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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
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নীিতর সে  জিড়তেদর কউ রহাই পােব না
রা পিত
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রা পিত মা. আব ল হিমদ বেলেছন, নীিতর কারেণ একিট দশ সবিদক থেক িপিছেয় পেড়। আমােদর
দশ ও সমাজেক য কােনা মেূল  নীিত দরূ করেত হেব। বতমান সরকার নীিতর িব ে  য পদে প

িনেয়েছ,  িনঃসে েহ তা  একিট  ভােলা  উেদ াগ।  দশ ও  সমােজর জ  খুবই  ম লজনক।  ছা লীগ,
যবুলীগ, আওয়ামী লীগ িকংবা য কােনা দেলর হাক নীিত করেল সবাইেক আইেনর আওতায় আনা
হেব। তাই নীিতর সে  জিড়তেদর কউ রহাই পােব না।

রা পিত  বধুবার িবকােল  িকেশারগে র  তাড়াইেল  ানীয়  মিু েযা া  সরকাির  কেলজ মােঠ  উপেজলা
নাগিরক কিমিট অেয়ািজত এক সংবধনা অ ােন ধান অিতিথর ব তৃায় এসব কথা বেলন।

উপেজলা আওয়ামী লীগ সভাপিত মা. আিজজলু হক ভূঁইয়া মাতাহােরর পিরচালনায় ও ানীয় সংসদ
সদ  ম ও কমসং ান ম ণালয় স িকত ায়ী কিমিটর সভাপিত মা. মিুজবলু হক চু রু সভাপিতে  এ
অ ােন  অ েদর  মেধ  ব তৃা  কেরন,  িকেশারগ -৫  (িনকলী-বািজতপুর)  আসেনর  সংসদ  সদ
আফজাল  হােসন,  িকেশারগ -৪  (ইটনা-অ াম-িমঠামইন)  আসেনর  সংসদ  সদ  রা পিতপু
রজওয়ান  আহে দ  তৗিফক,  িকেশারগ  জলা  শাসক সােরায়ার  মােশদ  চৗধরুী,  জলা  পিরষদ
চয়ারম ান অ াডেভােকট িজ রু রহমান, জলা আওয়ামী লীগ সাধারণ স াদক অ াডেভােকট আফজাল
হােসন, রা পিতর কিন  পু  মা. রােসল আহে দ তিুহন, তাড়াইল উপেজলা পিরষদ চয়ারম ান মা.

জিহ ল ইসলাম ম–খ।

রা পিত আব ল হািমদ তার ব েব র েত বেলন, আিম ব তৃা িদেত আিসিন। এখন আিম রাজনীিতর
সে  যু  নই। ব তৃা িদেল রাজৈনিতক দল েলার পে -িবপে  বলেত হেব। আমার স অব া নই।
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