
     

যুkরােজয্ 2017 সােলর 8 জনু সবর্েশষ সাধারণ িনবর্াচন aনিু ত হয়। গিঠত সংসেদর েময়াদ েশেষ 2022
সােলর 5 েম পরবতর্ী িনবর্াচন হoয়ার কথা। তেব iuেরাপ েথেক যুkরােজয্র েবিরেয় আসা তথা েbিkট iসুয্
িনেয় যুkরােজয্র রাজনীিত eখন utp। e iসুয্েত আগাম িনবর্াচেনর েঘাষণা িদেয়েছন েদশিটর pধানমntী
বিরস  জনসন।  িতিন  িডেসmের  িনবর্াচন  করেত  চাiেছন।  েদশিটর  েলবার  পািটর্ ,  eসeনিপ  eবং  িলবােরল
েডেমাkয্ািটক (িলব েডম) দলo আগাম িনবর্াচেন মত িদেয়েছ। aনেু য় e িনবর্াচেন eমিপ পেদ pাথর্ী হেcন
িসেলিট বংেশাdূত পাঁচ কনয্া। e পাঁচ pাথর্ী হেলন- শনারা আলী, আফসানা েবগম, ডা. আেনায়ারা আলী,
রািবনা খান o বাবিলন মিlক। যুkরােজয্ েলবার পািটর্ , কনজারেভিটভ পািটর্  o িলবােরল েডেমাkয্ািটক দল
েথেক  তারা  pাথর্ী  হেcন।  জানা  েগেছ,  বতর্ মােন  যুkরােজয্র  পালর্ােমেn  আেছন  িসেলিট  বংেশাdূত  eমিপ
শনারা আলী। eবারo েলবার  পািটর্  েথেক িতিন pাথর্ী হেcন। শনারা আলীর বািড় িসেলেটর  িব নাথ

uপেজলার ভুরিক gােম। েলবার পািটর্  েথেক পূবর্ লnেনর েবথনাল িgন aয্াn েবা আসন েথেক টানা িতনবার
eমিপ  পেদ  জয়ী  হেয়েছন  িতিন।  শনারাi  pথম  বাংলােদিশ,  িযিন  যুkরােজয্র  হাuস  aব  কমেn  eমিপ
িনবর্ািচত হেয়িছেলন। িতিন সংসেদ েলবার পািটর্ র ছায়া িশkামntীর দািয়to পালন কেরন। আগামী িনবর্াচেন
বতর্ মােন  kমতাসীন  কনজারেভিটভ  পািটর্  েথেক  pাথর্ী  হেcন  ডা.  আেনায়ারা  আলী।  তার  gােমর  বািড়
িসেলেটর  েগালাপগ  uপেজলার  ঢাকাদিkণ  iuিনয়েনর  সুনামপুের।  2015  সােল  িতিন  তার  দল  েথেক
টাoয়ার হয্ামেলটেস েময়র পেদ pিতdিndতা কেরন। তেব eবার আর েময়র পেদ নয়, eমিপ পেদ লnেনর
হয্ােরা  oেয়s  আসেন  pাথর্ী  হেcন  আেনায়ারা।  আেনায়ারা  আলী  pথম  েকােনা  বাঙািল  eবং  নারী,  িযিন
কনজারেভিটভ পািটর্  েথেক েময়র পেদ িনবর্াচন কেরন। যুkরােজয্ িচিকৎসােসবায় aসামানয্ aবদান রাখায়
িতিন  ‘েমmার  aব  দয্  aডর্ ার  aব  িbিটশ  aয্াmায়ার’  সmাননাo  েপেয়েছন।  পূবর্  লnেনর  পপলার-লাiম
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হাuস আসেন eবার েলবার পািটর্  েথেক মেনানয়ন েপেয়েছন আফসানা েবগম। তার ৈপতৃক বািড় সুনামগে র
জগnাথপুেরর লুদরপুর gােম। েলবার পািটর্ র টাoয়ার হয্ামেলটস শাখার ভাiস েচয়ারময্ান আফসানা। িতিন
দলিটর লnন িরিজয়েনর সদসয্। e পেদ িতিনi pথম বাঙািল বংেশাdূত। eিদেক িলব েডম দল েথেক eবার
যুkরােজয্র  কািডর্ ফ  েসnাল  আসেন  eমিপ  পেদ  লড়েবন  ড.  বাবিলন  মিlক।  িতিন  েমৗলভীবাজার  সদর
uপেজলার কচুয়া gােমর েমেয়। েছাটেবলা েথেকi যুkরােজয্ বসবাস কের আসেছন িতিন। যুkরােজয্ কাuিn
কাuিnেল pথম বাঙািল o মসুিলম নারী িহেসেব কাuিnলর িনবর্ািচত হেয়িছেলন বাবিলন মিlক।
জানা  েগেছ,  আগামী  িনবর্াচেন  িলব  েডম  পািটর্  েথেক  আেরক  িসেলিট  বংেশাdূত  রািবনা  খান  eমিপ  পেদ
লnেনর  েকনিজংটন  aয্াn  েচলিস  আসেন  pিতdিndতা  করেবন।  তার  ৈপতৃক  বািড়  িসেলেটর  েগালাপগ
uপেজলায়।  রািবনা  খান  বতর্ মােন  টাoয়ার  হয্ামেলটেসর  শয্াডoেয়েলর  কাuিnলর।  সবর্েশষ  টাoয়ার
হয্ামেলটস িনবর্াচেন িতিন েময়র পেদ pিতdিndতা কেরিছেলন।
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