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ভারেত িবে াভ অব াহত পি মবে  ৫ েন
আ ন

‘ভারত বাচঁাও’ সমােবশ কংে েসর পেথ নামেছন মমতা
কাশ : ১৫ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ভারেত অমুসিলমেদর নাগিরক  দওয়ার আইেনর িতবােদ িবে াভ অব াহত রেয়েছ। িবিভ  রােজ  চলা িবে ােভর সময়
অি সংেযােগর ঘটনা ঘেটেছ। িবেশষ কের পি মবে  ৫ েন আ ন িদেয়েছ িবে াভকারীরা।  ‘ভারত বাচঁাও’  সমােবশ
কেরেছ কংে স। পি মবে র মুখ ম ী মমতা ব ানািজও নতুন আইেনর িতবােদ যািলর ডাক িদেয়েছন। এরই মেধ  িবেজিপর
ক ীয় নতা রা ল িসনহা িঁশয়াির িদেয়েছন, পিরি িত এভােব চলেল পি মবে  রা পিতর শাসন জাির করা ছাড়া উপায়

থাকেব না। যু রা সহ িতন দশ ভারেতর উ র-পবূ  রােজ  মেণ সতকতা  জাির কেরেছ। খবর  এনিডিটিভ,  ইি ডয়া
টাইমস ও আন বাজার পি কার

৫ েন আ ন

মুিশদাবাদ,  ফারা া  শন ও হাওড়া জলার দি ণ পবূ  রলপেথ বাউিরয়া ও নলপরু শন েলােত দফায় দফায় রল
অবেরাধ কের িবে াভকারীরা। ৫িট খািল েন আ ন দওয়া হয়। এর আেগ নাগিরক  আইেনর িতবােদ উ াল হয় উ র-
পবূা েলর রাজ েলা। িক  সংেশািধত নাগিরক  আইেন  অ েমাদন দওয়ার পর থেকই মশ জিটল হেত  কের
পি মবে র পিরি িতও। বার থেকই রােজ র িবিভ  ােন সড়ক ও রল অবেরাধ করায় বারবার িবি ত হয় পিরেষবা।
অবেরাধ কের িতবাদ আে ালন অব াহত থােক গতকালও। এর আেগ একইরকম অি গভ পিরি িত তির হয় আসােমও।
সখােন পিরি িত এমন দাড়ঁায় য,  য়াহািটেত জাির করেত হয় কারিফউ। যিদও পের পরি িত আয়ে  এেল ধীের ধীের
সখােনও িনেষধা া তুেল নওয়া হয়। িক  এখন পি মবে  উে জনা মশই বল হে ।

আমােদর কলকাতা িতিনিধ জািনেয়েছন,  মা ষেক শাি পণূভােব িতবাদ-আে ালন করার িবষেয় আেবদন জািনেয়েছন
রােজ র মুখ ম ী মমতা ব ানািজ। িক  মুখ ম ী ও রাজ পােলর আেবদনেক উেপ া কেরই িবে ােভ উ াল হেয় ওেঠ গাটা
রাজ । িবে াভকারীরা আ ন লািগেয় দয় রাজ  পিরবহন দফতেরর অধীন  িতনিট সরকাির বাসসহ ১৫িট বােস। শেন
ভাঙচুর ও অি সংেযােগর ঘটনায়  রীিতমেতা  আতি ত হেয়  পেড়েছন  যা ীরা।  দি ণ-পবূ  রেল একিট  সূ  জািনেয়েছ,
সাকরাইল শন চ েরর দাকােনও ভাঙচরু হেয়েছ। কে াল প ােনল িত  হওয়ায়  িসগ ািলং িসে ম মুখ থুবেড়
পেড়েছ। পবূ এবং দি ণ-পবূ রল ব  যা ীবাহী নও বািতল কেরেছ। িকছু ন অ  দূরে ও চালােনা হয় পিরি িত বুেঝ।
িশয়ালদহ-জি পরু,  কােটায়া-িনমিততা  প ােস ার,  মালদহ-আিজমগ  প ােস ার,  ভগলপরু-আিজমগ  প ােস ারসহ
৫০িটরও বিশ প ােস ার ন বািতল করা হেয়েছ।

মেণ সতকতা জাির

আসাম, মঘালয়, য়াহািটসহ উ র-পবূ ভারত মেণ সতকতা জাির কেরেছ যু রা , যু রাজ , কানাডা ও া । িবেশষ
েয়াজন  ছাড়া  এ সম  অ েল আপাতত পা  না  রাখার পরামশই দওয়া  হেয়েছ  বাসী  ভারতীয়  এবং সংি  দেশর

নাগিরকেদর।

  ইে ফাক ড
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

‘ভারত বাচঁাও’ সমােবশ কংে েসর

‘ভারত বাঁচাও’ সমােবেশর ডাক িদেয়েছ কংে স। দেশর অথনীিতর রাব া, সংেশািধত নাগিরক  আইন, কষৃকেদর দশা
ও কমসং ানসহ িবিভ  ই েত গতকাল রাজধানী িদি েত এ সমােবশ করার কথা। সমােবেশ সােবক ধানম ী মনেমাহন
িসং, কংে স ন ী সািনয়া গা ী, রা ল গা ী ও ি য়াংকা গা ীর ব ব  দওয়ার কথা রেয়েছ।
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