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নারীেক িবজয়ী কের সংসেদ পািঠেয়িছেলন েদশিটর েভাটাররা। প দশ েলাকসভায় নারী সংসদ সদে র সংখয্া িছল 63। ভারতীয় 
িনব র্াচন কিমশেনর সূ  জানা েগেছ, চলিত বছেরর (312৯) েলাকসভায় িতদব্ি তা কেরেছন 835 নারী াথ । eর মে  কংে স 
াথ  কেরিছল 65 জনেক, িবেজিপ 64 জনেক। 

মুসিলম সংসদ সদ  38 

eিদেক eবােরর েলাকসভা িনব র্াচেন েমাট 38 জন মুসিলম সংসদ সদ  িনব র্ািচত হেয়েছন। eর মে  দুi রাজয্ পি মব  o 
u র েদশ েথেকi িজেতেছন 23 জন। 

গতবােরর তুলনায় ভারতীয় সংসেদ মুসিলম িতিনিধতব্ েবেড়েছ 5 জন। তেব, িবেজিপ 414িট আসন েপেলo 38 মুসিলম সংসদ 
সদে র মে  eকজনo িবেজিপর মেনানয় েপেয় িবজয়ী হেয় আেসনিন। যিদo িবেজিপ 7 জন মুসিলমেক াথ  কেরিছল। e 38 
জেনর মে  রেয়েছন াশনাল কনফাের  েনতা ফারুক আবদু াহ, eআieমআieেমর আসাদ uি ন oয়াiিস, সমাজবাদী পািট র্র 
আজম খান। মমতা ানািজর্র তৃণমূল কংে েসর মেনানয়েন েলাকসভা েভােট িনব র্ািচত হেয়েছন 6 মুসিলম াথ । কংে েসর 
িতিনিধতব্ করেছন 5 জন। সমাজবাদী পািট র্, বহুজন সমাজ পািট র্, াশনাল কনফাের  o iuিনয়ম মুসিলম িলগ েথেক আেছন 4 

জন কের সাংসদ। eআieমআieম eর আেছ দুi িনব র্ািচত িতিনিধ। রামিবলাস পােসায়ােনর eলেজিপ, শরদ পাoয়ােরর 
eনিসিপ, িসিপআieম o বদরুি ন আজমেলর eআiiuিডeফ েথেক eবার জয় েপেয় সংসেদ eেসেছন eকজন কের াথ ।  

 


