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যুkরাে  দীঘর্তম শাটডাuেনর aবসান হেয়েছ। েpিসেডn াm েডেমাkয্াটেদর psােব রািজ
হেয় আপাতত শাটডাuন েথেক সের আসায় সmিত িদেয়েছন। যিদo তার দািব aনযুায়ী
েমিkেকা সীমােn েদয়াল িনমর্ােণ েকােনা aথর্ বরাd েদoয়া হয়িন। eিদেক েpিসেডn ােmর
ei পদেkেপর সমােলাচনা কেরেছন তার দল িরপাবিলকােনর কেয়কজন। eরi মেধয্ েpিসেডn
াm আেরকিট শাটডাuেনর আশংকা কেরেছন। খবর িসeনeেনর

যুkরাে র sানীয় সময় kবার eকিট psাব pিতিনিধ পিরষদ o িসেনেট পাস হয়। ei
psােব সmিত েদন েpিসেডn াm। oi িদন রােতi েpিসেডn াm সরকােরর aচলাবsার
aবসােন eকিট িবেল sাkর কেরন। eর ফেল গত 22 িডেসmর েথেক kবার পযর্n চলা
35 িদেনর শাটডাuেনর aবসান হেলা। eর মাধয্েম আগামী 15 েফbয়াির পযর্n তহিবেলর
সংকট কাটেলা। pায় আট লাখ কমর্কতর্ া-কমর্চারী eখন কােজ েযাগ েদেবন। শাটডাuেনর ফেল
eসব কমর্কতর্ া-কমর্চারী eতিদন েবতন-ভাতা পািcেলন না। তােদর aনপুিsিতেত aেনক
িবভােগ িবেশষ কের িবমান সংsায় সমসয্া েদখা েদয়। কেয়কিট িবমানবnেরর াiেট িবলm
ঘেট। শাটডাuেনর aবসােন েডেমাkয্াটেদর আংিশক জয় হেলা বেল িবে ষকরা বলেছন।

েpিসেডn াm a ীকার কেরিছেলন, েমিkেকা সীমােn েদয়াল িনমর্ােণ aথর্ বরাd না িদেল
িতিন বছেরর পর বছর শাটডাuন aবয্াহত রাখেবন। েডেমাkয্াটেদরেক তার দািব মানেত
হেব। িকn েডেমাkয্াটরা বেলিছেলন,  শাটডাuেনর aবসান না হেল তারা সীমােn aথর্
বরােdর েকােনা িসdাn মানেবন না। তােদর েসi a ীকারi বহাল থাকেলা। িকn েpিসেডn
াm তার a ীকার েথেক সের আসেলন। িতিন বেলেছন, pায় আট লাখ কমর্কতর্ া-কমর্চারীর

কথা মাথায় েরেখ ei িসdাn িনেয়েছন। তেব সীমােn েদয়াল িনমর্ােণর aথর্ বরাd না িদেল
আেরকিট শাটডাuন িশগিগরi   হেত পাের। েpিসেডn ােmর িসdােnর সমােলাচনা
কেরেছ িরপাবিলকান দেলর কেয়কজন। aিভবাসনিবেরাধী aয্ান কাulার েpিসেডn াmেক
‘কাপু ষ’ বেলেছন। রkণশীল eবং াm সমথর্ক িহেসেব পিরিচত মাiক কারেনািভক eবং
পল েজােসফ oয়াটসন াmেক ‘ভ রু বয্িk ’বেল uেlখ কেরেছন।
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