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"ভারতীয় সংসদ, পূর্ণ তর্ণ বিতর্ণ ও আল াচনার পর র্ৃ বি সংস্কার আইন পাস র্লরলে। এই
সংস্কালরর ফল র্ৃ ির্লদর র্ালে িাজার আরও সম্প্রসাবরত এিং সহজ হলি। অর্ণননবতর্ এিং
পবরলিশগতভালি
বিবতশী
র্ৃ বির্ালজর
সুল াগ
আরও
প্রশস্ত
হলি।
ভারলতর বিবভন্ন অংলশ র্ৃ ির্লদর ছোট ছোট বর্েু সংগঠন এই সংস্কারবিলরাধী মলনাভাি ছপাির্
র্লর। প্রবতিাদীলদর অনুভূবতর প্রবত সম্মান জাবনলয়ই ভারত সরর্ার তালদর প্রবতবনবধলদর সালর্
ইবতমলধে আল াচনা শুরু র্লরলে। ছর্ন্দ্রীয় মন্ত্রীরা আল াচনায় অংশ বনলয়লেন এিং ইবতমলধে এগালরা
দফার আল াচনা সম্পন্ন হলয়লে। এমনবর্ সরর্ার আপাতত আইন মু তু বি রাখার প্রস্তািও বদলয়লে,
ভারলতর
প্রধানমন্ত্রীর
ছর্লর্
িারংিার
এই
প্রস্তাি
ছপশ
র্রা
হলয়লে।
তলি, স্বার্ণালেিী দ গুল া এই প্রবতিালদর সুল াগ বনলয় বনলজলদর এলজন্ডা প্রলয়াগ র্রার ছচষ্টা র্লর
চল লে এিং র্ৃ ির্লদর তালদর বনজস্ব

ক্ষ্ে ছর্লর্ বিবিন্ন র্রার ছচষ্টা চাব লয়

ালি। 26 জানুয়াবর

ভারলতর প্রজাতন্ত্র বদিলস তা এর্ ভয়ািহ আর্ালর প্রতেক্ষ্ র্রা ছগলে। রাজধানীলতই ভারলতর
অনেতম জাতীয় অনুষ্ঠান, ভারতীয় সংবিধালনর উলবাধন িাবিণর্ী সবহংস আলদা ন ও ভাঙচু লরর
বারা

র্ বিত

হয়।

এই সুল ালগ স্বার্ণালেিী বর্েু মানুি ভারলতর বিরুলে আন্তজণাবতর্ সমর্ণন এর্বিত র্রার ছচষ্টা
র্রলে।। এই ঝালম ার সূি ধলরই বিলের আলরর্ প্রালন্ত মহাত্মা গান্ধীর মূবতণ ভাঙচু র র্রা হয়
ভারত

এিং

আপামর

সভে

সমালজর

পলক্ষ্

অতেন্ত

া

অিমাননার্র।

ভারতীয় পুব শ িাবহনী এই সমসো অতেন্ত র্ড়া হালত বনয়ন্ত্রর্ র্লরলে। িহু পুরুি এিং মবহ া
পুব শ শারীবরর্ভালি আক্রান্ত হলয়লে এিং বর্েু ছক্ষ্লি েু বরর্াঘালত গুরুতর আহত হলয়লে।
ভারলতর গর্তাবন্ত্রর্ নীবত এিং শাসনিেিিার ছপ্রবক্ষ্লত এই বিলক্ষ্াভগুব লর্ গুরুত্ব বদলয় সরর্ার এিং
সংবিষ্ট
র্ৃ ির্লগাষ্ঠীর
মলধে
অচ ািিা
সমাধালনর
পর্
ছখাোঁজা
উবচত।
এই জাতীয় বিিলয় ছর্ানও ধারনা র্রার আলগ, আমালদর অনুলরাধ সঠির্ তর্ে বনধণারর্ র্রলত

এিং িতণ মান বিিয়গুব , বিলশি র্লর তারর্ালদর সামাবজর্ মাধেলমর হোশটোগ এিং মন্তিে র্রার
প্রির্তা র্া র্ভালি খবতলয় ছদখলত, র্ারন তালদর সঠির্ িা দাবয়ত্বশী হওয়ার ছর্ানও দায়িেতা
ছনই।
"
#IndiaTogether
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ননউ নেনি
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DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and
may be referred to as the official press release.

