
বিরস জনসন

ি িটশ ধানম ীর দািয়  িনেলন বিরস জনসন
কাশ : ২৫ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

যু রােজ র  ধানম ী  িহেসেব  দািয়  িনেয়েছন  বিরস  জনসন।  ল ডেন  পালােম ট  ভবেন  বধুবার
কনজারেভিটভ পািটর নতা বিরসেক ধানম ী িহেসেব ঘাষণা দন কিবেনট সদ রা।

ি েটেনর রানী ি তীয় এিলজােবথ তােক আ ািনকভােব ধানম ী িহেসেব ীকৃিত দন।

পালােমে ট দািয়  হেণর পরপরই রানীর সে  দখা করেত বািকংহাম প ােলেস যান বিরস। পেথ শত
শত িবে াভকারী তােক বাধা দয়ার চ া কেরন।

এরপর ১০নং ডাউিনং ি েট িফের এর বাইের ভাষণ দন বিরস। এর আেগ এখােন িবদায়ী  ভাষণ ও
পালােমে ট ব ব  দন সােবক ি িটশ ধানম ী  থেরসা  ম।  এিদন  ম  সরকােরর বশ  কেয়কজন
কিবেনট সদ  পদত াগ কেরন। এর মেধ  রেয়েছন চ াে লর িফিলপ াম ডও।

পালােমে ট ম বেলন, আিম পালােমে টর একজন সদ  িহেসেব িনেজর দািয়  পালন কের যাব। বিরস
জনসেনর মেতা  একজেনর কােছ দািয়  হ া র করেত পের আিম  খুিশ,  িযিন যথাসমেয় ইউেরাপীয়
ইউিনয়ন (ইইউ) থেক যু রােজ র বিরেয় যাওয়া ( ি ট) এবং দেশর জ  একিট উ ল ভিব েতর

িত িত িদেয়েছন।

কনজারেভিটভ পািটর িনবি ত সমথকেদর ভােট  ম লবার দেলর নতনু নতা  িনবািচত হন ল ডেনর
সােবক ময়র জনসন। িতিন ৬৬ দশিমক ৪ শতাংশ ভাট পেয় জয়ী হেয়েছন।

  যগুা র ড
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

দেলর নতৃ  ছাড়ার সময়ই ম বেলিছেলন, নতুন নতা িনবািচত হওয়ার পরিদনই িতিন আ ািনকভােব
ধানম ীর পদ থেক সের দাড়ঁােবন। িবিবিস।
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