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ভারেত  eনআরিস  িনেয়  মতিবেরাধ  বা  আত  eখেনা  কােটিন।  eরi  মেধয্  মিntসভায়  aনুেমাদন  েপল
নাগিরকt  (সংেশাধনী)  িবল।  পালর্ােমেnর  শীতকালীন  aিধেবশন  সমািpর  িদেক।  সরকােরর  লkয্  ei
aিধেবশেনi  িবলিট  পাস  করােনা।  বাংলােদশ,  আফগািনsান  o  পািকsান  েথেক  আসা  aমুসিলম
শরণাথর্ীেদর ভারেতর নাগিরকt েদoয়াi িবেলর pধান লkয্। িবেরাধীেদর আপিt uেপkা কেরi িবলিট
aনুেমাদন পায়। খবর eনিডিটিভ o িবিবিসর

pিতরkামntী রাজনাথ িসং ম লবার িবেজিপ eমিপেদর uেdেশ বেলিছেলন, িবলিট িঠক জmু-কা ীেরর
িবেশষ মযর্াদা েশষ করেত 370 aনেুcেদ বািতেলর িবষেয় েনoয়া িসdােnর মেতাi tপূণর্। নাগিরকt
(সংেশাধনী) িবেলর লkয্ িহn,ু িখ্রsান, িশখ, ৈজন, েবৗd o পাসর্ী ei 6িট সmpদায়েক ভারেতর নাগিরকt
েদoয়া। িবেল িনবর্ািচত িবভাগ েলােত aৈবধ aিভবাসীেদর ছাড় িদেত িবদয্মান আiনিট সংেশাধন করা
হেয়েছ। sরা মntী aিমত শাহ যখন আগামী সpােহ পালর্ােমেn িবলিট uপsাপন করেবন তখন িবেজিপর
সমs eমিপেদর uপিsত থাকেত বলা হেয়েছ।
িবেলর আoতার বাiের যারা :িবিবিস জানায়, িবলিট িনেয় ভারেতর utর-পূবর্া েল তীb pিতবােদর
মেুখ েসখানকার sশািসত o িবেশষ সুরkাpাp eলাকা েলােক ei আiেনর আoতার বাiের রাখা হেয়েছ।
আর নাগিরকt েপেত ‘কাট-aফ েডট’ ধরা হেয়েছ 2014 সােলর 31 িডেসmর। aথর্াt ঐ তািরেখর মেধয্
ভারেত আসেলi তারা ভারেতর নাগিরক হেত পারেবন। িবতিকর্ ত িবেলর পিরিধ েথেক েশষ পযর্n বাদ
েদoয়া হেয়েছ a ণাচল pেদশ, নাগালয্াn o িমেজারােমর iনার লাiন পারিমট eলাকাসমূহ। eখন ei
a েল  েযেত  ভারেতর  aনয্  eলাকার  নাগিরকেদরo  িবেশষ  aনমুিত  লােগ।  তাছাড়া  আসাম,  িtপুরা,
েমঘালয় বা িমেজারােমর আিদবাসী  pধান ব  eলাকাo সংিবধােনর ষ  িশিডuল  aনুসাের sশাসেনর
aিধকার েভাগ কের, েসখােনo ei নতুন িবল pেযাজয্ হেব না।
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িবেরাধীরা  িবলিটেক  মসুলমানেদর  বাদ  েদoয়ােক  েদেশর  ধমর্িনরেপk  নীিতর  িবেরাধী  পদেkপ  িহসােব
uেlখ কেরেছন। কংেgস, তৃণমলূ, িডeমেক, সমাজবাদী পািটর্ , বাম o রা ীয় জনতা দল িবেলর িবেরািধতা
কেরেছ। তেব রাজয্সভায় েভাটাভুিটর সময় eআieিডeমেক’র মেতা দল েলা িঠক েকানিদেক যায় তা
িনি ত কের বলা যায় না।
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