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ার্করুায-  ৫ 

ফুবাযতীয় ম্মেরম্মনয সদ্ধান্ত অনকাম্ময র্ভুূচী 

গত ২ ও ৩যা ফপব্রুয়াযী সতরুসতম্মত অনকসিত ফুবাযতীয় ম্মেরন ফেম্মর্ র্ভুূচী ারম্মনয সনম্নসরসিত 

সদ্ধান্ত গৃীত য়। 

১) ৭৮.২% আইসিএ ভারু্াম্মযয দাসফম্মত আগাভী ১০ই ভাচ ু সিসিএভ/সর্এভ এয ঘম্মযয াভম্মন 

াযাসদনফযাী ধর্াু র্ভূুচী ারন র্যম্মত ম্মফ। ফসবিংগ্রাম্মভয আদম্মর ফম্মেিাযী সিওসি- য উম্মেম্ময সনম্মম্ন 

প্রদত্ত ফ াট্ট এর্সি স্মাযর্সরস ফ র্যম্মত ম্মফ। 

 

To 

The Secretary 

Department of Telecommunication  

New Delhi 

 

Dear Sir 

 Implementation of 78.2% IDA merger for BSNL Pensioners is delayed inordinately. 

Pensioners are restive. Demand immediate settlement. 

With regards 

 

 

         District Secretary 

Copy to:- 

1) GS, CHQ AIBDPA 

2) CS, AIBDPA 

২) আগাভী ১০ই এসপ্রর ফেম্মর্ ১০ই ফভ মনু্ত ফিসর ফননাু গ্রার্ িংিযা এফিং এম্মাসম্ময়ম্মনয দয 

িংিযা ফৃসদ্ধয অসবমান চারাম্মত ম্মফ। বা ফিম্মর্ এই সফলম্ময় সযর্ল্পনা র্রুন এফিং র্ভুূচী গ্রন র্রুন।  

৩) অনযানয দাসফগুসরয সফলম্ময় ম্মেরন সএইচসর্উ এয উয দাসয়ত্ব অনু র্ম্মযম্ম  যফতুী র্ভুূচী 

গ্রম্মনয। 

আগাভী ১রা এসপ্রর ২০১৬ ফেম্মর্ চাাঁদায াম্মযয সযফতুন ম্ময়ম্ম েঃ 

ফুবাযতীয় ম্মেরম্মনয সদ্ধান্ত অনকাম্ময ফাসলুর্ চাাঁদা ১০০ িার্ায ফদম্মর ২০০ িার্া, আর্ীফন দয 

ম্মদয চাাঁদা ৫০০ িার্ায ফদম্মর ১০০০ িার্া, এম্মাসম্ময়ি দয ফাসলুর্ চাাঁদা ৫০ িার্ায ফদম্মর ১০০ 

িার্া, এম্মাসম্ময়ি আর্ীফন দয ২৫০ িার্ায ফদম্মর ৫০০ িার্া এফিং এিসভন সপ ১০ িার্ায ফদম্মর 

২০ িার্া। 

৪ঠা ভাচ ুধনুা 
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ফননাু িংগঠনগুসরয আম্মদারম্মনয মকক্তভম্মেয সদ্ধান্ত অনকাম্ময আগাভী ৪ঠা ভাচু ২০১৬ ফর্রা ফর্ম্মে 

এফিং যার্য ফর্ম্মে অোুৎ র্রর্াতায় ৩ফি ফেম্মর্ ৬িা মনু্ত ধনুা র্ভুূচী অনকসিত ম্মফ। র্রর্াতায় 

স্মাযর্সরস ফদওয়া ম্মফ যার্যাম্মরয র্া । ফর্রায় সিএভ এয র্াম্ম । এআইসফসিসএ দযম্মদয 

ফমাগদান র্যম্মত অনকম্মযাধ র্যা ম্মে। 

প্তভ দয ফবসযসপম্মর্ন 

আগাভী ১০ই ফভ ২০১৬ সফএএনএর এ ৭ভ ফভম্বাযী ফবসযসপম্মর্ন অনকসিত ম্মফ। আভাম্মদয 

ফবািাসধর্ায না োর্ম্মরও সফএএনএরইইউম্মর্ এর্ভাত্র স্বীর্তৃ ইউসনয়ন সাম্মফ র্য়ী র্যম্মত 

প্রচাম্ময আভাম্মদয অিংগ্রন র্যম্মত ম্মফ।  

৭৮.২% আইসিএ ভারু্ায 

িংসিষ্ট পাইরসি ফফ সর্ কসদন র সিওসি- য র্াম্ম  ফপযত এম্মম্ম । এিন সিওি ফম্মেিাসযয 

স্বাক্ষম্মযয অম্মক্ষায়। সর্ন্তু নতকন ফম্মেিাসয দয র্াম্মর্ ফমাগ সদম্ময়ই সফম্মদ চম্মর ফগম্ম ন। সতসন 

সপম্ময আায য পাইর ফদিম্মফন তাযয সতসন ন্তুষ্ট ম্মর পাইরসি ভন্ত্রীবায র্াম্ম  াঠাম্মনা 

ম্মফ। 

ফর্েীয় র্ভুচাসযম্মদয রাগাতায ধভুঘি 

আগাভী ১১ই র্করাই ২০১৬ ফেম্মর্ ফর্েীয় র্ভুচাসযযা প্তভ ফফতন র্সভম্মনয সনর্ৃষ্ট কাসযম্ময 

সফরুম্মদ্ধ রাগাতায ধভুঘম্মিয িার্ সদম্ময়ম্ম । আভযা এই ধভুঘিম্মর্ মূ্পনু ভেুন র্যস । এই 

ধভুঘিম্মর্ ফর্ে র্ম্ময ফম ভস্ত র্ভুূসচ গৃসত ম্মফ তাম্মত আভাম্মদয সেয়বাম্মফ আভাম্মদয াসভর 

ম্মত ম্মফ। 

ফুবাযতীয় ম্মেরম্মন ফর্রাগত প্রসতসনসধ 

র্কচসফায- ২, র্ল্পাইগুসি- X, গযািংির্- ৩, সসরগুসি- ১৫, যায়গঞ্জ- X, ভারদা- X, সউিী- ৯, 
ফযভকয- ২, র্ৃষ্ণনগয- ২, র্রর্াতা- ৯, ফধুভান- ৬, দুগুাকয- ৬, আানম্মার- ৫, করুসরয়া-

২, ফাাঁর্কিা- ১, িড়্গকয- ৯, াম্মর্ুর- ২। ফভাি ৭৩ র্ন। 

প্রাম্মদসর্ ািায বা  

গত ২২ফ ফপব্রুমাযী প্রাম্মদসর্ ািায বা অনকসিত য়। ফুবাযতীয় ম্মেরন ও ফর্রাগুসরয 

র্ার্র্ম্মভুয ভূরযায়ন র্যা য়। বা ফেম্মর্ ফবুাযতীয় ম্মেরম্মন কদয ফযফস্থানায র্নয 

অবযেুনা সভসতম্মর্ িংগ্রাভী অসবনদন র্ানাম্মনা য়। ফুবাযতীয় ম্মেরম্মনয প্রসতসনসধম্মদয 

আম্মরাচনায ভান ও সদ্ধান্তগুসর সনম্ময় ভকরযায়ন র্যা য়। যায়গঞ্জ ফর্রা  ািা আয ভস্ত ফর্রাই 

ািংগঠসনর্ র্ার্র্ভু ফভািাভকসি বারই চরম্ম । সর্ন্তু যায়গঞ্জ ফর্রায় ফর্ান ািংগঠসনর্ উম্মদযাগ 

ফনই। াম্মর্ুম্মরয ক্ষ ফেম্মর্ যায়গঞ্জ ফর্রা র্সভসিম্মর্ অনকম্মযাধ র্যা ম্মে উম্মদযাগী ম্মত। 

র্ৃষ্ণনগম্মযয র্ার্র্ভু ফর্রা ফর্ে ফেম্মর্ র্যায প্রম্মচষ্টা সনম্মত ম্মফ। 

 

 

         প্রাম্মদসর্ ম্পাদর্ 

 


