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ভারেতর উ র েদেশর িবেজিপ িবধায়ক ের  িসং  বেলেছন,  মখু ম ী  মমতা  ব ানািজর িবেরািধতা
সে ও আসােমর মেতা  পি মবে ও জাতীয় নাগিরকপি  (এনআরিস)  করা  হেব।  এনআরিসেত যারা
অৈবধ িচি ত হেবন, তােদর হােত ই প ােকট কের খাবার ধিরেয় িদেয় বাংলােদেশ ফরত পাঠােনা হেব।
             গত শিনবার সাংবািদকেদর সে  আলাপকােল িতিন একথা বেলন। এনিডিটিভর খবের এ তথ
জানােনা হেয়েছ।

ের  িসং বেলন, এনআরিসর িব ে  মমতা ব ানািজ য িববিৃত িদে ন তা মাণ কের য তােক িবেদিশ
বািহনী সমথন করেছ। মেন হে , মমতা ভেুল যাে ন য তার খারাপ িদন আসেছ। তার উিচত ভাষা এবং
আচরণ সংযত করা, অ থায় তােকও কংে স নতা িপ িচদা রেমর মেতা একই পিরণিত ভাগ করেত
হেব। ২০১৯ সােলর লাকসভা িনবাচেন পি মবে  িবেজিপর িনবাচনী সাফেল র পেরখা তেুল ধের
বেলন, িশগিগরই পি মব  সরকাের পিরবতন আসেব।

িবেজিপর এ নতা বেলন, এনআরিস পি মবে ও হেব। তৃণমলূ কংে স ন ী মমতা যিদ বাংলােদিশেদর
ধের রাখেত চান তেব তার বাংলােদেশর ধানম ী হওয়ার চ া করা উিচত। িতিন যিদ বাংলােদেশর
জনগেণর সমথন িনেয় রাজনীিত করেত চান তেব তার বাংলােদেশই চেল যাওয়া উিচত।  

িবেজিপর এই িবধায়ক আেরা বেলন, পি মবে  এনআরিসেত যারা ভারেতর নাগিরক িহেসেব যাগ তা
অজন  করেবন  না  তােদর  স ানজনকভােব  িনেজেদর  দেশর  বািড়েত  পািঠেয়  দওয়া  হেব।  সব
বাংলােদিশর হােত ই প ােকট খাবার ধিরেয় এবং াপূবক তােদর বািড়েত পািঠেয় দওয়া হেব।

স ত, স িত আসােমর চড়ূা  নাগিরক তািলকা (এনআরিস) কাশ করা হেয়েছ। এ তািলকা থেক বাদ
পেড়েছন  রােজ র ১৯  লােখর বিশ  মা ষ।  তােদর  অৈবধ  বাংলােদিশ আখ া  দওয়া  হে ।  স িত
আসােমর  অথম ী  িহম  িব  শমা  বেলেছন,  ভারত  বাংলােদশেক বাঝােব  য  এখােন  অৈবধভােব
বসবাসরত তােদর নাগিরকেদর ফরত িনেত হেব।
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