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িনবাচেন জািলয়ািতেত বাংলােদিশেদর ব বহার
কেরেছ িবেজিপ
এিবিপ আন েক সা া কাের মমতা ব ানািজ

কাশ : ১৮ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

পি মবে র মখু ম ী মমতা ব ানািজ অিভেযাগ কেরেছন,
লাকসভা িনবাচেন িজতেত জািলয়ািত কেরেছ িবেজিপ।

এে ে  বাংলােদিশেদর ব বহার করা হেয়েছ বেল িতিন
দািব  কেরন।  এিবিপ  আন েক  দওয়া  সা া কাের
মমতা ব ানািজ এমন অিভেযাগ কেরন।

সা া কাের এক ে র     জবােব মমতা বেলন, রা ীয়
য়ংেসবক  সংেঘর  (আরএসএস)  এক  হাজার  লাক

এখেনা িবিভ  াে  অব ান করেছন। খাজঁ িনেয় দেখন
তারা  কত  লু  চালায়।  টাকা  আসেছ  কাথা  থেক।
এরপরই আবার এই অথ িবেদশ থেক আসেছ বেল দািব
কেরন মমতা। বাংলােদশ সীমা  থেক িনবাচেনর সময়
কারা  বঠক করেত এেসিছেলন এমন  তালার পর
মমতা ব ানািজই আবার বেলন, বাংলােদশ সীমা  থেক

অ  ধেমর লাক এেসেছ। তেব তারা কান ধেমর সটা আিম বলেবা না।

মমতার অিভেযাগ, িবেজিপ ইিভএেম আেগ থেকই া ািমং কের রেখিছল। দশজেুড় ৩০০িট এবং
পি মবে  ২৩িট আসেন া ািমং কের রেখিছল কে  মতাসী দলিট। এর মেধ ও তার দল তৃণমলূ
কংে স বিশ আসেন িজেতেছ বেল উে খ কেরন মমতা ব ানািজ। আর িবেজিপ ভাগ েম ১৮িট আসেন
জয় পায়। যিদও িবেজিপ িনবাচেনর আেগ ২৩ িট আসেন জয় পােব বেল দািব কেরিছল। ধানম ী নের
মািদও বেলিছেলন, ৩০০িটর বিশ আসেন িবেজিপ জয় পােব। িকভােব এই সংখ া িমেল গল এমন 
রেখ তৃণমলূ ন ী অিভেযাগ কেরন, িবিভ  ােন বাঙািলেদর নােম িমথ া চারণা চািলেয়িছল িবেজিপ।

িবিভ  গা ীর মেধ  িবেরাধ  তির করার চ া  কেরিছল।  মখু ম ী  বেলন,  আসােম  িবেজিপ চারণা
চািলেয়িছল-বাঙািলরা  িজতেল  রাজবংশীেদর  জিম  কেড়  নেব,  চিবহাের  বাঙািল,  বাংলােদিশ  ও
রাজবংশীেদর মেধ   সিৃ  এবং িবিভ  জলায় বাঙািলেদর সে  িহি  ভাষাভাষীেদর িবেরাধ তির
কেরিছল িবেজিপ।
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