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ি ট ই েত ি েটেনর ধানম ী থেরসা ম নতনু াব িদেয়েছন। তেব এই ােব আেগর চেয়
নতনু তমন িকছু নই  বেল িবে ষকরা বলেছন। অ িদেক িবেরাধী দল লবার পািটর নতা জেরিম
করিবনও একিট াব িদেয়েছন। ই ােবর মেধ  িবেরািধতা দখা িদেয়েছ। ফেল ি ট শষ পয
কেব এবং িকভােব বা বায়ন হেব তা িনেয় সংশেয়র সিৃ  হেয়েছ। খবর রয়টাস ও আল জািজরা’র

ানীয় সময় সামবার ি িটশ পালােমে টর িন ক  হাউস অব কমে  থেরসা ম নতুন াব দন যােক
িতিন ‘ ান িব’ নােম অিভিহত কেরেছন। তেব ‘ ান এ’ এর চেয় এই ােব বড় ধরেনর পিরবতন
আনা হয়িন। থেরসা ম ‘আইিরশ ব াক প’ পিরক না িনেয় আেরা আেলাচনার কথা বেলেছন। এ িনেয়
তার দেলর মেধ ই ব াপক আপি  রেয়েছ। থেরসা ম চিু হীন ি েটর স াবনার কথাও জািনেয়েছন।
িতিন এই নীিত থেক সের আসেবন না বেল জানান। এছাড়া ি তীয় গণেভােটর দািব নাকচ কেরেছন

ধানম ী থেরসা ম।  সামবার পা া  একিট াব িদেয়েছন িবেরাধী  নতা জেরিম  করিবন। িতিন
চিু হীন ি ট  না  করেত এবং ি তীয় গণেভােটর দািব  জািনেয়েছন যা  থেরসা ম’র ােবর সে
সাংঘিষক।

থেরসা ম’র নতনু াব িনেয় সংেশাধনী িদেত পারেবন আইন েণতারা।  তেব এর আেগই িবেরাধী
দেলর প  থেক আেগই পা া াব দওয়া হেলা। এই থম করিবেনর প  থেক আ ািনকভােব

ি ট   িনেয় কােনা াব দওয়া হেলা। তেব করিবেনর দেলও তার াব িনেয় িবেরািধতা আেছ।
আগামী ২৯ জা য়াির থেরসা ম’র াব িনেয় পালােমে ট িবতক হেব। করিবন ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর
একক বাজাের ি েটেনর থাকার াব কেরেছন এবং েয়াজেন ি তীয় গণেভােটর দািব তুেলেছন। করিবন
চিু হীন ি েটর কেঠার িবেরািধতা কেরেছন। থেরসা ম এসব াব আেগই নাকচ কের িদেয়িছেলন।
ফেল  ই  পে র  িবেরােধ  শষ  পয  ি েটর  বা বায়ন  িনেয়  আশংকা  আেছ  িবে ষকেদর  মেধ ।
ইউেরািপয়ান কিমশেনর মখুপা  মারগািরিতন িসিচনাস বেলন, চিু হীন ি েটর অথ হেব হাড আইিরশ
সীমা ।  এটা  হেল  ি েটেনর কােনা  পণ  আমদািনেত ইইউভু  দশ েলা  কেঠারভােব  যাচাই-বাছাই
করেব।
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