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ei িবল পাস হoয়ার পর ধানম ী বিরস জনসন আগামী 26 aে াবর আগাম িনব র্াচেনর াব u াপন কেরন 
পাল র্ােমে । িক  পাল র্ােমে র পাঁচ বছেরর েময়াদ পূণ র্ করার বা বাধকতা সং া  eকিট আiন (িফ ড টাম র্ 
পাল র্ােম  aয্া  3122) রেয়েছ। eেত বলা হেয়েছ, যিদ আগাম িনব র্াচন aনু ান করেতi হয়, তাহেল দুi-
তৃতীয়াংশ পাল র্ােম  সদে র সমথ র্ন লাগেব। িক  ধানম ীর u ািপত আগাম িনব র্াচেনর াব দুi-তৃতীয়াংশ 
eমিপর সমথ র্ন েপেত থ র্ হয়। আগাম িনব র্াচেনর াব েরেখ ধানম ী বিরস জনসন পাল র্ােম েক বেলিছেলন, 
সরকােরর আনা eেকর পর eক াব যিদ পাল র্ােম  পাস না কের, তাহেল সরকার পিরচালনা করা পুেরাপুির 
aস ব। িতিন বেলন, সংসদীয় গণতে  eিট নিজরিবহীন েয সরকার িনব র্াচন িদেত চাে  আর িবেরাধী দল েসিট 
তয্াখয্ান করেছ। তেব িবেরাধী দল েলবার পািট র্ বলেছ, তারা আগাম িনব র্াচেনর িবেরাধী নয়। দুi বছর ধের 

েলবার পািট র্র েনতা েজেরিম করিবন আগাম িনব র্াচেনর দািব জািনেয় আসেছন। িক  ei মুহূেত র্ েলবার পািট র্র 
a ািধকার হে  ‘েনা িডল ে ি ট’ েঠকােনা। যখন পুেরাপুির িনি ত হoয়া যােব েনা িডল ে ি ট আর হে  না 
তখন িনব র্াচেনর াপাের িবেরাধী দল েলবার পািট র্র েকােনা আপি  েনi। 

e িবষেয় ছায়া চয্াে লর জন াকেডােনল বেলন, েলবার পািট র্ িনব র্াচন চায়। তেব তারা াধা  িদে  ‘েনা িডল 
ে ি ট’ ব  করা। ধানম ীর ভাiেয়র পত াগ : ে ি ট iসুয্েত পাল র্ােমে  ধানম ী বিরস জনসেনর 
পরাজেয়র পেরর িদন গতকাল বৃহ িতবার তাঁর েছাট ভাi েজা জনসন পাল র্ােম  সদ  o ম ীর দািয়তব্ েথেক 
পদতয্ােগর েঘাষণা িদেয়েছন। েজা বেলেছন, পািরবািরক আনুগতয্ o জাতীয় সব্ােথ র্র সংঘােতর কারেণ িতিন 
পদতয্াগ কেরেছন। িতিন ি েটেনর বািণজয্ম ীর দািয়েতব্ িছেলন। স ত, 3127 সােল iiu গণেভােট েজা 
জনসন ে ি েটর িবরুে  েভাট িদেয়িছেলন। িক  তাঁর ভাi ে ি েটর পে  েসা ার িছেলন। গত বছর সােবক 
ি িটশ ধানম ী েটেরসা েমর ে ি ট চুি র িবেরািধতা কের পদতয্াগ কেরিছেলন েজা। িক  কনজারেভিটভ 
পািট র্র সদ রা তাঁর ভাiেক দলীয় েনতা িনব র্ািচত করার পর িতিন আবার সরকাের েযাগ েদন। সূ  : িবিবিস। 

 


