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িনর শ সংখ াগির তা ছাড়াই কানাডায় সরকার গঠন করেছন বতমান ধানম ী জাি ন েুডা। দশিটর
িসিবিস িনউজ ও িসিটিভ িনউেজর খবের বলা হেয়েছ, সামবার অ ি ত সাধারণ িনবাচেনর ফল অ যায়ী
আবারও কানাডার মতায় আসেছ জাি ন েুডার িলবােরল পািট। এ িবজেয়র মাধ েম টানা ি তীয়বার

ধানম ী হেত চেলেছন েুডা। তেব তােক এবার সংখ ালঘ ুসরকার গড়েত হেব।

জেয়র পর মি েল এক ব তৃায় েুডা বেলন,  আজেকর রােত কানাডার জনগণ িবভি  ও নিতবাচক
           দিৃ ভি েক ত াখ ান কেরেছন। তারা কাটছাঁট ও কৃ তােক বািতল কেরেছন। অ িদেক তারা
অ গিতশীল এেজ ডােক সমথন কেরেছন।  তারা  জলবায়ু  পিরবতন রােধ জারােলা  পদে প দখেত
চান। আমরা জনগেণর ত াশা পূরেণ কাজ করব।

কানাডার ৩৩৮ আসেনর পালােমে ট এককভােব সরকার গঠেনর জ  েয়াজন ১৭০িট আসন। গতকাল
িবিবিসর কাশ করা  খবর অ যায়ী,  েুডার িলবােরল পািট  অব  কানাডা  সংখ াগির তা  অজেন  ব থ
হেয়েছ। দলিট ১৫৭ আসেন জয় পেত চেলেছ। বিশ আসন পেলও দলিটেক এখন একিট সংখ ালঘু

  ইে ফাক ড

print | সংখ াগির তা ছাড়া সরকার গঠন করেছন ুেডা | থম পাতা https://www.ittefaq.com.bd/print-edition/first-page/99402/সংখ াগির তা...

1 of 2 10/23/2019 11:19 AM



ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

সরকার  গঠন  করেত  হেব।  েুডার  ধান  িত ী  দল  কনজারেভিটভ পািট  পাে  ১২১িট  আসন।
গতবােরর চেয় ২৬িট আসন বিশ পেত চেলেছ তারা। ক েব য়া ৩২, িনউ ডেমা ািটক পািট ২৪
এবং  ি ন পািট  িতনিট আসন পেত চেলেছ।  জয় পেয়েছন  একজন ত  াথী।  দৃ ত  সংখ ালঘু
সরকােরর িবধা  পেত যাে  বামপি  রাজৈনিতক দল িনউ ডেমা ািটক পািট (এনিডিপ)। সে ে
২৪িট আসন িনেয় িকংেমকাের পিরণত হেত পােরন দলিটর নতা জগিমত িসং।

এবােরর িনবাচনেক জাি ন েুডার জ  গণেভাট িহেসেব দখা হি ল। তেব মতায় ফরেলও একক
সংখ াগির তা  না  থাকায় পালােমে টর ওপর িনয় ণ কেম যােব েুডার।  সে ে  িবিভ  আইন পাশ
করেত অ  দল েলার শরণাপ  হেত হেব তােক। ায় ৪ কািট মা েষর দশিটেত এবােরর িনবাচেন
মাট  ছয়িট  রাজৈনিতক  দল  অংশ  িনেয়েছ।  িনবাচনী  চারণায়  িনেজর  উদার  অিভবাসননীিত  িনেয়

িবেরাধীেদর সমােলাচনার মেুখ পেড়িছেলন েুডা। জলবায়ু ই েতও তার িব ে  কাযকর পদে প হেণ
ব থতার অিভেযাগ ওেঠ। িকছুিদন আেগ িকছু বণবাদী ছিবর জ  সমােলাচনার মেুখ পেড়ন েুডা। খবর
:িবিবিস ও িসএনএেনর।
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