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এক দশেকর মেধ  ভেঙ যােব যু রাজ । এমন মত কাশ কেরেছন দশিটর অেধক নাগিরক। একিট
জনমত জিরেপ এই তথ  পাওয়া গেছ। মলূত ি ট িনেয় এমন পিরি িতর সিৃ  হেয়েছ বেল ধারণা করা
হে । খবর রয়টােসর

গেবষণা সং া ইপেসাস মািরর জনমত জিরেপ দখা গেছ, ৫০ শতাংশ নাগিরক মেন করেছন, আগামী
এক দশেকর মেধ  যু রাজ  এই  কাঠােমােত িটেক থাকেত পারেব  না।  ২০১৪ সােল  এমন ধারণার
মা েষর হার িছল ৪৩ শতাংশ। মা  ২৯ শতাংশ মা ষ মেন করেছন,  এক দশেকর মেধ  ি েটন এই
কাঠােমােত িটেক থাকেব। ২০১৪ সােল এমন মা েষর হার িছল ৪৫ শতাংশ।

২০১৬ সােল ি ট িনেয় অ ি ত গণেভােট ৫২ শতাংশ ইউেরাপীয় ইউিনয়ন (ইইউ) ত ােগর পে  এবং
৪৮ শতাংশ ত ােগর িবপে  িছল। ইংল া ড, টল া ড, ওেয়লস এবং নদান আয়ারল া ড িনেয় যু রাজ
গিঠত। টল া ড ও নদান আয়ারল া ড            ইইউেত থাকার পে  এবং ইংল া ড ও ওেয়লস ত ােগর
পে  ভাট িদেয়িছল। অথাত্ ি ট িনেয় রাজ েলার মেধ  অেনক আেগই িবভি র সিৃ  হেয়েছ। ইইউ
থেক বর হেত আগামী বছেরর ৩১ জা য়াির পয  সময় পেয়েছ যু রাজ । এরই মেধ  টল াে ড
াধীনতার  দািবেত  গণেভােটর  দািব  জারােলা  হে ।  আয়ারল াে ডর  সে  সংযিু র  দািবেত  নদান

আয়ারল াে ড আে ালন চলেছ।  ফেল ১৭০৭  সােলর ‘ি িট  অব ইউিনয়ন’  এর ভাগ  অিনি ত  হেয়
পেড়েছ।  ৪২  শতাংশ মা ষ  বলেছন,  ি েটন  ৫ বছর এই  ইউিনয়েন থাকেত পারেব।  আর ৪৪ ভাগ
বলেছন, ি েটন থাকেত পারেব না। ইপেসাস মাির টল াে ডর ব ব াপনা পিরচালক এিমিল  বেলন,
২০১৪ সােলর চেয় ি েটেনর মা েষর মেধ  ইউিনয়েনর ভিব ত্ িনেয় শ া বাড়েছ।
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