
ভারেত নতুন পাশ হওয়া নাগিরক  আইেনর (িসএএ) িব ে
গতকাল কলকাতায় মমতা ব ানািজর নতৃে  িবশাল িবে াভ
িমিছল।  একই  ই েত  িবে াভ  সমােবশ  হেয়েছ  নয়ািদি ,
মু াই,  হায়দরাবাদ,  আসামসহ বশ কেয়কিট রােজ । হেয়েছ
ধরপাকড় ভাঙচরুও।  সাধারণ  মা েষর সে  অব ান  কমসিূচ
পালন  করেছন  কংে স  নতাকমীরাও।  পিরি িত  িনয় ণহীন
হেয় পড়ার আশ ায় নীরবতা ভেঙ সবাইেক ‘শাি , একতা ও

াতৃ ’  বজায়  রাখার  আ ান  জািনেয়েছন  ধানম ী  নের
মািদ —এএফিপ

সরকার ফেল িদেলও পি মবে  এনআরিস
হেত দব না :মমতা

কাশ : ১৭ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

এনআরিস, নাগিরক  সংেশাধনী আইন ত াহার না করেল রা ায় নেম আে ালন চািলেয় যাব। আমার লােশর ওপর িদেয়
কাযকরী করেত হেব ঐ আইন। পি মবে  সরকার ফেল িদেয় যিদ রা পিত শাসন জািরর চ াও হয়, তা হেলও িপছ ুহটেবা

  তািরক হাসান, কলকাতা
িতিনিধ
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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।

|

না। গতকাল সামবার নাগিরক  সংেশাধনী আইেনর িবেরািধতায় কলকাতার পেথ নেম একথা বেলেছন পি মবে র মুখ ম ী
মমতা ব ানািজ। একই িদন াশনাল পপেুলশন রিজ ােরর (এনিপএ) কায ম িগত কেরেছ পি মব  সরকার। পি মব

রা  এবং িহল অ ােফয়াস িডপাটেম ট থেক গতকাল জাির করা এক িনেদিশকায় বলা হেয়েছ, পরবতী িনেদশ না দওয়া
পয  পি মবে        এই ি য়া িগত রাখা হেলা। এনিপএ হে  ভারেত এনআরিস ি য়ার াথিমক ধাপ। এর ওপর
িভি  কেরই এনআরিস এবং পরবতী পযােয় নাগিরক  সংেশাধনী আইনিট কাযকর করা হেব।

গতকাল মমতা বেলন, আমরা সবাই ভারেতর নাগিরক। সব ধেমর মা ষ িমেল িনি ে , শাি েত বসবাস করব। তার নতৃে
কলকাতার রড রাড থেক জাড়াসাঁেকা পয  তৃণমূল কংে েসর িবশাল িমিছল হয়। ায় চার িকেলািমটার পদযা া কেরন
িতিন। মমতা বেলন,  অশাি  করা যােব না। শাি  বজায় রেখ িতবাদ করেত হেব। কউ েন আ ন দেবন না,  রা া
অবেরাধ করেবন না। সাধারণ মা েষর অ িবধা হয় এমন িকছু করা যােব না। তেব মমতার আ ান সে ও নাগিরক  আইেনর

িতবােদ চতুথ িদেনও পি মবে র িবিভ  জায়গায় িবি  সংঘষ হেয়েছ। বহড়েুত ল ীকা পরু লাকােল হামলা চালায়
িবে াভকারীরা। ন ল  কের এেলাপাতািড় পাথর ছাড়া হয়। বীরভেূমর সাঁইিথয়া, মুরারইসহ িবিভ  শেন দফায় দফায়
চেল িবে াভ। উ র মালদেহ বাস পিরেষবা ব  হেয় যায়। ন সািভেসও িব  ঘেট।

print | সরকার ফেল িদেলও পি মবে  এনআরিস হেত দব না :মমতা | ... https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/114512/সরকার- ফেল...

2 of 2 12/17/2019 10:43 AM


