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াকুসরায - ১ 

 

পিরা ম্পাদক  প্রায়দন্ডক কভসকতসাভিরীয দযফৃন্দ ভীয় -  

 

বযথসনা ন্ডভন্ডতয য়নক ঘািন্ডত য়ে প্রন্ডতন্ডনন্ডধয়দয য়মান্ডগতায় প্রথভ ন্ডৈফান্ডলসক য়েরন পভািাভুন্ডি পর। এআ 

য়েরয়নয ন্ডফয়ল বফন্ডষ্ঠ্য ন্ডির ভয়ানুফন্ডতসতা। ২৭প নয়বম্বয ২০১২ করকাতা পিন্ডরয়পানয়য ায়থ পমৌথ বায়ফ প্রকায 

ন্ডধয়ফন শুরু য়য়ন্ডির এয়কফায়য ন্ডনধসান্ডযত ভয়য় থসাৎ দুুয ২িায় তাকা উয়তারয়নয ভাধযয়ভ। ন্ডিক ৫ িায় প্রকায 

ন্ডধয়ফয়নয ভান্ডি ঘয়ি এফং ৫ . ৩০ িায় শুরু য় প্রন্ডতন্ডনন্ডধ য়েরন। প্রকায ন্ডধয়ফয়ন ফাআয়ক িায়গা পদয়া মায় 

ন্ডন। ন্ডফার রঘযন্ডি বন্ডতস য়য় ন্ডগয়য় ংরগ্ন প্রস্থ কন্ডযিয়য অগত পরাতায়দয দাাঁন্ডিয়য় পথয়ক পনতৃফয়ৃন্দয ফক্তফয শুনয়ত 

য়য়য়ি। প্রকায ন্ডধয়ফয়ন ফক্তা ন্ডিয়রন কভয়যি ুন্ডপ্রয় ন্ডভত্র , ন্ডনয়ভল ন্ডভত্র, ন্ডবএএন নাম্বুন্ডদন্ডয, পকন্ডি িয়যাি, ুান্ত 

পঘাল, বফার পনগুি প্রভুখ পনতৃফনৃ্দ। বা ন্ডযচারনা কয়যন কভয়যি নন্ত বট্টাচামস  ন্ডপ্রয়য়তাল যায়য়ক ন্ডনয়য় গন্ডিত 

বান্ডতভিরী। ২৮প নয়বম্বয ২০১২ ন্ডনধসান্ডযত ভয় ১০ . ৩০ এ প্রন্ডতন্ডনন্ডধ য়েরন শুরু য়। এ মসন্ত গন্ডিত ফকন্ডি 

(১৪ন্ডি) পিরা পথয়ক প্রন্ডতন্ডনন্ডধযা এয়ন্ডিয়রন। পভাি ৯৩ িন প্রন্ডতন্ডনন্ডধ উন্ডস্থত য়য়ন্ডিয়রন। ১৮ িন প্রন্ডতন্ডনন্ডধ অয়রাচনায় 

ংগ্রন কয়যন। অয়রাচনায ভান ন্ডির য়ন্তালিনক। িফাফী বালণ পদন প্রায়দন্ডক ম্পাদক কভ ুান্ত পঘাল। নীন্ডত  

কভসূচী ংক্রান্ত প্রস্তাফ ন্ডনয়য় অয়রাচনা কয়যন কাযী প্রায়দন্ডক ম্পাদক কভ ীমূল চক্রফতসী । যফতসী য়েরয়নয 

দান্ডয়ত্ব পনফায আচ্ছা প্রকা কয়যয়ি ন্ডউন্ডি পিরা াখা। পফারুয়য নুন্ডষ্ঠ্ত য়ফ অগাভী য়েরন।  

 

য়েরন পথয়ক পম ভস্ত াংগিন্ডনক কভসূচী গৃীত য়ঃ-  

১) দয ংখযা ফৃন্ডিয িনয ন্ডযকল্পনা কয়য অন্তন্ডযক উয়দযাগ গ্রন কযয়ত য়ফ- ন্ডফএএনএরআআউ এয য়মান্ডগতা 

ন্ডনয়য়আ একাি কযয়ত য়ফ। 

২) ন্ডনয়ন্ডভত বা নুষ্ঠ্ান, পযূচীয ভধয ন্ডদয়য় পমাগায়মাগ ফৃন্ডি কযয়ত য়ফ।  

৩) প্রায়দন্ডক স্তয়য ঐকযফি  ভন্ডিত কামসধাযা ন্ডযচারনা কযয়ত য়ফ এফং পিরা ংগিনগুন্ডরয য়ঙ্গ অন্তন্ডযক 

পমাগায়মাগ  পফাঝািা গয়ি তুরয়ত য়ফ। 

৪) ংগিন  অয়ন্দারয়নয ংফাদ অদানপ্রদায়নয িনয ন্ডনন্ডদসষ্ট ভয়ান্তয়য ফুয়রন্ডিন/ভুখত্র প্রকানায ফযফস্থা কযয়ত 

য়ফ। ন্ডিান্ত য় বত্রভান্ডক ফুয়রন্ডিন প্রকা কযা য়ফ অগাভী িানুমাযী ২০১৩ পথয়ক।    

৫) ংগিয়নয তন্ডফর ভৃি কযয়ত য়ফ, তায িনয 

  ( ক) ফয়কয়া ভস্ত তন্ডফর ংগ্রয়য উয়দযাগ গ্রন কযয়ত য়ফ। 

  ( খ) ংগিন, অয়ন্দারন  য়েরন আতযান্ডদয ুচারু রুায়য়ণয িনয ফাৎন্ডযক ১০০িাকা ায়য দয 

ন্ডি ুতন্ডফর ংগ্র কযয়ত য়ফ।  

৬) অগাভী ৭- ৮আ ন্ডিয়ম্বয ২০১২ ন্ডফএএনএর পকা- ন্ডিসয়নন কন্ডভন্ডিয যািয য়েরন পর কযায িনয াধযভত 

প্রয়চষ্টা গ্রন কযয়ত য়ফ।  

৭) ২১- ২২প পপব্রুমাযী ২০১৩ প্রস্তান্ডফত দু ন্ডদয়নয ধভসঘয়িয ফসাঙ্গীন াপয়রযয িনয প্রচায কভসূচীয়ত ংগ্রন কযয়ত 

য়ফ। 
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৮) ন্ডফএএনএর এ পভম্বাযী পবন্ডযন্ডপয়কয়ন ন্ডফএএনএরআআউয়ক িয়ী কযায িনয প্রচায অয়ন্দারন গয়ি তুরয়ত য়ফ।  

গত ৭  ৮আ ন্ডিয়ম্বয ২০১২ ন্ডফএএনএর পকা- ন্ডিসয়নন কন্ডভন্ডিয য়েরন নুন্ডষ্ঠ্ত য়। বান্ডত, াধাযণ 

ম্পাদক  পকালাধযক্ষ ন্ডনফসান্ডচত য়য়য়িন মথাক্রয়ভ কভয়যি য়ঘায ন্ডকদায (বান্ডত ন্ডফএএনএরআআউ ন্ডন্ডিন্ডি), 

ন্ডফপ্লফ দা ( ম্পাদক ন্ডফএএনএরআআউ ঃফঃ ায়কসর), এফং পগান্ডফন্দ দা ( ম্পাদক এ অআ ন্ডফ ন্ডি ন্ড এ, 

ঃফঃ ায়কসর)। দান্ডধকায ফয়র প্রায়দন্ডক ম্পাদক কভ ুান্ত পঘাল কন্ডভন্ডিয ন্তুবুসক্ত য়ফন। য়ান্ডকসং কন্ডভন্ডিয দয 

ন্ডায়ফ কভ ীমূল চক্রফতসী ভয়নানীত য়য়য়িন।  

অগাভী িানুমাযী ভায় পম ফয়ুরন্ডিন প্রকান্ডত য়ফ তায়ত প্রায়দন্ডক য়েরন এফং ন্ডফএএনএর পকা - ন্ডিসয়নন 

কন্ডভন্ডিয য়েরন ম্পয়কস ন্ডফস্তান্ডযত তথয থাকয়ফ।  অনায়দয কায়ি পকান প্রান্ডঙ্গক তথয/ংফাদ/অয়ন্দারয়নয খফয 

থাকয়র ফুয়রন্ডিয়ন প্রকায়য িনয ািান। 

           

 

 

ুান্ত পঘাল  

              

         প্রায়দন্ডক ম্পাদক 

 

 


