
বাংলােদিশ বংেশা ূত চার ক ার ি েটন জয়

যু রােজ র সাধারণ িনবাচেন বড় জেয় চমক দখােলন চার বাঙািল ক া। তারা  হেলন শনারা আলী,
িটউিলপ রজওয়ানা  িসি ক,  পা  হক ও আফসানা  বগম।  তারা  চারজনই লবার  পািট  থেক ভােটর
লড়াইেয়  নােমন।  লবার  পািটর  ভরাডুিব  হেলও  িনেজেদর  আসন  দখেল  রােখন  বাংলােদিশ  বংেশা ূত
িতনজনই। এ ছাড়া এবারই থম এমিপ িনবািচত হেয় ইিতহােস জায়গা কের িনেয়েছন আেরক বাঙািল ক া
আফসানা বগম। মেনানয়ন লড়াইেয় সবাইেক চমেক িদেয় িনবাচেনর িটিকট পেয়িছেলন িতিন। তার জেয়র
মধ  িদেয়  যু রােজ র  পালােমে ট  বাংলােদিশ  বংেশা ূত  এমিপর সংখ া  বেড়  হেলা  চারজন।  িনধািরত
সমেয়র  িতন  বছর  আেগই  যু রােজ  সাধারণ  িনবাচন  অ ি ত  হেলা।  ি েটর  ভাগ  িনধারেণর  এই
ভাটযুে  মতাসীন কনজারেভিটভ পািট িবপুল সংখ াগির তা পেয়েছ। লবার পািট অধশতািধক আসেন

হারােলও য চারিট আসেন বাংলােদিশ বংেশা ূতরা লেড়েছন, সখােন তােদর িনকটতম িত ীরা তােদর
অেধক ভাটও পানিন। িটউিলপ িসি ক : টানা তৃতীয়বােরর মেতা িনবািচত হেয়েছন ব ব ু শখ মুিজবুর
রহমােনর নাতিন  িটউিলপ  িসি ক।  উ র-পি ম  ল ডেনর ামে ড  অ া ড  িকলবান  আসন থেক িতিন
লেড়িছেলন কনজারেভিটভ পািটর জিন লুেকর িবপে । জিন লুকেক ায় ১৪ হাজােরর বিশ ভােটর ব বধােন
হািরেয় িটউিলপ িসি ক াটি ক জয় িনি ত কেরন। এর আেগ ২০১৫ সােল এবং পেরর দফায় ২০১৭ সােল
লবার  পািট  থেক  িত ি তাপূণ  িনবাচেন    িনবািচত  হেয়িছেলন  িটউিলপ।  শনারা  আলী  :  ি িটশ

পালােমে টর  িতনবােরর  এমিপ  িসেলেটর  মেয়  শনারা  আলীও  িবজয়ী  হেয়েছন।  কনজারেভিটভ  াথী
িনেকালাস  ােভা েক  ব বধােন  হািরেয়েছন  িতিন।  শনারা  আলীর  া  ভাট  ৪৪ হাজার  ৫২। তার
িনকটতম িত ী  কনজারেভিটভ পািটর  িনেকালাস ােভা  পেয়েছন ৬  হাজার  ৫২৮ ভাট।  দ
ভােটর ায় ৭৩ শতাংশ পেয়েছন শনারা আলী। ি িটশ পালােমে ট থম বাংলােদিশ বংেশা ূত এমিপ

আপেডট : ১৪ িডেস র, ২০১৯ ০০:০০

তানভীর আহেমদ
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শনারা আলী থমবার িনবািচত হন ২০১০ সােল। স সময় িতিন পালােম টাির জাির িসেল  কিমিটর
সদ  িছেলন।  কনজারেভিটভ সরকােরর আমেল িতিন  বাংলােদশ িবষয়ক বািণজ  দূেতর  দািয়  পালন
কেরেছন। পা হক : পি ম ল ডেনর ইিলং স াল অ া ড অ াকটন আসেন আেরক বাঙািল ক া পা হক
টানা তৃতীয়বােরর মেতা জয় পেয়েছন। িতিন পেয়েছন ২৮ হাজার ১৩২ ভাট। তার িনকটতম িত ী
কনজারেভিটভ দেলর াথী জুিলয়ান গ াল া ট পেয়েছন ১৪ হাজার ৮৩২ ভাট। পা হক ২০১৫ সােলর
িনবাচেন র ণশীলেদর হাত থেক আসনিট পুন ার কের আেলাচনার জ  দন। ২০১৭ সােলর িনবাচেন
িতিন আরও বড় ব বধােন িনবািচত হেয়িছেলন। িতিন ডপুিট ময়র িহেসেব ানীয় সরকাের দািয়  পালন
কেরেছন। আফসানা বগম : পূব ল ডেনর পপলার অ া ড লাইমহাউস আসন থেক থমবােরর মেতা ি িটশ
পালােম ট এমিপ িনবািচত হেয়েছন আেরক বাংলােদিশ ক া আফসানা বগম। লবার দেলর াথী আফসানা
পেয়েছন ৩৮ হাজার ৬৬০ ভাট। তার িনকটতম িত ী কনজারেভিটভ দেলর াথী শন ওক পেয়েছন ৯

হাজার ৭৫৬ ভাট। থমবারই িবপুল ব বধােন জয় পেলন আফসানা। যু রােজ  এবােরর িনবাচেন িতন দল
থেক মাট সাতজন বাংলােদিশ বংেশা ূত াথী অংশ িনেলও লবার পািটর চারক া ছাড়া আর কউই জয়

পানিন। ল ডেনর বেকনহাম আসেন হের গেছন লবার পািটর ব াির ার মিরনা আহেমদ। ােরা ওেয়
আসেন কনজারেভিটভ পািটর একমা  বাঙািল াথী আেনায়ারা আলীও হেরেছন। পরািজত হেয়েছন আেরক
বাঙািল ড. বাবিলন মি ক। িতিন কািডফ স াল আসন থেক িলবেডেমর মেনানয়েন াথী হেয়িছেলন।

আওয়ামী লীেগর অিভন ন :  যু রােজ র সাধারণ িনবাচেন বাংলােদিশ বংেশা ূত চার বাঙািল নারী- জািতর
িপতা ব ব ু  শখ মুিজবুর রহমােনর নাতিন িটউিলপ রজওয়ানা  িসি ক টানা তৃতীয়বার এবং পা হক,

শনারা আলী পুনরায় ও আফসানা বগম থম বােরর মেতা িবজয়ী হওয়ায় বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর
পে  অিভন ন ও েভ া জািনেয়েছন দলিটর সাধারণ স াদক ওবায় ল কােদর।  গতকাল এক িববৃিতেত
িতিন বেলন, যু রােজ র সাধারণ িনবাচেন সবকােলর সবে  বাঙািল জািতর িপতা ব ব ু  শখ মুিজবুর
রহমােনর দৗিহ ী িটউিলপ রজওয়ানা িসি ক টানা তৃতীয় বােরর মেতা িনবািচত হওয়ায় এবং বাংলােদিশ
বংেশা ূত পা হক, শনারা আলী পুনরায় িবজয়ী হওয়ায় ও আেরক বাঙািল নারী থমবােরর মেতা িবজয়ী
হওয়ায় িব সভায় বাঙািল জািতর ভাবমূিত ও মযাদা আরও সমু ল হেয়েছ। তােদর এই জয়যা া বাঙািল
জািতর গৗরব ও মযাদােক অন  উ তায় অিধি ত কেরেছ। এ িবজয় পৃিথবীর িবিভ  দেশ বসবাসরত
বাঙািলেদর মেধ  এক নবতর জাগরেণর সৃি  কেরেছ।
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