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জনক  ড  ॥ অসেমর নাগিরকপি  বাংলােদেশ কান ভাব ফলেব না বেল ভারেতর কথায় ম ীরা আ  হেলও
রাজ িটর অথম ী জ  িবেজিপ নতা িহম  িব  শমা বেলেছন, বাদ পড়া ১৯ লাখ মা েষর মেধ  ১৪-১৫ লাখ
অৈবধ  অিভবাসীেক ফরত িনেত  বাংলােদশ  সরকারেক বলেবন  তারা।  অসেমর চূড়া  নাগিরকপি  কােশর
পরিদন রিববার ভারেতর গণমাধ ম িনউজ-১৮ ক দয়া  এক সা াতকাের এ তথ  জানান িবেজিপ নতৃ াধীন

মতাসীন জােটর উ র-পবূা েলর স য়ক শমা। খবর িবিড িনউেজর।

শমা বেলন, জাল দিলল িতেরােধ  নাগিরকেদর তািলকা হালনাগােদর এ ি য়া চলমান থাকেব ততিদন, যতিদন
অসেমর একজন আিদবাসীও তােদর আবাস খুঁেজ না পােব।

১৯৭১ সােলর পের যারা শরণাথী িহেসেব এেসেছ, তারা সম ার স খুীন হেবন। আমরা তােদর িত সহমমী।
িক  তািলকার মেধ  অেনেক আেছন, যারা নাগিরক িনব ন ি য়ােক ভািবত কেরেছন এবং আমরা িবষয়িট
খিতেয় দখব। এজ  তািলকায় অ ভু  বাংলােদেশর সীমা বতী  জলা েলার অ ত ২০ শতাংশ এবং বািক
অসেমর ১০ শতাংশ নাগিরকেক পনুঃযাচাইেয়র অ মিত িদেত ীমেকােটর কােছ দািব জানান অসেমর অথম ী।
শমা বেলন, আমরা িকছু অৈবধ অিভবাসী পেয়িছ এবং আমরা এ অ স ান চালােত থাকব। অসেমর েত কিট
আিদবাসী তােদর জায়গা খঁুেজ না  পাওয়া পয  এ ি য়া  চলেব। আমরা ১৪ থেক ১৫ লাখ িবেদশী শনা
কেরিছ... এটা মািণত হেয়েছ। মমতা ব ানাজী যাই বলুক না কন তা আমরা আমেল িনি  না। কারণ অৈবধ
িবেদশীরা তার ভাট ব াংক। রায় চার বছর ধের যাচাই-বাছাইেয়র পর অসম সরকার শিনবার সকােল াশনাল
রিজ ার অব িসিটেজ -এনআরিসর (নাগিরকপি ) চূড়া  তািলকা কাশ কের। তািলকায় ৩ কািট ১১ লাখ ২১

হাজার ৪ জন জায়গা পেয়েছন, বাদ পেড়েছন ১৯ লাখ ৬ হাজার ৬৫৭ জন। মতাসীন আওয়ামী লীেগর সাধারণ
স াদক ও সড়ক পিরবহনম ী ওবায় ল কােদর বাংলােদশ লােগায়া রাজ  অসেমর নাগিরকপি  িনেয় এখনই
কান ম ব  করেত না  চাইেলও ভারেতর সরকারী  ব ব  অ যায়ী  িবষয়িটেক অভ রীণ  আখ া িদেয় আ

হওয়ার কথা জািনেয়েছন সরকােরর জন পণূ ম ী। রিববার ঢাকা ােব এক অ ান শেষ সাংবািদকেদর
ে র জবােব পররা ম ী এ ক আ লু মােমন বেলন, ভারত অ ীকার কেরেছ, এটা তােদর অভ রীণ িবষয়,

এটা কানভােব বাংলােদশেক এ ােফ  কের না। বাংলােদশ ভারেতর অ ীকার িব াস করেত চায়। আমরা এখন
ধুই পযেব ণ করিছ।
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