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িbেটেনর  পালর্ােমেnর  িনmকk  হাuজ  aব  কমেn  সংখয্াগির তা  হারােলন
pধানমntী  বিরস  জনসন।  তার  েটাির  দেলর  eমিপ  িফিলপ  িল  েbিkট  iসুয্েত
িবেরাধী িলবােরল েডেমাkয্ািটক  পািটর্ েত েযাগ  েদoয়ার পর eমন পিরিsিতর
সৃি  হেয়েছ। কারণ মাt eকিট আসেন সরকােরর সংখয্াগির তা িছল। eছাড়া
েডিভড েগৗক, িফিলপ হয্ামn, েgক kয্াকর্  eবং কয্ােরািলন েনায়াকস চুিkহীন
েbিkেটর িবপেk েভাট েদেবন বেল জািনেয়েছন। eর ফেল 1996 সােলর পর
pথমবােরর মেতা িbেটেন eকিট সংখয্ালঘু সরকার রা  পিরচালনা করেছ। ফেল
আগামী 14 aেkাবর েদশিটেত আগাম িনবর্াচেনর সmাবনা েবেড়েছ। gী কালীন

ছুিটর  পর  গতকাল  পালর্ােমেnর  pথম  aিধেবশন  বেস।  িবেরাধীরা  আশা  করেছন,  চুিkহীন  েbিkেটর
িবপেk তােদর psাবিট পাস হেব। খবর িবিবিস, দয্ গািডর্ য়ান o ডয়েচেভেলর

িবেরাধী eমিপরা গতকাল েbিkট iসুয্েত জ ির িবতেকর্ র psাব িদেল হাuস aব কমেnর িsকার জন
বারেকা aনমুিত েদন। eরপর pধানমntী বিরস জনসন তার বkেবয্ বেলন, পালর্ােমেn তার িসdােnর
িব েd psাব পাস হেল িনবর্াচেনর মুেখামিুখ হেত হেব। িবেরাধী েলবার েনতা েজেরিম করিবন বেলন,
িতিন িনবর্াচেনর জনয্ psত। িকn pধানমntী বিরসেক চুিkহীন েbিkট করেত েদoয়া হেব না। গতকাল
রাত eকটায় ei িরেপাটর্  েলখা পযর্n পালর্ােমেn িবতকর্  চলিছল।
পালর্ােমেn  িবেরাধী  পk  চলিত  সpােহi  সিmিলতভােব  eকিট  psাব  aনুেমাদেনর  uেদয্াগ  িনেc।  eর
আoতায় 19 aেkাবেরর মেধয্ iiuর সে  চুিk িনেয় ঐকমতয্ সmব না হেল েbিkেটর সময়সীমা আেরা
3 মাস েপছােনা হেব। uেlখয্, 17 o 18 aেkাবর iiu শীষর্ সেmলেন েbিkট িনেয় েবাঝাপড়ার িবষেয়
ফয়সালা হেয় যােব। আগামী বছেরর 31 জানয়ুাির পযর্n সময় কােজ লািগেয় iuেরাপীয় iuিনয়েনর সে
েবাঝাপড়া িনি ত করেত হেব। গতকাল সnয্ায় েসi লেkয্ পালর্ােমেn pাথিমক েভােট িবেরাধীেদর জয়
হেল pধানমntী আগাম িনবর্াচেনর কথা জািনেয়েছন। কারণ ei েভাটাভুিটর পেরi  েলবার পািটর্  সরকােরর
িব েd aনাsা psাব আনেব বেল ধের েনoয়া হেc।
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