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িbেটেনর  পালর্ােমn  sিগত  করা  েথেক  সের  আসেছন  না  িbেটেনর  pধানমntী  বিরস  জনসন।  গতকাল
eবােরর েশষ aিধেবশন বেস। ei সময় eমিপেদর মেধয্ বয্াপক িবতকর্  হয়। আগাম িনবর্াচন হেল হাuজ
aব কমেnর িsকার জন বারেকা েয েকােনা মহূুেতর্  পদতয্াগ করেবন। তেব েসটা না হেল 31 aেkাবর
পদতয্াগ করেবন বেল েঘাষণা িদেয়েছন। আগামী 14 aেkাবর পালর্ােমেnর পরবতর্ী aিধেবশন বসেব।
15 aেkাবর আগাম িনবর্াচন হেব িক না েসi psােবর oপর গতকাল িdতীয়বােরর মেতা েভাট হoয়ার
কথা। তেব েভােটর আেগi pধানমntীর িবেরাধী o িবেdাহী eমিপরা িনবর্াচেনর িবপেk েভাট েদেবন বেল
জািনেয়েছন। ফেল আগামী নেভmেরর আেগ পালর্ােমn িনবর্াচন হoয়ার সmাবনা েনi। eক ডাচ মntী সতকর্
কেরেছন, িbেটনেক িনেয় iiu ৈধযর্য্ হারােc। খবর িবিবিস, ডয়েচেভেল o দয্ গািডর্ য়ােনর

eমিপরা দািব কেরেছন, তারাo িনবর্াচন চান। তেব eর আেগ চুিkহীন েbিkেটর psাব বািতল করেত
হেব।  iেতামেধয্  পালর্ােমেn  চুিkহীন  েbিkেটর  িব েd  psাব  পাস  হেয়েছ।  গতকাল  রািন  িdতীয়
eিলজােবেথর oi িবেল sাkর করার কথা। eিট আiেন পিরণত হেল চুিkহীন েbিkট করেত পারেবন না
pধানমntী  জনসন।  তােক  iiuর  কােছ  েbিkট  িবলেmর  জনয্  আেবদন  করেত  হেব।  যিদo  িতিন  েসিট
করেবন  না  বেল  জািনেয়েছন।  িকn  মntীরা  বলেছন,  সরকার  aবশয্i  আiন  মানেব।  তেব  িবsািরত
বয্াখয্ায় কী বলা হেয়েছ েসিদেক দিৃ  েদoয়া হেব। pধানমntীর uপেদ ারা আেলাচনা করেছন, আiেনর
আoতায়  েথেকi  িকভােব  পালর্ােমnেক  uেপkা  করা  যায়  তা  িনেয়।  তােদর  পিরকlনার  আoতায়
েbিkেটর সময়সীমা বাড়ােনার আেবদেনর সে  সে  আেরকিট িচিঠেত জানােনা হেব েয িbিটশ সরকার
েbিkেটর েময়াদ বাড়ােত চায় না।
ধারণা  িছল,  পালর্ােমেn  সবকয়িট  িবেল  হারার  পর  সরকার  হয়েতা  পালর্ােমn  sিগত  করা  েথেক  সের
আসেবন। িকn গতকাল ডাuিনং িsট িনি ত কেরেছ, েসামবােরর পর পালর্ােমn sিগত থাকেব। আগামী
14 aেkাবর পযর্n eমিপেদর পেk েকােনা সিkয় ভূিমকা রাখা সmব হেব না। তারপর রািনর ভাষেণর
মাধয্েম  নতুন  aিধেবশন   হেব।  পালর্ােমেn  জ ির  িবতেকর্ র  জনয্  iেতামেধয্  দিুট  আেবদন  জমা
পেড়েছ।  eকিট  আেবদন  কেরেছন  িবেরাধী  েলবার  পািটর্ র  েনতা  েজেরিম  করিবন।  আেরকিট  কেরেছন
েডািমিনক িgভ। িকn িক িবষেয় িবতকর্  তা িনেয় িকছু জানা যায়িন।   
েসামবার িbিটশ pধানমntী ডাবিলেন আয়ারলয্ােnর pধানমntী িলo ভারাদকােরর সে  আেলাচনা কেরন।
আiিরশ সীমােn বয্াকsপ বয্বsার িবকl িনেয় দiু েনতার মেধয্ আেলাচনা হেয়েছ। eখেনা পযর্n জনসন
েকােনা  pহণেযাগয্  িবকl  েপশ  করেত  না  পারেলo  িতিন  আগামী  iiu  শীষর্  সেmলেনর  আেগ  ei  pে
েবাঝাপড়ার আশা pকাশ কেরেছন। ভারাদকার aবশয্ dত েকােনা সমাধানসূt আশা করেছন না বেল
জািনেয়েছন।
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