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অসম প্ৰদেশ কংদেছ কমমটীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপমিৰ শ্ৰীমৰপুন বৰাৰ সংবাে মমলৰ মটাকা
১৬-০৭-২০১৬
১) মবদেমপ েলৰ মনিৃত্বি গমিি ম াৱা North East Democratic Alliance (NEDA) এ
উত্তৰ পূৱ ভাৰিক কংদেছ মু ক্ত কমৰবলল মলাৱা সংকল্প এক চৈৰাৈাৰী মৈন্তাৰ পমৰৈায়ক। এয়া চ দছ
েন্মোিা মপিৃ- মািৃক উৎখাি কমৰবলল উদ্ গমন েদনাৱা সেৃশ।
২) ামব েংঘদলদৰ ভৰপুৰ যািায়ি বযৱস্থা নথকা মশক্ষা-েীক্ষা-স্বাস্থযৰ মপা ৰ মনাদপাৱা দুগগ ম পা াৰীয়া
অঞ্চল সমূ ৰ মবকাশৰ বাদব আৰু ভাৰিবৰ্গৰ সকদলা ৰােযৰ লগি সমাদন মখাে মমলাই প্ৰগমিৰ পথি
আগবাম ়িবৰ বাদবই কংদেছ েল আৰু ৈৰকাদৰ অসমৰ পাছদি উত্তৰ পূৱি মমিপুৰ , মিপুৰা, নাগাদলণ্ড,
মমঘালয়, মমদোৰাম, অৰুিাৈল প্ৰদেশ পূিগাঙ্গ ৰােযৰ সৃমি কমৰদছ। কংদেদছ েন্ম মেয়া এই উত্তৰ পূৱৰ
৬ ৰােযৰ পৰা কংদেছ মুক্ত কমৰবলল মবদেমপদয় েদনাৱা আহ্বান মকৱল অগিিামিদকই ন য়,
ইমি াসক মবকৃি কৰাৰ এক অপদৈিা।
৩) মবদেমপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপমি শ্ৰীঅমমি শ্বাদ NEDA ৰ উদবাধনী ভাৰ্িি উত্তৰ পূৱৰ ৰােযসমূ ৰ
সবগাঙ্গীন মবকাশৰ বাদব, এই অঞ্চলৰ ৰাইেৰ স্বাথগৰ সুৰক্ষাৰ বাদব NEDA গিন কৰা চ দছ বুমল
মগৌৰদৱদৰ মঘাৰ্িা কৰা অমমি শ্বা ডাঙৰীয়াক আমম প্ৰশ্ন কদৰা –
ক) উত্তৰ পূৱৰ ৰােযসমূ দ পাই অ া মবদশৰ্ মশ্ৰিীৰ ৰােযৰ মযগাো মবদেমপ ৈৰকাদৰ কিগ ন কমৰ,
খ) উত্তৰ পূৱৰ ৰােযসমূদ পাই অ া ৯০:১০ অনু পািৰ মকন্দ্ৰীয় পুুঁমে বন্ধ কমৰ,
গ) উত্তৰ পূৱ উদেযামগক মবকাশ নীমি ২০১৪ মনলমিি কমৰ,
ঘ) উত্তৰ পূৱি ৰূপাময়ি চ থকা ১০০ % মকন্দ্ৰীয় পুুঁমেৰ অমধক আুঁৈমন কিগন কমৰ,
ঙ) অসমৰ চিল মক্ষিসমূ বযমক্তগিকৰি কমৰ ,
ৈ) অসমৰ েীঘগমেনীয়া বান আৰু খ নীয়া সমসযাৰ সমাধানৰ মকাদনা বযৱস্থা নকমৰ,
ছ) উত্তৰ পূৱৰ ৰােযসমূ ৰ মােি থকা আন্তঃৰামেযক সীমা মববাে সমাধানৰ মকাদনা বাস্তৱ সন্মি
বযৱস্থা ে ি নকমৰ,
ে) অসমৰ মবদেশী নাগমৰক সমসযাৰ সমাধান আৰু অসম-বাংলাদেশ সীমান্ত ৈীল নকমৰ,
ঝ) উত্তৰ পূৱৰ ৰােযসমূ ৰ দ্ৰুি উন্নয়নৰ বাদব কংদেছ ৈৰকাদৰ প্ৰথদম উত্তৰ পূৱ পমৰৰ্ে খুমল
মবদশৰ্ পুুঁমে আৱণ্টনৰ বযৱস্থা কমৰমছল। ময মবদেমপ েদল মকন্দ্ৰি ৈৰকাৰ গিন কমৰদয়ই ড’নাৰ
মিিালয়ৰ পুুঁম ে বযাপকভাদৱ কিগ ন কমৰ উত্তৰ পূৱৰ ৰােযসমূ ৰ উন্নয়ন মবমিি কমৰদছ , মসই
মবদেমপ ৈৰকাৰৰ মুখি এমিয়া NEDA ৰ েমৰয়দি উত্তৰ পূৱৰ দ্ৰুি উন্নয়ন সাধন কমৰবলল
ওদলাৱাদিা ভূিৰ মুখি ৰাম নামৰ বাম দৰ আন এদকা ন য়।
মবদেমপ ৈৰকাদৰ NEDA ৰ েমৰয়দি মকদনলক উত্তৰ পূৱৰ ৰােযসমূ ৰ স্বাথগ সুৰমক্ষি কমৰব ?
ক্ৰমশ.....
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(২)
৪) অমমি শ্বা ডাঙৰীয়াই মিওুঁৰ ভাৰ্িি ৬৮ বছদৰ কংদেদছ অসম িথা উত্তৰ পূৱৰ বাদব এদকা কৰা
নাই, কংদেছ ৈৰকাদৰ উত্তৰ পূৱৰ বাদব মকাদনা মদনাদযাগ মেয়া নাই বুমল অনা অমভদযাগৰ উত্তৰি আমম
অমমি শ্বা ডাঙৰীয়াক মসাুঁৱৰাই মেওুঁ ময –
ক) ১৯৪৬ ৈনৰ মকমবদনট মমছনৰ প্ৰস্তাৱ অনুযায়ী অসমক পূৱ পামকস্থানৰ লগি ৈামমল কৰাৰ
মসদ্ধান্ত ভাৰিৰত্ন মগাপীনাথ বৰেললৰ মনিৃত্বি কংদেছ েদল আদদালন কমৰ বামিল নকৰা ’মল
অমমি শ্বাদ অসম নামৰ ৰােযি উত্তৰ পূৱক কংদেছ মুক্ত কমৰবলল আহ্বান েনাব
মনাৱামৰদলদ ুঁদিন।
খ) ১৯৫৩ ৈনি ভাৰ্াৰ মভমত্তি ৰােয পুনৰ গিন প্ৰমক্ৰয়াি অসমৰ অমবভক্ত মগাৱালপাৰা
মেলাক পমিমবঙ্গৰ লগি সামমৰ মেবলল মলাৱা মসদ্ধান্ত অসমৰ কংদেছ েদল আদদালন কমৰ
বামিল নকৰা ’মল অমমি শ্বাদ অসমৰ এই মানমৈি গুৱা াটীি মনদেমখদলদ ুঁ দিন ।
গ) মপয়মল ফুকন, কুশল মকাুঁৱৰ, মমিৰাম মেৱান, কনকলিা বৰুৱা, মভাদগশ্বৰী ফুকননীৰ েদৰ শ
শ কংদেছ কমগীদয় স্বাধীনিা আদদালনি আত্ম বমলোন মে আৰু াোৰ াোৰ কংদেছ কমগীদয়
কাৰাবাস খামট এই মেশ স্বাধীন নকৰা ’মল কংদেছ মুক্ত উত্তৰ পূৱ গম ়িব লল অমমি শ্বাদ ভাৰ্ি
মেয়া েূলৰৰ কথা আমেও বৃমটছৰ মগালাম চ থামকব লামগল ম দিন।
ঘ) MNF উেপন্থীৰ কাযগ কলাদপ বছৰ বছৰ ধমৰ অশান্ত কমৰ ৰখা মমদোৰাম, প্ৰয়াি প্ৰধানমিী
ৰােীৱ গান্ধীদয় “মমদো ৈুমক্ত” মৰ মমদোৰামলল ময শামন্ত আৰু প্ৰগমি আমনদল,
ঙ) নগা মবদৰা ীদয় েীঘগমেন ধমৰ অশান্ত কমৰ ৰখা নগাদলণ্ডক “নগা শামন্ত ৈুমক্ত” মৰ কংদেদছ
আমেৰ শামন্ত আৰু প্ৰগমিৰ নগাদলণ্ড মযেদৰ গম ়ি িুমলদছ,
ৈ) TNV উেপন্থীৰ কাযগকলাদপ েীঘগমেন ধমৰ অশান্ত কমৰ ৰখা মিপুৰালল প্ৰয়াি প্ৰধানমিী
ৰােীৱ গান্ধীদয় “মিপুৰা ৈুমক্ত” ৰ মযাদগমে ময শামন্ত আৰু প্ৰগমি আমনদল,
ছ) মবদেশী বম স্কৰিৰ নামি অসমি সুেীঘগ ছবছৰ ধমৰ ৈলা আদদালনি অমিগভগা চ পৰা
অসমখনলল প্ৰয়াি প্ৰধানমিী ৰােীৱ গান্ধীদয় ১৯৮৫ ৈনি ঐমি ামসক “অসম ৈুমক্ত” মৰ ময
শামন্ত আমনদল,
ে) সুেীঘগ ৩০ বছৰ ধমৰ ULFA আৰু অনযানয উেপন্থী সংগিনৰ িযালীলাই অসমখনি ময
ধৰদি মবধ্বস্ত কমৰ িুমলমছল, প্ৰয়াি প্ৰধানমিী মপ মভ নৰমসং ৰাওদৱ ULFA ৰ লগি আৰম্ভ
কৰা শামন্ত প্ৰমক্ৰয়া ধাৰাবাম কভাদৱ পৰৱিগী কংদেছ ৈৰকাৰ সমূ দ অ ৰ ৈলাই থকা বাদবই
অসমি বিগমান ULFA মক ধমৰ বাকীদবাৰ উেপন্থী সংগিনৰ ম ংসাত্মক কাযগ মনয়িি ম াৱাি
আমে অসমি শামন্ত আৰু প্ৰগমিদয় মবৰাে কমৰদছ,
উত্তৰ পূৱক কংদেছ মুক্ত কমৰবলল আহ্বান েদনাৱাৰ আগদি অমমি শ্বা ডাঙৰীয়াক
আমম এই ইমি াস অধযয়ন কমৰবলল আহ্বান েনাইদছা।
(মৰপুি বৰা)
ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপমি,
অসম প্ৰদেশ কংদেছ কমমটী

