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মতায় eেল aিবলেমব্ রাম মি র িনম র্াণ 
িবেজিপর iশেতহাের আেরা বলা হেয়েছ, aনু েবশ েঠকােব  িতেবশী েদেশর সংখয্ালঘুেদর নাগিরকতব্ েদেব িবেজিপর 
iশেতহার 3125 সােলর কিপ :কংে স কাজ না কের বকবক কেরন েমািদ :মমতা 

  তািরক হাসান, কলকাতা িতিনিধ 

িবেজিপ আবােরা মতায় েগেল aিবলেমব্ রাম মি র িনম র্াণ করেব। eকiসে  কৃষকেদর আয় িদব্গুণ করেত পদে প েনেব দলিট। 
গতকাল েসামবার কাশ করা িনব র্াচনী iশেতহাের eসব িত িত িদেয়েছ ধানম ী নের  েমািদর দল। নয়ািদি েত িবেজিপর 
কায র্ালেয় iশেতহার কােশর aনু ােন uপি ত িছেলন নের  েমািদ। ‘সংক  প ’ নােমর iশেতহাের জাতীয়তাবাদ, সুশাসেনর 
oপর েজার েদoয়া হেয়েছ বেল জানান িতিন। eিদেক িবেজিপ’র iশেতহারেক 3125 সােলর িনব র্াচনী iশেতহােরর ‘কিপ-েপ ’ 
বেল ম  কেরেছ িবেরাধী দল কংে স। a িদেক পি মবে  মুখয্ম ী গতকালo ধানম ী নের  েমািদর সমােলাচনা কের 
বেলেছন, িতিন eকজন িম াবাদী, লুেটরা। কােজর কাজ না কের বকবক কেরন। 

আগামী বৃহ িতবার ভারেতর েলাকসভা িনব র্াচেন থম ধােপর েভাট হণ হেব। ei িনব র্াচেনর আেগ জাতীয়তাবাদী aব ান a  
েরেখেছ িবেজিপ। রাম মি র িনম র্ােণর িত িত eবারo িদেয়েছ দলিট। iশেতহাের েসনাবািহনীেক aতয্াধুিনক aে  সি ত করা 
o স াসবােদর িবরুে  কেঠার পদে প েনoয়ার িত িত িদেয়েছ তারা। eছাড়া aনু েবশ েঠকােত ত - যুি র বহার o 
3133 সােলর মে  সবার জ  বািড় ƣতির করা হেব বেল জানােনা হেয়েছ। 

iশেতহার কাশ কের নের  েমািদ বেলন, গত 66 বছের েয কাজ করা স ব হয়িন গত 6 বছের তা স ব হেয়েছ। িবেজিপ 
সরকার গিরেবর মতায়েন কাজ করেছ। 3133 সােল ভারেতর সব্াধীনতার 86 বছর uপলে  86িট ক  হণ করা হেয়েছ। 
সুশাসন আমােদর ম ণা eবং জাতীয়তাবাদ আমােদর ে রণা। ভারত eকিট ল য্েক সামেন েরেখi eিগেয়  যােব। 

সব্রা ম ী রাজনাথ িসং বেলন, েসৗহাে র্র বাতাবরেণ ƣতির করা হেব রাম মি র। aনু েবশকারী েঠকােত আiন কের ব া েনoয়া 
হেব। নাগিরকতব্ সংেশাধন িবল পাস কের িতেবশী বাংলােদশ, পািক ান o আফগািন ান েথেক আসা সংখয্ালঘুেদর নাগিরকতব্ 
েদoয়া হেব। িতিন বেলন, েতয্ক ঘের েশৗচালয়, িবদুয্ত eবং সুেপয় পািনর ব া করা হেব। িবেজিপর সভাপিত aিমত শাহ 
বেলন, ততম aথ র্নীিতর েদশ িহেসেব ভারত িবেশব্র প ম ােন uেঠ eেসেছ। সরকােরর িবরুে  দুন িতর েকােনা aিভেযাগ 
েনi।  

aথ র্ম ী aরুণ েজটিল বেলন, কর েথেক আমজনতােক মুি  িদেয় য় মতা বাড়ােনা হেয়েছ। কৃষকেদর েপনশন েদoয়া হেব। 
পররা ম ী সুষমা সব্রাজ বেলন, কংে েসর iশেতহাের েদশে াহীরা’ i ন পাে , আর আমােদর সংক  পে  স াসবাদ সমূেল 
uত্খােতর ল য্ েনoয়া হেয়েছ। 

িবেজিপর iশেতহােরর সমােলাচনা কের কংে স েনতা আহেমদ ােটল বেলেছন, eটা 3125 সােলর িবেজিপর iশেতহােররi কিপ-
েপ । শুধু আেগর সময়সীমাগুেলােত পিরবত র্ন আনা হেয়েছ। িবেজিপর iশেতহার না িদেয় ‘ মা াথ র্না প ’ েদoয়া uিচত িছল।   

িবেজিপর iশেতহার েঘাষণার পর পি মবে র মুখয্ম ী মমতা ানািজর্ নাগরাকাটায় eক জনসভায় বেলন, 

পাঁচ বছর ধের দািম জামা-কাপড় পের শুধু িবেদশ ঘুেরেছন েমাদী। িবেজিপ মতায় েগেল ভারেত সব্াধীনতা বেল আর িকছু থাকেব 
না। েদেশ eখন ফয্ািসবাদী, ƣসব্রাচারী সরকার চলেছ। েগার ার নােম তা ব চালাে  আরeসeস। যারা গণত েক  করেত চায়, 
তােদর আপনারা  কের িদন। eিদেক, িবেজিপর পি মব  রাজয্ সভাপিত িদলীপ েঘাষ েমিদনীপুের বেলেছন, ?মমতা ানািজর্ 
ভারেতর ধানম ী হেল কা ীর পািক ােন চেল যােব। 


