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েকােনা চুিk না কের iuেরাপীয় iuিনয়ন (iiu) েথেক িবেcেদ যাoয়া বা ‘চুিkহীন েbিkট’ aবেশেষ
আটেক  েগেছ  িbেটেনর  ucকk  হাuস  aব  লডর্ েসo।  িবেরাধী  eবং  িবেdাহীেদর  ‘েনা  িডল  েbিkেট’র
িব েd আনা িবল aনুেমাদন েপেয়েছ লডর্ েস।
eর আেগ েদশিটর িনmকk হাuস aব কমেn eমিপেদর েভােট চুিkহীন েbিkট eখনi না করার ei িবল
পাস হoয়ায় েহের যান িbিটশ pধানমntী বিরস জনসন। বধুবার কমেn pথম দফায় হারার পর kবারo
লডর্ েস ‘েনা িডল েbিkট’ iসুয্েত বড় পরাজয় ঘেট কনজারেভিটভ সরকােরর।
eিদেক  েbিkটেক  (iuেরাপীয়  iuিনয়ন  েথেক  েবিরেয়  যাoয়া)  েকnd  কের  িbেটেনর  রাজনীিত  kেমi
জিটলতর হেয় oেঠ। pথেম চুিkহীন েbিkট বাsবায়েনর বাধা দরূ করেত সংসদ sিগত, পের eরi েজের
সংসেদ দফায় দফায় পরাজেয়র পর eবার আগাম িনবর্াচেনর psাব িদেয় pচাের নােমন িbিটশ pধানমntী
বিরস জনসন।
psাবিট সংসেদর িনmকk হাuস aব কমেn বধুবার নাকচ হয়। িবেরাধী দল েলা জািনেয় েদয় েbিkেটর
েডডলাiেনর আেগ আগাম িনবর্াচেনর psােবর পেk তারা েভাট েদেব না।
িবিবিস  জািনেয়েছ,  kবার  eক  ৈবঠেকর  পর  িbেটেনর  pধান  িবেরাধী  দল  েলবার  পািটর্ ,  িলবােরল

  যুগাnর েডs
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েডেমােkিটক, eসeনিপ o েpiড িসম  জািনেয়েছ, তারা 15 aেkাবর আগাম িনবর্াচেনর psােবর পেk
েভাট েদেব না।
িনয়মানুযায়ী, সরকােরর েময়াদকাল 5 বছর পূণর্ হoয়ার আেগ িনবর্াচন িদেত হেল সংসেদ দiু-তৃতীয়াংশ
সদেসয্র েভাট দরকার হয়। eেkেt psাবিট পােস িবেরাধীেদর েভাট pেয়াজন kমতাসীন কনজারেভিটভ
পািটর্ র। িবেশষত, েলবার পািটর্ র সদসয্রা েভাট না িদেল psাবিট পাস হেব না।
িবেরাধীরা  আগাম  িনবর্াচেনর  িব েd  থাকেলo  বহৃsিতবার  েথেকi  িনবর্াচনী  pচার   কেরন
pধানমntী বিরস জনসন। eিদন লnেনর রাজপেথ pচার চালান িতিন। kবার sটলয্ােn িনবর্াচনী pচার
চালান। েসখােন কনজারেভিটভ পািটর্ র pধান পদতয্াগ করায় েবকায়দায় আেছন বিরস।
eছাড়া sটলয্ােnর বািসnারা আেগ iuেরাপীয় iuিনয়নভুk (iiu) থাকেত েভাট িদেয়িছেলন।
িবেরাধীেদর দািব, িবল পাস o চুিkহীন েbিkট েঠকােনা িনি েতর পরi তারা আগাম িনবর্াচেনর িদনkণ
িঠক করেব। িবল aনযুায়ী, েডডলাiন 31 aেkাবেরর মেধয্ েbিkেটর জনয্ চুিk করা না েগেল pধানমntী
iiuেক তা 3 মাস েপছােনার aনেুরাধ করেবন।
বিরস জনসন বলেছন, িতিন মের েগেলo েbিkট েপছােনার aনুেরাধ করেবন না। তার মেত eটা iiuর
হােত  েbিkেটর  িনয়ntণ  তুেল  েদেব।  িবেরাধীরা  ‘জনগেণর  icার  িব েd  িসdাn  িনেcন’ uেlখ  কের
পদতয্ােগরo মিক েদন বিরস।
িতিন জানান, 15 aেkাবর আগাম িনবর্াচন বা 31 aেkাবর pেয়াজেন চুিkহীন েbিkট বাsবায়ন করা
না েগেল িতিন পদতয্াগ করেত পােরন। e িনেয় dেnd iিতমেধয্ বিরেসর দল o মিntt েছেড়েছন তার েছাট
ভাi েজা জনসন।
eিদেক pধানমntীর সংসদ sিগেতর িসdােnর িব েd বয্বসায়ী িজনা িমলােরর করা আেবদন খািরজ কের
িদেয়েছন  লnেনর  হাiেকাটর্ ।  e  িসdােnর  িব েd  kবারi  িতিন  যুkরােজয্র  সুিpমেকােটর্  েগেল  17
েসেpmর e িনেয় নািনর তািরখ ধাযর্ করা হয়।
রয়টাসর্ বলেছ, েbিkট িনেয় iiuর সে  িbেটেনর আেলাচনায় েকােনা agগিত েদখা যােc না। eক iiu
kটনীিতক বেলন, িbিটশ পk আেগর মেতাi িবশৃ লা সৃি  কের চলেছ। ফেল েকােনা িকছুর পূবর্াভাস েদয়া
aতয্n কিঠন।
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