
West Northants Authority Local Elections 

Vote Labour May 2021 

Dear Colleagues, 

 

We are writing to you to encourage you to sign up for a postal vote and to vote 

Labour in the local elections in May 2021. 

Why vote Labour? 

The Tories have made a mess of our economy, they have made a mess of 

dealing with the pandemic, a mess with our relationship to Europe, a mess of 

our County Council and a mess of our town. 

• Unemployment is up and the recession looks as if it will get worse 

• Zero hour contracts and low paid jobs means more and more households 

have to use food banks. 

• The Brexit vote was won on a very small majority but EU nationals living in 

the UK were not allowed to vote. UK citizens in the EU were not allowed to 

vote. 16-18 year olds were not allowed to vote. The Johnson Government 

has failed to negotiate a good deal. 

• The Tory County Council was declared bankrupt twice! They mismanaged 

our money. 

• The Tory Borough gave the football club £10.25 million in an unsecured 

loan and lost the money. 

 

We need to get rid of Tory incompetence.  

Please register online for a postal vote. https://postalvote.labour.org.uk 

Please vote Labour. 

 

For further information please contact your local candidates or the leader of 

the West Northants Labour Group, Danielle Stone 

westnorthantslabourgroup@gmail.com  

সম্মানীত ভাই ও ব াননরা  

 

পান্ডামিনে(বোরনা) িানুনের জী ন বে তচনছ েনর মিনে বসই অ স্থায় স্থানীয় 

ইনেেশন অনুষ্ঠিত হন  সম্ভ ত বপানের িাধ্যনি,  

 

তাই আমি আপনানিরনে অনুনরাধ্ েরমছ স াই বপাোে বভানের জনয বরজজোর েরুন 

এ ং বে ার প্রার্থীনে ম জয়ী েরুন,  

 

বে ার বে বেন বভাে বিন ন?  

আপনারা মনশ্চয়ই অ গত আনছন েনসারনভষ্ঠেভ সরোর বেজিে মিে যর্থাযর্থভান  েরনত 

না পারার োরনে আিানির অর্থ থনীমত ভঙু্গর হনয় বগনছ,  

পযাননিমিে মনয়ন্ত্রনে যর্থাযর্থ  য স্থা গ্রহে েরনত না পারায় এর ক্ষমত অননোংনশ ব ন়ে 

বগনছ,  

েি থহীন িানুনের সংখ্যা ব ন়ে যাওয়ায় েি আনয়র িানুনের জী ন িুম থসহ হনয় প়েনছ,  

েমর োউজিনের ভুে নীমতর জনয িুই িুই ার  

 যাংেক্রাপপমস মিনয় সাধ্ারন জনগননর োো নষ্ট েনরনছ.  

পূে থ মনরাপত্তা মনজশ্চত না েনর ফুে ে ক্লা নে  10.25 মিমেয়ন পাউন্ড ঋে মিনয়মছে যার 

স  োোই খু্য়ানগনছ.  

 

এই অ স্থায় আিানিরনে বে ার বে ম জয়ী েনর েমরর হাত বর্থনে িুজি বপনত হন .  

বে ার বে বভাে মিন আপনার ভম েযনতর মনরাপত্তা মনজশ্চত েরুন,  

আরও তনর্থযর জনয স্থানীয় বে ার প্রার্থীর সানর্থ অর্থ া বে ার মেিার িযামননয়ে এর সানর্থ 

বযাগানযাগ েরনত পানরন,  

স ার উজ্জ্বে ভম েযৎ োিনা েরমছ.  

আপনানির মহতাোঙ্খী বে ার পাষ্ঠেথ. 

 

ওয়েস্ট নর্ থান্ট্স অর্রিটট ইয়েকশন. মে ২০২১.  
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পূে থ মনরাপত্তা মনজশ্চত না েনর ফুে ে ক্লা নে  10.25 মিমেয়ন পাউন্ড ঋে মিনয়মছে যার 
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