রাজ্যজ্ুড়ে
প্রচাড়র নামড়ে
১৭ দল
ননজ্স্ব প্রনিনননি: কলকািা, ১২ নিড়েম্বর— নাগনরকত্ব
েংড় ািনী নিল েংখ্যার জজ্াড়র পা কনরড়ে েংনিিাড়ন
িমননরড়পক্ষিার
ম
আদ ড়ক
ম
জ্লাঞ্জনল নদড়ে জমাদীঅনমি াহ েরকার জেভাড়ি জ্নগণড়ক নিভ্রান্ত করড়ি
চাইড়ে, িার নিরুড়ে মানুড়ের মড়িয িযাপক প্রচার
ননড়ে োওোর কমেূম নচ ননল ১৭টি িামপন্থী ও েহড়োগী
দল।
একইেড়ে,
ননিযপ্রড়োজ্নীে
জজ্ননড়ের
অনিমূড়লযর নিরুড়ে এিং আগামী ৮জ্ানুোনর
জদ িযাপী োিারণ িমঘড়ির
ম
প্রচারও চলড়ি।
িৃহস্পনিিার ১৭টি িাম ও েহড়োগী দড়লর েভার পর
দলগুনলর পড়ক্ষ নিমান িেু এখ্ির জ্াননড়ে িড়লন,
এই প্রচাড়রর মড়িয নদড়ে মানুড়ের োমড়ন জকন্দ্রীে
েরকার ও রাজ্য েরকাড়রর নিচানরিা ও নমথ্যা প্রচাড়রর
মুড়খ্া উড়মাচন করড়িই হড়ি। নিনন এনদন জ্ানান,
আগামী ১৬, ১৭, ১৮নিড়েম্বর (জোম, মেল ও িুিিার)
৩নদনিযাপী প্রনিটি হরাঞ্চড়লর ওোড়িম ওোড়িম এিং
গ্রামাঞ্চড়ল পঞ্চাড়েি নভনিক িযাপক প্রচার কমেূম নচ
হড়ি।
১৯নিড়েম্বর,
িৃহস্পনিিার,
কলকািাে
রাজ্যিযাপী একটি িে মাড়পর েমাড়ি

ও নমনেল

হড়ি।

নিমান িেু এনদন িড়লন, জকিলমাত্র জঘানেি

এই েমস্ত কমেূম নচই নে, িাম ও েহড়োগী দলগুনল
জেৌথ্ ও এককভাড়ি নানা প্রজিোে মানুড়ের মড়িয এই
প্রচার অিযাহি রাখ্ার কমেূম নচ জনড়ি। এনদন বিঠড়ক
নেনপআই(এম),

নেনপআই,

নেনপআই(এমএল)নলিাড়র ন,
আরএেনপ,
ওোকমাে ম

আরনেনপআই,
পাটিম ,

ভারিীে

এআইএফনি,
এমএফনি,
িলড় নভক

নিনিনে,
পাটিম ,

নেনপআই(এমএল), নপনিএে, নেআরএলআই, নেনপনি,
এননেনপ, আরড়জ্নি এিং এলড়জ্নি দড়লর জনিৃত্ব
উপনিি নেড়লন।
নিমান িেু এনদন িড়লন, িিমমান েমড়ে নিড়জ্নপআরএেএে জদ িযাপী িড়মরম নভনিড়ি নাগনরকড়ত্বর
গযারানি নননদমষ্ট করার রাজ্নননিক জখ্লা শুরু কড়রড়ে।
জদড় র নিনভন্ন িম-িণ
ম -ভাোর
ম
মানুড়ের মড়িয এক
অ ানন্তপূণ ম পনরড়ি

বিনর করাই এড়দর লক্ষয। জদড় র

োমনগ্রক স্বাড়থ্রম পড়ক্ষ এিা জেমন অ ননেংড়কি,
জিমনন এর পনরণাড়ম আমাড়দর মড়িা রাড়জ্য এক
ভেঙ্কর পনরড়ি
বিনর করার জচষ্টা হড়ি পাড়র।
জলাকেভা ও রাজ্যেভাে নাগনরকত্ব েংড় ািনী নিল
জভাড়ির জজ্াড়র পা করাড়লও এর নিরুড়ে জ্নগড়ণর

োমড়ন আেল েিয িু ড়ল িরড়ি িযাপক প্রচার
আড়দালড়ন ানমল হড়ি হড়ি।
নিমান িেু জ্ানান, নদনিড়ি ৫টি িামপন্থী দড়লর পক্ষ
জথ্ড়ক ১৯নিড়েম্বর নাগনরকত্ব েংড় ািন নিড়লর
নিরুড়ে ভারড়ির েংনিিান এিং িার গণিানিক নভনি
ও িমননরড়পক্ষিার
ম
আদ ড়ক
ম
রক্ষা করার লড়ক্ষয
জদ িযাপী জ্নগণড়ক েুক্ত কড়র কমেূম নচ গ্রহণ করার
আহ্বান জ্ানানা হড়েড়ে। ভারড়ির অথ্নননিক
ম
পনরনিনি েি নিপেস্ত
ম হড়ে, দ্রিযমূলয িৃজের কারড়ণ
েি মানুড়ের জ্ীিনেিণা িােড়ে, িিই নিড়জ্নপআরএেএে মানুড়ের মড়িয অননকয েৃটষ্ট করার জ্নয
জ্নগড়ণর মড়িয নিভাজ্ন েৃটষ্ট করড়ি নানা কমেূম নচ
ননড়ে আেড়ে।
এই জপ্রনক্ষড়িই ১৭দড়লর বিঠড়ক
নিস্তানরি আড়লাচনা কড়র িযাপক ও নননিে প্রচারআড়দালড়নর কমেূম নচ জনওো হড়েড়ে। নিমান িেু
এনদন জ্ানান, জজ্লাে জজ্লাে এই কমেূম নচ রূপােড়ণর
জ্নয দলগুনলর জজ্লা জনিৃত্ব আলাপ-আড়লাচনা কড়র
প্রড়োজ্নীে িযিিা গ্রহণ করড়ি।

