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ার্করুায- ৬ 

             - বফএএনএর এ দযদ মাচাআ ( Membership Verification) এ 

বফএএনএরআআউ কর্ বফকর কবাটে জয়ী র্যায জনয বফএএনএর র্ভুচাবযটদয জানাআ ংগ্রাভী 

ববনন্দন। াযা বাযটে বফএএনএরআআউ কভাে কবাটেয ৪৯.৪ োং কটয় এর্ নম্বয আউবনয়ন 

বাটফ কনযায় স্বীর্ৃবে রাব র্টযটে। বিভফটে বফএএনএরআআউ প্রদত্ত কবাটেয ৭২ োং কবাে 

কটয়টে। প্রেে উটেখটমাগ্য এআ বনটয় বফএএনএরআআউ যয েয়ফায এর্ নম্বয আউবনয়টনয 

ফস্থানবে ধটয যাখটে াযটরা। 

প্রাটদবর্ র্ামরু্বয র্বভবেয ফবধুে বা (Extended Circle Executive meeting) 

৩যা জকন নকবিে প্রাটদবর্ র্ভুর্োুভন্ডরীয বদ্ধান্ত নকাটয অগ্াভী ২২ক জকন প্রাটদবর্ র্ামুর্বয 

র্বভবেয বা নকবিে টফ ববেও কে। শুরু টফ কফরা ১১োয়। এআ বায় উবস্থে থার্টে াযটফন 

কজরা ম্পাদর্, াখা ম্পাদর্ ও প্রাটদবর্ র্ভুর্েুাভন্ডরীয দযগ্ণ। র্ামরু্বয র্বভবেয বা কিবাটফ 

ম্পন্ন র্যায জনয চাযজটনয এর্বে র্বভবে গ্ঠন র্যা টয়টে। এঁযা টরন বজে নন্দন 

(৯৪৩৩০৬১৮৯৪), বটর্ নন্দী (৯৪৩৩০৪৯৩১৮), ঙ্কজ াা (৯৪৩৩১৫৪৯৭০) এফং বি দাফক্সী 

(৯৪৩৪০০১২২৭)। ফেুভান জবের এফং প্রবের্ূর বযবস্থবেটে াংগ্ঠবনর্ ও দাবফবববত্তর্ বফলটয়য উয 

মথামথ গুরুত্ব প্রদান এফং ভে বফবনভটয়য জনয এআ বা অহ্বান র্যা টয়টে। কজরা ম্পাদর্গ্ণ এআ 

বায় কমাগ্দান র্যায জনয গ্রাবধর্ায কদটফন। মবদ বনফামু র্াযণ ফে কর্ান কজরা ম্পাদর্ উবস্থে 

থার্টে না াটযন েটফ ফযআ কজরা র্বভবেয নয কর্ান দযটর্ াঠাটফন। প্রবেবনবধটদয দুকটযয 

খাফায ফযফস্থা থার্টফ। বায অটগ্য বদন ফা বায বদন যাবিটে থার্টে টর উটেবখে র্বভবেয 

দযটদয কম কর্ান এর্জনটর্ জানাটে টফ। 

দয ংখযা - ফুটল েথয 

২০১৫ এয বিটম্বয মুন্ত কজরায় র্ে দয বেটরন এফং ২০১৬ কে এখন মুন্ত র্েজন দয 

ন্তবূুক্ত টয়টেন এআ েথয বআব বায় অায ভয় ফযআ টে বনটয় অটফন এফং প্রাটদবর্ 

াখায র্াটে জভা কদটফন। 

কর্াো এফং াংগ্ঠবনর্ েবফর 

ফটর্য়া কর্াো এফং াংগ্ঠবনর্ েবফটরয োর্া বযটাধ র্রুন। প্রেে উটেখটমাফয ২০১৬ াটরয জকন 

ভা টয় কগ্টরও এখন মনু্ত কর্ান কজরা কথটর্ কর্াো ফা াংগ্ঠবনর্ েবফটর োর্া জভা টে বন। 

কমৌথ অটন্দারন 

বফএএনএরআআউ, বএভআউ এফং এঅআবফবিবএ কমৌথবাটফ কজরাস্তটয এফং কর্ন্দ্রীয়বাটফ ববজএভ 

বপট বফববন্ন দাবফয বববত্তটে অটন্দারটনয িার্ বদটয়টে। গ্ে ৪ঠা জকন কজরাস্তটয কমৌথ র্ভুূচী াবরে 

য়। দাবফ না বভেটর অগ্াভী ৯আ জকন কর্ন্দ্রীয় বাটফ ববজএভ বপট বফটষাব ভাটফ টফ। অভাটদয 
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ংগ্ঠটনয ষ কথটর্ বফববন্ন দাবফ ম্ববরে স্মাযর্বরব বজএভ (বপনযান্স), বজএভ (এআচ অয) এফং 

ববজএভ এয র্াটে জভা কদওয়া টয়টে। 

৭৮.২% অআবিএ ভাজুায 

বিওবে কথটর্ কর্বফটনে কনাে কর্বফটনে কটেোবযটয়টেয র্াটে াঠাটনা টয়বের। কর্বফটনে 

কটেোবযটয়ে দু এর্বে ংটাধনী কচটয় বিওবে’য র্াটে পাআর কপযৎ াঠায়। কআ ভে ংটাধনী 

কর্বফটনে কনাটেয াটথ মকক্ত র্যা য় বর্ন্তু এখটনা কর্বফবনে কটেোবযটয়টেয র্াটে াঠাটনা য় বন। 

োরফাানা চরটেআ।  

কর্ন্দ্রীয় যর্াবয র্ভুচাবযটদয রাগ্াোয ধভুঘে 

কর্ন্দ্রীয় কফেন র্বভটনয কাবয ম্পটর্ ুকর্ন্দ্রীয় যর্ায র্ত্তৃুর্ বনমকক্ত এভাওয়াযি র্বভবেয াটথ 

এনটজবএ এয অটরাচনা ফযথু ওয়ায় অগ্াভী ১১আ জকরাআ কথটর্ রাগ্াোয ধভুঘে ফার যআটরা। গ্ে 

৩যা জকন এনটজবএ এয বা কথটর্ এআ বদ্ধান্ত গৃ্ীে য় এফং অগ্াভী ৯আ জকন ধভুঘটেয কনাবে ক 

র্যা টফ। এভবনটেআ কফেন র্বভন াভবগ্রর্ বাটফ র্ভুচাবয স্বাথু বফটযাধী কাবয র্টযটে এর্ভাি 

কনন ভো (Pension Parity) োো। এভাওয়াযি র্বভবে কবেও ফাবের র্টয বদয়টে। বএআচবর্উ 

ফুটোবাটফ এআ ধভুঘেটর্ ায়ো র্যায অহ্বান জাবনটয়টে। 

কজরা টেরন 

কম ভস্ত কজরায গ্ে টেরটনয য দু ফেয বেেভ র্টয কগ্টে োটদয টেরন নকবিে র্যায জনয 

উটদযাগ্ বনটে নকটযাধ র্যা টে। জরাআগুবে (২৭.৪.১৪), খড়্গকয (২০.৪.১৪), বউেী (২৫.৫.১৪) 

ও র্ৃষ্ণনগ্য (২১.১২.১৩) এআ ভস্ত কজরাগুবরটে যফেুী টেরন র্যায ভয় ায টয় কগ্টে। ফন্ধনীয 

ভটধয গ্ে টেরটনয োবযখ কদওয়া র। যায়গ্টেয কষটি কজরা র্বভবে গ্ঠন টয়বের ৩.১১.১৩ 

োবযটখ। এর্ ফেয অটগ্আ োটদয প্রথভ টেরটনয ভয় বেেভ র্টয কগ্টে। 

নযানয কজরায বফগ্ে টেরটনয োবযখ ফন্ধনীয ভটধয কদওয়া রঃ 

র্কচবফায (২৩.৫.১৫), গ্যাংের্ (৪.১০.১৫), ববরগুবে (১২.৪.১৫), ভারদা (২১.৯.১৪), ফযভকয 

(৮.২.১৫), র্রর্াো (১৬.৫.১৫), ফধুভান (২৬.৪.১৫), দুগু্াকয (২৪.১.১৬), অানটার (১.২.১৫), 

ফাঁর্কো (১.২.১৫) এফং করুবরয়া (১৩.৯.১৫)। 

দয ংখযা ও কেবর কননাু গ্রার্ ংখযা ফৃবদ্ধয ববমান 

অটরাচয ফেটযয ২যা ও ৩যা কপব্রুমাযী ন্ধ্রপ্রটদটয বেরুবেটে নকবিে ফুবাযেীয় টেরটন ১০আ 

এবপ্রর কথটর্ ১০আ কভ োনা এর্ভা দয ংখযা ও কর্ন্দ্রীয় ভকখি কেবর কননাু গ্রার্ ংখযা ফৃবদ্ধয 

প্রচায ববমাটনয উটদযাটগ্য বদ্ধান্ত গ্রন র্যা টয়বের। বর্ন্তু বফএএনএর এ কববযবপর্ান  

নযানয র্াটজয জনয উক্ত বদ্ধান্ত র্ামুর্য র্যা মায় বন। অন্ন বআব বায় এ ম্পটর্ ুঅটরাচনা র্টয 

বদ্ধান্ত বনটে টফ।  

আ- কভর অআবি ও কায়াে যা 

এয অটগ্ কজরা র্বভবেগুবরটর্ নকটযাধ র্যা টয় বের বনজস্ব আ- কভর অআবি কখারায জনয বর্ন্তু ভাি 

৬বে কজরা বউেী, ফধুভান, দুগু্াকয, অানটার, করুবরয়া এফং খড়্গকয োটদয আ- কভর অআবি 

খকটরটে। আ- কভর অআবি থার্টর েথয অদান প্রদাটন টনর্ কবফধা টফ। কজরা ম্পাদর্টদয অযও 

নকটযাধ র্যা টে কায়াে যা ফযফায র্যায জনয। এয পটর টজআ েবফ ও েথয কমভন াঠাটনা 

মাটফ নযবদটর্ এএভএ এয খযচা ফাঁচটফ। 

         প্রাটদবর্ ম্পাদর্ 

 

 

 



  

 

 

 

 


