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পররা মntী  ড.  e  েক  আbুল  েমােমন  বেলেছন,  ভারেতর  নাগিরকt
সংেশািধত  আiন  (িসee) eবং  জাতীয়  নাগিরকপি  (eনআরিস) েদশিটর
aভয্nরীণ iসুয্। তেব ei দiু iসুয্েত েদশিটেত েকােনা ধরেনর aিন য়তা
ৈতির  হেল  তা  pিতেবিশ  েদশ েলােকo  আkাn  করেত  পাের।  রিববার
ভারতীয়  বাতর্ া  সংsা  িপিটআiেক  েদoয়া  eক  সাkাtকাের  িতিন  ei
uেdেগর কথা জািনেয়েছন।

ভারেত নাগিরকt সংেশািধত আiন পােশর পর েথেক সিহংস িবেkাভ েবেড়
চেলেছ।  eখন  পযর্n  20  জেনর  েবিশ  িবেkাভকারী  িনহত  হেয়েছন।  ড.

েমােমন  আশাবাদ  বয্k  কেরন  েয,  িদিl ei  সংকট  কািটেয়  uঠেত  পারেব
eবং  pিতেবশী  েদশ েলা eর  pভােবর  বাiের থাকেব। িতিন  বেলন, িসee
eবং eনআরিস ভারেতর aভয্nরীণ iসুয্।                  ভারত সরকার বার
বার e িবষেয় আমােদর আ s কেরেছ। তারা আiনগত o aনয্ানয্ কারেণ
e েলা  করেছ  বেল  জািনেয়েছ।  pধানমntী  েশখ  হািসনার  সে  আলােপ
ভারেতর pধানমntী নেরnd েমািদ আ s কেরেছন েয, েকােনা পিরিsিতেতi

eনআরিস বাংলােদশেক pভািবত করেব না।

পররা মntী  বেলন,  আমরা  ভারেতর  eক  নmর  বnু।  ভারেতর  oপর  আমােদর  আsা  আেছ।  িতিন  uদাহরণ  িদেয়  বেলন,

যুkরাে  aথর্ৈনিতক মnা েদখা িদেল ব  েদশ আkাn হয়। কারণ আমরা িব ায়েনর যুেগ বাস কির। আমােদর আশ া, ভারেত
সামানয্ aিন য়তা ৈতির হেল pিতেবশীরাo আkাn হেত পাের। eটা aবশয্i uেdেগর। eনআরিস, িসee ভারেতর aভয্nরীণ
iসুয্। আমােদর iসুয্ নয়। e েলা তােদরi েদখা uিচত।

বাংলােদেশ িহnু িনযর্াতন o িনপীড়েনর খবরo সmpিত asীকার কেরেছন পররা মntী  েমােমন। িতিন  বেলন, বাংলােদেশর
মেতা সাmpদািয়ক সmpীিতর নিজর খুব কম েদেশi আেছ। ভারেত েকােনা বাংলােদিশ aৈবধভােব থাকেল তােদর তািলকা িদেত
বেলেছন। যােত কের eকিট pিkয়ার মেধয্ তােদর েফরত আনা যায়। 
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