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oয়াকর্ াসর্ পািটর্ র সভাপিত, সােবক মntী রােশদ খান েমনন eমিপ বেলেছন, গত দশ বছের েদেশর িনচ েথেক
oপর তলা পযর্n ধু লটু, লুট আর হিরলটু হেয়েছ। িটআেরর গম লুট, রাsার iট লটু, pকেlর টাকা লটু,
িজিডিপর  টাকা  লুট,  বড়  বড়  pকেl  লুটপাট  হেয়েছ।  বিরশােলর  মলুাদীেত  শহীদ  আলতাফ  মাহমুদ
aিডেটািরয়ােম শিনবার েবলা 11টায় মলুাদী uপেজলা oয়াকর্ াসর্ পািটর্  সেmলেন pধান aিতিথর বkেবয্
িতিন eসব কথা বেলন।
eমিপ েমনন আরo বেলন, দনুর্ীিতর মূেলাৎপাটেনর জনয্ 14 দল গঠন করা হেয়িছল। েসi দেলর েনতৃt
িদেcন ব বnুকনয্া pধানমntী েশখ হািসনা। িকn গত 10 বছের আমরা েসi লkয্ aজর্ ন করেত পািরিন।
আমরা েদেশর unয়েনর জনয্ aেনক বড় বড় pকl কেরিছ। েসi বড় বড় pকেl বড় বড় দনুর্ীিত হেয়েছ।
বািলশ kয়, বািলেশর oয়য্ার, বািলশ িনচতলা েথেক কেk uঠােত খরেচর নােম দনুর্ীিত হেয়েছ।
oয়াকর্ াসর্ পািটর্ র pধান  বেলন, ধু কেয়কিট  কয্ািসেনা-জয়ুা  বn  করেলi  হেব না।  েদেশর সব  পযর্ােয়র
aিনয়ম o  দনুর্ীিত  বn  না  করেল  sাধীনতার  লkয্-uেdশয্  বাsবায়ন  হেব  না।  eছাড়া  েদেশর  unয়েন
নারীেদর সmৃk করেত হেব। ধষর্ণ, নারী িনযর্াতন বn কের তােদর সামেন eিগেয় যাoয়ার পথ কের িদেত
হেব। যারা মাথার ঘাম পােয় েফেল কাজ কের তােদর সmান িদেত হেব। তাহেলi েদেশর কািkত লkয্
aিজর্ ত হেব।
সেmলেন  সভাপিতt  কেরন  uপেজলা  oয়াকর্ াসর্  পািটর্ র  ভারpাp  সmাদক  eমe  গফুর  েমাlা।  uপেজলা
েkতমজরু iuিনয়ন সাধারণ সmাদক eসআi সুজেনর পিরচালনায় সেmলেন বkবয্ েদন বিরশাল েজলা
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pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
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oয়াকর্ াসর্ পািটর্ র সভাপিত aধয্াপক নজ ল হক নীল,ু সাধারণ সmাদক সােবক eমিপ aয্াডেভােকট েশখ
িটপু  সুলতান,  েকাষাধয্k  মাজহা ল  হক,  েকndীয়  যুবৈমtী  সহ-সভাপিত  সুজন  আহেমদ,  িসরাজলু  হক
েসnু, সবজু মাতুbর, েখাকন েবপারী, েমাতােলব েবপারী, লুৎফর রহমান সরদারসহ uপেজলা oয়াকর্ াসর্
পািটর্ র েনতারা।
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