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িদি েতও নাগিরকপ ী করার ঘাষণা িবেজিপর 
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ভারেতর রাজধানী িদি র অব ােক ‘ভয়াবহ’ বেল আ ািয়ত কেরেছন িদি  িবেজিপর ধান ও এমিপ মেনাজ িতওয়াির। িতিন 
বেলেছন, অৈবধ অিভবাসীেত ভের িগেয়েছ িদি । িদি েত যসব অৈবধ অিভবাসী বসবাস করেছন তারা সবেচেয় িবপ নক। তাই 
িদি েতও এনআরিস বা বায়ন করা হেব। গতকাল আসােম এনআরিস বা ড়া  নাগিরকপ ী কাশ করা হেয়েছ। এর ি েত 
িতিন ওই ঘাষণা দন। এ িবষেয় িতিন সা াৎকার িদেয়েছন বাতা সং া এএনআই’ ক। এ সময় িদি  িবেজিপর সভাপিত মেনাজ 
িতওয়াির বেলন, ‘িদি র অব াও ভয়াবহ, তাই েয়াজন এনআরিসর।  
অৈবধ অিভবাসীরা দীঘিদন ধের এখােন বসবাস কের পিরি িত ভয়ানক কের েলেছ। আমরা এখােন এনআরিস েয়াগ করেবা। 
২০২০ সােল িদি  িবধানসভা িনবাচন। সই ি েত মেনাজ িতওয়ািরর ব  বশ ইি তবহ বেল মেন করেছন রাজৈনিতক 
িবে ষকরা। এ খবর িদেয়েছ অনলাইন এনিড িভ। 
 
এ বছর ভারেত অ ি ত হয় লাকসভার িনবাচন। এর আেগ িবেজিপ সভাপিত আ াস দন ভারত থেক অ েবশকারীেদর বর 
কের দয়া হেব। িতিন অ েবশকারীেদর আগাছা, উইেপাকা বেলও অিভিহত কেরন। িতিন এসব অ েবশকারীেক দশ থেক বর 
কের দয়ার জ  এনআরিস করার কথা বেলন। তার কথার  ধেরই মেনাজ িতওয়াির ওই ম  কেরেছন। সমােলাচকরা মেন 
করেছন, রাজৈনিতক ফায়দা আদােয়র জ  িবেজিপ এসব কৗশল অবল ন করেছ।  
 
ওিদেক দেলর অব ােনর িব ে  খ েলেছন আসােমর িবেজিপ নতা হম  িব শমা। এনআরিস কের অ েবশসহ নানা সম া 
রদ করা যােব না বেল মেন কেরন িতিন। সাংবািদকেদর িতিন বেলন, আমরা খসড়া তািলকার ক পেরই এনআরিসর বতমান প 
িনেয় আশা হািরেয় ফেলিছ। যখন এত সং ক ত ভারতীয়রাই তািলকার বাইের থােকন, তখন আপিন কীভােব দািব করেত 
পােরন য, এই নাগিরক তািলকা অসিময়া সমােজর ম ল করেব। উে , আসােম এনআরিস তািলকায় ব  িহ  ভাটােরর নামও 
বাদ পেড়েছ। এজ ই িবেজিপ নতারা উি ।  
 


