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াকুসরায- ৩ 

 

প্রায়দন্ডক কভসকতসাভিরী  পিরা ম্পাদকগণ ভীয়লু— 

 

কভয়যি, 

 

পননাস কনয়বনন 

গত ৭আ পভ ২০১৩ পননাস ংগঠনগুন্ডরয  অফায়ন  ভািান্ডত দন য়র  এক মুক্ত কনয়বনন নুন্ডিত য়। পকন্দ্রীয়  

যািয যকান্ডয, পযর, প্রন্ডতযক্ষা, ফযাঙ্ক, ফীভা এফং ন্ডফএএনএর  নযানয যাোয়ত্ত ংস্থায পননাস ংগঠয়নয ক্ষ পথয়ক 

প্রায় পদড় স্রান্ডধক পননাস উক্ত কনয়বনয়ন উন্ডস্থত ন্ডিয়রন। উয়ৈাধন কয়যন কভসচান্ডয অয়ন্দারয়নয প্রফীণ পনতা কভয়যি 

এ পক ফযা। পনয়নয ুযক্ষা  নযানয দান্ডফ ম্বন্ডরত একন্ডি প্রস্তাফ প কযা য়। প্রস্তায়ফয ভথসয়ন ন্ডফন্ডবন্ন ংগঠয়নয 

প্রন্ডতন্ডনন্ডধযা ফক্তফয যায়খন। এ অআ ন্ডফ ন্ডি ন্ড এ- য ন্ডতনন্ডি ায়কসয়রয য়ক্ষ ফক্তফয যায়খন করকাতা পিন্ডরয়পান এ অআ ন্ডফ ন্ডি 

ন্ড এ- য প্রায়দন্ডক ম্পাদক ুন্ডপ্রয় ন্ডভত্র। ন্ডফন্ডবন্ন যায়িয এফং ন্ডদিীয়ত ফসবাযতীয় কনয়বনন নুন্ডিত কযায উয়দযাগ পনয়া 

য়ফ। 

 

ফসবাযতীয় কভসূচী 

ফসবাযতীয় য়েরয়নয ন্ডদ্ধান্ত নুায়য গত ১৮আ এন্ডপ্রর প্রায়দন্ডক াখা  করকাতা পিরা কন্ডভন্ডি পমৌথবায়ফ ন্ডন্ডিএভ ন্ডপয় 

স্মাযকন্ডরন্ড প্রদায়নয কভসূচী ারন কয়য। ন্ডন্ডিএভ নয কায়ি ফযস্ত থাকায িনয ন্ডিএভ(এআচ অয) এয কায়ি স্মাযকন্ডরন্ড প 

কযা য়। ঐ ন্ডদনআ ন্ডন্ডএ-য কায়ি একআ স্মাযকন্ডরন্ড প কযা য় ন্ডিন্ডি-য পক্রািান্ডযয কায়ি পপ্রযয়ণয িনয। ২২প এন্ডপ্রর 

ন্ডন্ডিএভ এয য়ঙ্গ স্মাযকন্ডরন্ড-য ন্তবূসক্ত দান্ডফভূ এফং স্থানীয় ভযা ন্ডনয়য় অয়রাচনা য়। ১৫আ পভ’য ন্ডফয়ক্ষাব ভায়ফ 

নুন্ডিত য় ন্ডন্ডিএভ ন্ডপয় প্রায়দন্ডক াখা, করকাতা পিরা, কয়িসা, ন্ডফএএনএরআআউ ন্ডভন্ডরত বায়ফ কভসূচী ারন কয়য। এআ 

ন্ডফয়ক্ষাব ভায়ফয় ন্ডনয়ভল ন্ডভত্র উন্ডস্থত ন্ডিয়রন এফং ফক্তফয যায়খন। ন্ডন্ডরগুন্ডড়, ুরুন্ডরয়া এফং ফাাঁকুড়া উক্ত কভসূচী ারয়নয 

য স্মাযকন্ডরন্ড-য কন্ড প্রায়দন্ডক াখায কায়ি ান্ডঠয়য়য়ি। ভারদা, িরাআগুন্ডড়, কচুন্ডফায  ন্ডউন্ডড় পিন্ডরয়পায়ন িান্ডনয়য়য়ি। 

অভায়দয কায়ি খফয অয়ি নযানয পিরাগুন্ডরয়ত কভসূচী প্রন্ডতান্ডরত য়য়য়ি। ন্ডকন্তু প্রায়দন্ডক াখায কায়ি াংগঠন্ডনক বায়ফ 

পকান খফয াঠায়না য় ন্ডন। ন্ডযয়ািস াঠায়নায এআ বযািা গয়ড় তুরয়ত য়ফ। এিা একিা িরুন্ডয াংগঠন্ডনক কাি। 

 

ন্ডফএএনএরআআউ পকন্দ্রীয় কামসকন্ডয কন্ডভন্ডি- য বা    

ন্ডফএএনএরআআউ এয পকন্দ্রীয় কামসকন্ডয কন্ডভন্ডিয বা করকাতায় নুন্ডিত য়ফ। এআ উয়েয ন্ডফএএনএরআআউ , 

এঅআন্ডফন্ডিন্ডএ  ন্ডএভআউ এয দযয়দয ন্ডনয়য় একন্ডি বযথসনা ন্ডভন্ডত গন্ডঠত য়য়য়ি। বান্ডত - ীমূল চক্রফতসী, মুগ্ম 

অফায়ক- ন্ডনন্দয যকায  স্বন চন্দ, পকালাধযক্ষ- পগান্ডফন্দ দা। গন্ডঠত য়য়য়ি একান্ডধক উন্ডভন্ডত। প্রায় চায রক্ষ  
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িাকায ভত খযচ য়ফ। ন্ডফএএনএরআআউ পাি পথয়ক পদয়ফ দু ’রক্ষ িাকা এফং ফাকী িাকা ন্ডতনন্ডি ংগঠয়নয দযয়দয কাি 

পথয়ক কুয়নয ভাধযয়ভ ংগ্র কযা য়ফ। ন্ডফএএনএরআআউ এয দযয়দয িনয দয ন্ডি ু১০০ িাকা  এঅআন্ডফন্ডিন্ডএ 

এফং ন্ডএভআউ এয দয ন্ডি ু৫০ িাকা কয়য ংগ্র কযা য়ফ। প্রন্ডতন্ডি কুন ফআয়ত কনু্ডড় াতা কয়য থাকয়ফ। দয ংখযায 

ন্ডনন্ডযয়খ ন্ডফন্ডবন্ন পিরায িনয কুন ফআ এয ংখযা ন্ডনধসাযণ কযা য়য়য়ি মা ন্ডনম্নরুঃ -( দয ংখযায য়ধসয়কয কািাকান্ডি 

কুয়নয াতায ংখযা থাকয়ফ। উদাযনস্বরু িরাআগুন্ডড়য দয ংখযা ৮০ এয উয , তায়দয াঠায়না য়ফ দুন্ডি কুন 

ফআ থসাৎ কুয়নয াতায ংখযা ৪০, এয়ক্ষয়ত্র দুিয়নয িনয একন্ডি াতা থসাৎ ঞ্চা িাকা ংগ্র কযা পময়ত ায়য )  

কচুন্ডফায- ১, িরাআগুন্ডড়- ২, ন্ডন্ডরগুন্ডড়- ৩, ভারদা- ১, ন্ডউন্ডড়- ২, ফযভুয- ১, কষৃ্ণনগয- ১, করকাতা - ৩, ফধসভান- ১, 

দূগসাুয- ১, অানয়ার- ২, ুরুন্ডরয়া- ১, ফাাঁকুড়া- ২ এফং খড়্গুয - ৩। পিরা কন্ডভন্ডিয পনতৃফনৃ্দ এআ ন্ডফলয়য় মথায়মাগয 

বূন্ডভকা ারন কযয়ফন এআ ন্ডফশ্বা অভায়দয অয়ি। াংগঠন্ডনক ন্ডবজ্ঞতা এআ কথাআ ফয়র পম ংগঠয়নয কায়ি থসপ্রদায়ন 

দযযা কখন ন্ডফভুখ কয়যন না। তািাড়া এখায়নআ পতা পল নয় , ন্ডএআচন্ডকউ অহুত ৫০০িাকায পিায়নন এখন পফন্ডকিু 

পিরা প্রদান কয়য ন্ডন এফং প্রায়দন্ডক য়েরয়নয ন্ডদ্ধান্ত নুায়য ফাৎন্ডযক ১০০ িাকা পিায়নন ংগ্র কযয়ত য়ফ। ন্ডকন্তু 

এআ ভূহুয়তস  পিায ন্ডদয়ত য়ফ ন্ডআন্ড বায পিায়নয়নয উয। 

৭৮২% অআ ন্ডি এ ংমুন্ডক্তকযণ 

গত ৬আ িুন ২০১৩ পপাযায়ভয পনতৃফনৃ্দ ন্ডিন্ডি - য পয়ক্রিান্ডযয ায়থ াক্ষাৎ কয়যন ৭৮২% অআ ন্ডি এ ংমুন্ডক্তকযয়ণয 

ন্ডফলয়য় অয়রাচনা কযায িনয। পনতৃফয়ৃন্দয মুন্ডক্তয কায়ি প্রকৃত য়ক্ষ ন্ডিন্ডি - য পকান ন্ডফযীত ফক্তফয যাখায ূয়মাগ ন্ডির না। 

িানা পগয়ি পয়ক্রিান্ডয অয়রাচনা চরাকারীন আন্ডতফাচকআ ন্ডিয়রন। গত ৭আ িুন ন্ধ্যায় ন্ডএভন্ডি ন্ডফএএনএরআআউ এয 

াধাযণ ম্পাদক কভ ন্ড ন্ডবভনুযয়ক পিন্ডরয়পায়ন িানান পম ন্ডিন্ডি এআ ংমুন্ডক্তকযয়ণয নুয়ভাদন ন্ডদয়য়য়ি। মত তাড়াতান্ডড় 

ম্ভফ অয়দ িান্ডয য়ফ। প্রঙ্গক্রয়ভ কভ ন্ডবভনুয িান্ডনয়য়য়িন পম মতক্ষন না অয়দ িান্ডয য়ে ততক্ষণ ১২আ িুরাআ পথয়ক 

পম রাগাতায ধভসঘয়িয ন্ডদ্ধান্ত পঘান্ডলত য়য়য়ি তা ফার থাকয়ি এফং প্রাক ধভসঘি কভসূচী চরয়ফ । 
 

অগষ্ট ২০১৩ ন্ডতন দপায পল দপা ফসবাযতীয় কভসূচী 

িানুয়াযী-ভাচস ২০১৩ ফুয়রন্ডিয়ন বুরফত ১৩আ অগষ্ট কভসূচীয উয়িখ কযা য়য়য়ি। প্রকৃতয়ক্ষ পকান ন্ডনন্ডদসষ্ট ন্ডদন এখন 

ন্ডস্থয য় ন্ডন। ন্ডদন ন্ডঠক কয়য ন্ডএআচন্ডকউ পথয়ক য়য িান্ডনয়য় পদয়া য়ফ।  

 

ভীভাংীত ন্ডফলয় 

পভন্ডিয়কর ন্ডফর ন্ডঠক ভয় ভত ায়া মায়ে না। দু ফিয ন্ডতন ফিয পরয়গ মায়ে একিা ন্ডফর পয়ত। দু একন্ডি পক্ষয়ত্র ন্ডফর 

অফায ান্ডযয়য় মায়ে (ন্ডপন্ডয়ার বালায় misplaced)। নযানয ন্ডকিু ন্ডফলয় ফয়কয়া য়ড় অয়ি। পনন ংক্রান্ত য়নক 

ন্ডকিুযআ ুযাা য়ত পদন্ডয য়ে। অভযা আন্ডতভয়ধযআ উমুক্ত কতৃ্তসয়ক্ষয দৃন্ডষ্ট অকলসণ কয়যন্ডি। খুফ ীঘ্রআ দান্ডফ ম্বন্ডরত ন্ডচন্ডঠ 

াঠায়না য়ফ। 

 

            

প্রায়দন্ডক ম্পাদক 

 



র আন্ডিয়া ন্ডফএএনএর- ন্ডিন্ডি পননাস এপান্ডয়য়ন 

ন্ডিভফঙ্গ প্রায়দন্ডক াখা 

২০এ, দ্বৈত ভন্ডিক পরন, করকাতা - ৭০০ ০০৬ 

(পযন্ডিয়েন নং এ/৬৮৮৩৬/২০১০) 

দীক ন্ডভত্র   ুান্ত পঘাল  প্রান্ত নন্দী  ীমূল চক্রফতসী 

বান্ডত   প্রায়দন্ডক ম্পাদক পকালাধযক্ষ  কান্ডয প্রায়দন্ডক ম্পাদক 
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