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বাদী িহেসেব পিরিচত আেরক ি িটশ বাংলােদিশ রূপা আশা হক 3126 সােল eকi দল েথেক ল েনর iলং েস াল o eকটন 
আসন েথেক থমবার eমিপ িনব র্ািচত হন। আগামী িনব র্াচেন তার ািথ র্তাo চূড়া  কেরেছ েলবার পািট র্। 

েরাশনারা-িটuিলপ আর রূপা ছাড়াo eবার ল েনর ােরা oেয়  আসন েথেক কনজারেভিটভ পািট র্র মেনানয়ন েপেয়েছন সােবক 
কাuি লর ডা. আেনায়ারা আলী। সবেশষ িনব র্াচেন eকi দল েথেক টাoয়ার ামেলটেসর াথ  িছেলন িতিন। তার ােমর বািড় 
িসেলেটর েগালাপগ  uপেজলায়। রিববার িতিন বেলন, তার আসনিট কনজারেভিটভ পািট র্র েভাট াংক িহেসেব পিরিচত। িতিন 
িতিদনi িনেজর িনব র্াচনী eলাকার মানুেষর ঘের ঘের ছুটেছন। জেয়র াপাের িতিন আশাবাদী। 

ল েনর েকনিজংটন aয্া  েচলিস আসন েথেক িলবােরল েডেমা য্ািটক পািট র্র মেনানয়ন েপেয়েছন কাuি লর রািবনা খান। িতিন 
টাoয়ার ামেলটেসর সব র্েশষ িনব র্াচেন েময়র পেদ িতদব্ি তার মূল লড়াiেয় িছেলন। িসেলেটর েগালাপগ  uপেজলা েথেক 
যু রােজয্ ায়ী হoয়া রািবনা বেলন, জয়ী হoয়ার জ  দলীয় মেনানয়ন চূড়া  হoয়ার পর েথেকi সাব র্ িণক কাজ করেছন িতিন। 

eকi দল েথেক কািড র্ফ েস াল আসেনর মেনানীত াথ  েমৗলভীবাজােরর ড. বাবিলন মি ক। িতিন বেলন, eবােরর িনব র্াচন ি িটশ 
রাজনীিতর জ  খুবi গুরুতব্পূণ র্। aতীেতর aিভ তােক কােজ লািগেয় আমরা eিশয়ান মুসিলম o বাঙািল েভাটারেদর মন জয় করেত 
পারেল িবজয় িনি ত। 

পূব র্ ল েনর পপলার o লাiম হাuস আসেন েলবার পািট র্র দলীয় মেনানয়ন ি য়ার সব ধাপ েপিরেয় চূড়া  মেনানয়েনর aেপ ায় 
রেয়েছন আফসানা েবগম। সুনামগে র জগ াথপুর েথেক যু রােজয্ ায়ী আবাস গড়া আফসানা জেয়র াপাের শতভাগ আশাবাদী। 
আফসানা বেলন, িনব র্ািচত হেল পপলার লাiম হাuেসর িপিছেয় পড়া u য়ন কায র্ মেক েবগবান করেবন িতিন। 

 


