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প্রে বফফৃ বত
করকাতা: ভঙ্গরফায, ১৭ই বিসম্বয, ২০১৯
ভানফাবধকায যক্ষায়
এনবআয-এনআযব-নাগবযকত্ব আইন বফসযাধী গণতাবিক আসদারনপ্রক
ভথথন  বিারী করুন
এনবআয-এনআযব-নাগবযকত্ব আইন বফসযাধী েবতফাসদ প্রদ উত্তার; জাবভয়া বভবরয়া  আবরগড় ভুবরভ বফশ্ববফদযারসয়য ছাত্রছাত্রী-বক্ষসকযা বদবি ুবরসয ফফথসযাবিত আইন-অবতক্রভ-কযা আক্রভসণয বকায; একাবধক যাজয যকায েবতফাসদ াবভর; ভৃ তুয উসক্ষা
কসয ভানু সলয ঢর ুবিবূ ত প্রক্ষাসব যাস্তায় যাস্তায় যাসজয যাসজয; প্রদসয সফথাচ্চ আদারসত নাগবযকসত্বয ংসাধনী আইবন ভাভারায উত্তা;
আন্তজথাবতক ভসর বাযত যকায বনদায ভসধয, বনসজয ঘসয অসন্তাল – তফু অংখ্য ভানু লসক প্রফ-নাগবযক প্রঘালণা কযসফা, াভাবজক
বফবাজনসক যিক্ষয়ী খ্াসত বনসয় মাসফা, প্রদসয ংবফধানসক দরীয় আগ্রান  দসেয নীসি বনসেলসণ কযসফা - প্রভাবদজী-অবভতজীয এই হুঙ্কায
 হুভবকয যকায আজ ক্রভ-োযভান েবতফাসদয ভুসখ্। প্রদসক তাযা বনসয় িরসছ জরুযী অফস্থা  (আাত) াভবযক ান ফরফত কযায
বদসক। বফসজব-ঙ্ঘ বযফাসযয বদু-সংকীর্ণতাবাদী  প্রভৌরফাদী যাজননবতক স্বাসথথ প্রদসক বনসয় একতযপা প্রছসরসখ্রা ভানু ল েফত আয
ফযদাস্ত কযসত াযসছ না। ভানু ল তায প্রভৌবরক অবধকায  স্বাধীনতা প্রপযৎ িায় আজ এই ফাতথা কসরয কাসছই স্পষ্ট।
এভনই ভসয় বিভফসঙ্গয আতঙ্কগ্রস্ত াধাযণ ভানু ল এনবআয-এনআযব-নাগবযকত্ব আইন বফসযাধী আসদারসন নাভসত ফাধয
সেন। এই আসদারসন মু ি বফববন্ন বি  ফযবিফগথ ঐকযফদ্ধ য়ায প্রম আসফদন কযসছন এববিআয তাসক ভথথন জানায়। এই আসদারসন
নানা স্থাসনয নানা অনববসেত ঘটনাগুবর ফৃ ত্তয গণতাবিক ঐসকযয েসিষ্টাসক ক্ষুণ্ণ কযসত এফং বফরুদ্ধফাদীসদয লড়মি াকাসনায ু সমাগ কসয
বদসত াসয ফসর ভসন কযসছন অসনসকই। প্রই আঙ্কা অভূ রক নয়।
এনবআয-এনআযব-নাগবযকত্ব ংসাধনী আইন বফসযাধী আসদারন ছবড়সয় ড়ায বছসন ভানু সলসক প্রদছাড়া য়ায আঙ্কা এফং
বফসজব  ঙ্ঘ বযফাসযয প্রনতাসদয রাগাতায েসযািনাভূ রক ভন্তফয  উস্কাবনসকই এববিআয েধান কাযণ ফসর ভসন কসয। েধানভিীয
প্রালক বনসয় াম্প্রবতক উস্কানীভূ রক ভন্তফয ভগ্র বফসজব-ঙ্ঘ প্রনতৃসত্বয প্রভরুকযসণয ংকীণথ যাজনীবত  ভানফাবধকায দদবরত কযায
প্রদসজাড়া অজস্র নবজয ভানু লসক ফাাঁিায তাড়নায় উায়ীনবাসফ সথ নাভসত ফাধয কসয তুসরসছ। তাই ঐফ লড়মিকাযী প্রনতাসদয ভুসখ্
ভানু সলয অু বফধায কথা ফা আইন-ৃ ঙ্খরা যক্ষায প্রভকী ফুবর আয প্রাবা ায় না। তাযা ংমত প্রান।
একইাসথ আসদাকাযীসদয েসযাবিত কযসছ ুবরসয দভননীবত: বদবিয জাবভয়া বভবরয়া বফশ্ববফদযারয়  আবরগড় ভুবরভ
বফশ্ববফদযারয় িত্বসয বযকবিত ুবরী িা এয কস ায বনদা কযসছ এববিআয এফং দায়ী কযসছ স্বযাষ্ট্রভিী প্রকন্দ্রীয় োসনয ভুবরভ
বফসেলসক। তাই যাজয যকাসযয কাসছ এববিআয স্পষ্টবালায় দাফী কযসছ আসদারনকাযীসদয েবত যকায তায হুঙ্কায ফন্ধ করুন কাযণ তা
যাসজযয ুবর  োসনয ববতসয রু বকসয় থাকা াম্প্রদাবয়ক ভসনাবাফান্ন ফযবিসদয উৎাবত কযসছ প্রঘাাঁট াকাসত মায একবট নভুনা র
এনআযব-বফসযাধী মু িভঞ্চসক  প্রনা-এনআযব উসদযাসগয তযসপ আসয়াবজত আগাভী ১৯ তাবযসখ্য দু বট বায স্থান না প্রদয়া। অবফরসম্ব
তাসদয বা কযায অনু ভবত প্রদয়ায জনয যকাসযয কাসছ দাফী কযসছ এববিআয।
যাজয যকায এ যাসজয এনবআয েবক্রয়া স্থবগত যাখ্া সত্ব প্রদসজাড়া আয ফৃ ত্তয গণতাবিক আসদারন ছাড়া এনবআযএনআযব-নাগবযকত্ব ংসাধনী আইন ফাবতসরয দাফী ভানু সলয কাসছ অধযা থাকসফ। এই আসদারনসক আয ঐকযফদ্ধ  বিারী কযসত
সফ।
ধীযাজ প্রনগুপ্ত

