নোেশবচামরর কণ্ঠমরায করা যাে না।” 



৩০ জানুোশর NDFB নগাষ্ঠীগুশির ১৫০০ কেী রাজে সরকামরর সােমন অস্ত্র সেপথণ 
করমবন। চুশিমত বিা হমেমি নো শেশি ও শেসপরু এই কেীমের পুনবথাসমনর জনে 
িমোজনীে বেবস্থা ননমব। এর েমযে রমেমি অনুোন, আশথথক কাজকমেথর ফাশন্ডং, 
বৃশত্তগত িশিক্ষণ ও যথাযথ সরকাশর চাকশর। 

 


