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AIBDPA/WB/7         Date: 15.08.16 

ার্করুায নং ৭ 

অফশশল এর সআ প্রত্যাশত্ জয় 

দীঘু রড়াআ এয য শিওশি সল মুন্ত সভশন শনর ৭৮.২% অআশিএ ংমকশির্যণ এফং ৬০ː৪০ ত্ু প্রত্যাায। 

অভাশদয দযশদয স্মযশণ অশে গত্ শত্নশি ফেয অভাশদয ংগঠন র্ীবাশফ রাগাত্ায রড়াআ চাশরশয়শে। সজরায় 

সজরায় ধণুা শফশষাব,  সদফযাী প্রাশদশর্ স্তশয শফশষাব,  নন,  প্রশত্ফাদ বা,  শদল্লীয মন্তয ভন্তশয 

ফস্থান,  ংশিষ্ট ভন্ত্রীয র্াশে শচশঠ সপ্রযণ ও অশরাচনায জনয এর্াশঘর্ফায াষাৎ এফং এ শফলশয় সর্যারা ও 

শিকযায দুজন ফাভন্থী াংশদয ায়ত্া,  ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্াশে  দাশফ জাশনশয় সাষ্টর্ািু সপ্রযণ,  

শিওশি’ য শচফ  নযানয শপাযশদয শে শনযফশিন্নবাশফ সমাগাশমাগ র্শয র্াশজয গ্রগশত্ ম্পশর্ ুফশত্ 

ওয়া এফং দ্রুত্ শনস্পশিয জনয দাশফ জানাশনা। এআ ভয়র্াশর সনত্ৃফনৃ্দশর্ শপাযশদয এর্াংশয শনর্ 

প্রাশের্,  সঘাযাশরা,  অঁর্াফাঁর্া প্রশেয সভার্াশফরা র্যশত্ শয়শে।  

ফযআ উশল্লখ র্যশত্ শফ শফএএনএরআআউ ও সপাযাশভয শিয় প্রশচষ্টায র্থা। শফএএনএরআআউ দুশি 

সপাযাভশর্ শনশয় দু দুফায ধভুঘি ংগশঠত্ র্শযশে।  

অয এর্শি গুরুত্বূণু দাশফ মা ৭৮.২% অআশিএ এয র্াশে শনস্প্রব শয় সগশে শর্ন্তু গুরুশত্বয শদর্ সথশর্ মা এয 

শনর্ উশয অয সিা র ৬০ː৪০ তু্ প্রত্যাায। এয ভধয শদশয় অভাশদয সর্ন্দ্রীয় যর্াশযয র্াে সথশর্ কশযা 

সনন াফায শধর্ায কপ্রশত্শিত্ র্শযশে। এঅআশফশিশএ শিভফে প্রাশদশর্ াখা ংশিষ্ট র্রশর্ ধনযফাদ ও 

শবনন্দন জানাশি শফশল র্শয অভাশদয দযশদয মাশদয শিয় ংগ্রন োড়া এআ াপরয অশত্া না ত্াঁশদয 

ংগ্রাভী শবনন্দন। 

৭আ সশেম্বয ২০১৬ শজএভ/শিশিএভ শপশ ফস্থান শফশষাব 

১১আ অগষ্ট প্রাশদশর্ র্ভুর্ত্ুাভন্ডরীয এর্ বায় াভশগ্রর্ শযশস্থশত্ শফচায শফশিলণ র্যা য়। শননলিশরশখত্ শত্নশি 

দাশফয শবশিশত্ শজএভ/শিশিএভ দপ্তশয ফস্থান শফশষাব র্ভুূশচ ারন র্যশত্ শফ।  

দাশফভূঃ-  

1. Medical treatment – referring to the letter issued from C.O BSNL vide no BSNL/Admn.1/15-

18/16(i). Last memorandum pertaining the list of pending cases was submitted on 14.06.16. a 

fresh copy is attached herewith for ready reference.   

2. Fixation on the basis of 78.2% IDA merger so that the pensioners may get the benefit before 

the Puja festival. 

3 .  Arrangement of farewell and extending pensionary benefits to the employees on the last day 

of service. 

সজরা ম্পাদর্শদয নকশযাধ র্যা শি শজএভ/শিশিএভশর্ শচশঠ শদশয় র্ভুূবীয র্থা জাশনশয় শদন। CMD’য শচশঠয 

র্শ অভাশদয ওশয়ফাআশি াশফন। র্ভুূচী প্রশত্ারশনয য প্রাশদশর্ াখায র্াশে অনাশদয দাশফ ম্বশরত্ 

স্মাযর্শরশ  শযশািু াঠাশফন। আ- সভশরয ভাধযশভ াঠাশত্ াশযন। প্রাশদশর্  

াখা আশত্ভশধয শশজএভ সর্ শচশঠ শদশয় শভশিং র্যশত্ সচশয়শে উি শত্নশি দাশফ শনশয় অশরাচনায জনয। শশরগুশড় 

সজরা ম্পাদর্শর্ নকশযাধ র্যা শি গযাংির্ াখাশর্ ফশত্ র্যশত্। 

দু এর্শি সননাু ংগঠন এয ফাচারত্া 

ফযপ্রাপ্ত শপাযশদয এর্শি ংগঠন ৭৮.২% অআশিএ ংমকশির্যশণয নকশভাদনশর্ ত্াশদয ংগঠশনয র্শৃত্ত্ব 

দাশফ র্শয অভাশদয ংগঠশনয দয এফং সনত্ৃফৃন্দশদয সভশজ াশঠশয়শে। ২০১৫ াশরয এশদয ভকখশিয সর্ান 

এর্শি ংখযায় উশল্লখ র্যা শয়শের সম ২০১৫ এয অগষ্ট ভাশ এআ ম্পশর্তু্ অশদ জাশয শফ।  র্িুৃশষয াশথ 

নাশর্ ত্াশদয সযর্ভআ র্থাফাত্ুা শয়শে। থচ সআ ভয় সর্শফশনি সনাি নযানয দপ্তশয সঘাযাশপযা র্যশের। এিা 
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এর্ ধযশণয চারাশর্। শুশনশে জকয়াশখরায় এআ ধযশণয অন্দাশজ চার সদফায এর্শি প্রশিয়া অশে। মশদ সরশগ মায়। 

ফরা ফাহুরয সিা রাশগশন। এশদয র্ভুযত্ ংগঠশনয এর্ সজরাস্তশযয সনত্া দাশফ র্শযশেন সম শফএএনএর সফাশিুয 

উয ত্াশদয সনিৃশত্বয িভাগত্ যাভাশযং র্যায পশর শফএএনএর সফািু অত্মভুণ র্শয এফং ৭৮.২% অআশিএ 

নকশভাদন রাব র্শয। নকশভাদনিা শর্ শফএএনএর সফাশিুয াশত্ নাশর্ শিওশি ংশিষ্ট ভন্ত্রী ও সর্শফশনশিয াশত্?    

দশষণ বাযশত্য সর্ান এর্শি যাশজয অয এর্শি ংগঠন দাশফ র্শযশে সম যায়ন ও ায দপ্তশযয ভশন্ত্রয র্াশে 

ফাযফায দযফায র্শয ত্াযা এআ দাশফ অদায় র্শযশে। এশদয ফজ্ঞা র্রুন থফা র্রুণা র্রুন। 

২যা সশেম্বয এয ধভুঘি 

সর্ন্দ্রীয় সেি আউশনয়ন ও জাত্ীয় সপিাশযনগুশরয িাশর্ ১৪ দপা দাশফয শবশিশত্ অগাভী ২যা সশেম্বয ২০১৬ 

সদফযাী ধভুঘি ও যত্ার াশরত্ শফ। এআ উরশষ সম ভস্ত র্ভুূচী াশরত্ শফ সখাশন অভাশদয সমাগদান 

র্যশত্ শফ ধভুঘিশর্ পর র্যশত্। 

স্বল্প ঞ্চশয় কশদয ায হ্রাশয শফরুশে 

সননাু ংগঠনগুশরয অশন্দারশনয মকিভঞ্চ ংশিষ্ট র্শরয র্াশে অশফদন জাশনশয়যশে এয শফরুশে প্রশত্ফাদ 

র্যায জনয। এআ উশেয স্বাষয ংগ্র র্শয প্রধানভন্ত্রীয র্াশে াঠাশনা শফ। সজরা ম্পাদর্শর্য নকশযাধ র্যা 

শি মকিভশঞ্চয সজরা অহ্বায়শর্য শে সমাগাশমাগ র্শয প্রশয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রন র্যশত্। 

শআশ বায শোন্তগুশর র্ামুর্য র্রুন  

গত্ ২২স জকন ৩০২৬ শআশ বা সথশর্ গৃীত্ শোন্তগুশর র্ামুর্য র্যায উশদযাগ গ্রন র্রুন। এশপ্রর- জকন 

২০১৬ এয ফকশরশিশন প্রর্াশত্ শয়শে। ত্া শিও এখাশন উশল্লখ র্যা শরা র্াযণ সর্ান সর্াণ সজরা এখনও 

ফকশরশিন াশত্ ান শন। 

১) দয ংখযা ও সিশর সননাু এয গ্রার্ ফৃশে শবমান,  ফাৎশযর্ চাঁদা ও াংগঠশনর্ ত্শফশরয ফশর্য়া 

শযশাধ। র্কশনয ভাধযশভ শফএএনএরশশ ও মকিভশঞ্চয াংগঠশনর্ ত্শফশর সিাশনন(দ িার্া)  

২)  সজরা ম্পাদশর্যা সিশর সননাু ফুশল ংখযাশি মাযা ান শন ত্াশদয ত্াশরর্া তত্শয র্শয াধাযণ 

ম্পাদশর্য র্াশে াঠাশফন এআ নকশযাধ র্শয সমন শএআচশর্উ ত্াশরর্ায় উশল্লশখত্ র্শগুশর সজরা ম্পাদশর্য 

শঠর্ানায় াশঠশয় সদয়।  

৩) নযাময দাশফ,  সনন  াভাশজর্ কযষা ও গণত্ন্ত্র কনরুোশযয ংগ্রাশভ অভাশদয মথাশমাগয বূশভর্া ারন 

র্যশত্ শফ।  

৪) াম্প্রদাশয়র্ত্া শফশযাধী এফং সদশয ধভুশনযশষ চশযি ফজায় যাখায রড়াআশয় াশভর শত্ শফ। 

 

        র্ামরু্শয প্রাশদশর্ ম্পাদর্  

 


