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াকুসরায- ৫ 

 

পকন্দ্রীয় কামসকন্ডয কন্ডভন্ডিয বা 

যািস্থায়নয িয়যু য়য পকন্দ্রীয় কামসকন্ডয কন্ডভন্ডিয বা নুন্ডিি য় ৫  ৬আ য়টাফয ২০১৩ । এনন্ডন্ডন্ডএ- য পয়ক্রিান্ডয 

পিনায়যর এ  পক ফযা বায উয়ৈাধন কয়যন । বান্ডিত্ব কয়যন এ অআ ন্ডফ ন্ডি ন্ড এ - য ফসবাযিীয় বান্ডি নন্ত 

বট্টাচামস। নযানযয়েয ভয়ধয ফক্তফয যায়খন উয়েষ্টা ন্ডব এ এন নাম্বুন্ডেন্ডয এফং ন্ডফএএনএরআআউ - য াধাযণ ম্পােক ন্ড 

ন্ডবভনুয। ফক্তাযা ফযপ্রাপ্তয়েয িনয ৭৮ . ২% অআ ন্ডি এ ংমুন্ডক্তকযণ মায়ি য় িায িনয ফযকভ প্রয়চষ্টা 

চারায়ফন ফয়র অশ্বা পেন। প্রায়েন্ডক ম্পােক  পকন্দ্রীয় কন্ডভন্ডিয  বান্ডি ুান্ত পঘাল উক্ত বায় উন্ডস্থি 

ন্ডিয়রন। প্রঙ্গি উয়িখয়মাগয প্রায়েন্ডক প্রন্ডিন্ডনন্ডধ ন্ডায়ফ  ম্পােক ীমূল চক্রফিসীয মাফায কথা ন্ডির ন্ডকন্তু পল ভয়য় 

ন্ডিন্ডন ঠাৎ ুস্থ য়য় ড়ায় পময়ি ায়যন ন্ডন। 

পম প্রস্তাফগুন্ডর গৃীি য়ঃ-  

১) ১২আ ন্ডিয়ম্বয ২০১৩ পরাকবা ন্ডবমায়নয কভসূচীয়ক ভথসন িানায়না য় এফং ঐন্ডেন পিরাস্তয়য ন্ডফয়ষাব ভায়ফ  

ংগন্ডঠি কযয়ি য়ফ। 
২) ন্ডফএএনএর পক যষা কযা। 

পম ভস্ত কভসূচী গৃীি য়ঃ  

১) ৭৮.২%  অআ ন্ডি এ ংমুন্ডক্তকযয়ণয োন্ডফয়ি ২৫প য়টাফয ২০১৩ পিরাস্তয়য ন্ডফয়ষাব ভায়ফ এফং পমাগায়মাগ ভন্ত্রী  

ন্ডিন্ডি- য পয়ক্রিান্ডযয কায়ি পযাক্স পভয়ি পপ্রযণ। 

২) ঐ একআ োন্ডফয়ি ২৮প নয়বম্বয ২০১৩ ন্ডন্ডিএভ/ন্ডন্ডএ ন্ডপ ন্ডবমান। 

ন্ডএআচন্ডকউ- য ূণযে ূযণ 

নযিভ - বান্ডি প্রয়াি কভ এ অয নায়ক এয স্থরান্ডবন্ডলক্ত য়রন ভধযপ্রয়েয়য এ ন্ড শ্রীফাস্তফ।  

ন্ডনম্নন্ডরন্ডখি দুআিন কভয়যি াংগঠন্ডনক ম্পােক ন্ডায়ফ ন্তবূসক্ত ন  

১) স্বন্ডস্তকা োগুপ্ত- করকািা পিন্ডরয়পান 

২) কান্ডরপ্রাে - িান্ডভরনাড়ু 

 

ায়কসর য়ান্ডকসং কন্ডভন্ডিয বা 

অগাভী ২৩প নয়বম্বয ২০১৩  (ন্ডনফায) করকািায ন্ডন্ডি আউন্ডনয়ন ঘয়য প্রায়েন্ডক কভসকিসাভিরীয  বা নুন্ডিি য়ফ। 

বা শুরু য়ফ কার েিায়। ভস্ত পিরা ম্পােকয়েয উন্ডস্থি থাকায িনয নুয়যাধ কযা য়ে। পম ভস্ত পিরা ম্পােক 

প্রায়েন্ডক কভসকিসাভিরীয েয িাযা িায়েয পিরায নয একিন কভসকিসাভিরীয েযয়ক পিরায প্রন্ডিন্ডনন্ডধ ন্ডায়ফ 

ন্ডনফসান্ডচি কযয়ি ায়যন। পকান পিরা ম্পােক ন্ডনফামসকাযণফিঃ উন্ডস্থি থাকয়ি না াযয়র ফযআ একিন প্রন্ডিন্ডনন্ডধ 

াঠায়ফন। ভধযাহ্নকারীন অায  ন্ডফয়কয়র ন্ডিন্ডপয়নয ফযফস্থা থাকয়ফ। পকান প্রন্ডিন্ডনন্ডধ যান্ডত্রয়ি  
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থাকয়ি চাআয়র ফুসায়হ্নআ িান্ডনয়য় পেয়ফন। যান্ডত্রয়ি থাকা  খায়ায ফযয়বায প্রন্ডিন্ডনন্ডধয়েয ফন কযয়ি য়ফ। ুয়িায য়য 

বযথসনা ন্ডভন্ডিয েযয়েয নাভ  পিন্ডরয়পান নম্বয িান্ডনয়য় পেয়া য়ফ। এয ভয়ধয কায ন্ডকিু ন্ডিজ্ঞায থাকয়র উয়যয 

পিন্ডরয়পায়ন পমাগায়মাগ কয়য পিয়ন ন্ডনয়ি ায়যন।  

 

পিরা য়েরন/গঠন 

পম ভস্ত পিরা কন্ডভন্ডি গঠয়নয য পথয়ক দু ফিয ন্ডিক্রান্ত য়য়য়ি িাযা য়েরয়নয উয়েযাগ ন্ডনন। এ ন্ডফলয়য় ভারো  

কষৃ্ণনগয়যয েৃন্ডষ্ট অকলসণ কযা য়ে। গি ১৫আ পয়েম্বয ২০১৩ দুগসাুয  ুরুন্ডরয়া পিরা য়েরন নুন্ডিি য়য় পগর। 

প্রায়েন্ডক াখায য়ষ দুগসাুয য়েরয়ন উন্ডস্থি ন্ডিয়রন ুান্ত পঘাল  ীমূল চক্রফিসী এফং ুরুন্ডরয়া য়েরয়ন ন্ডিয়রন 

ন্ডয়ক নন্দী। গি ২৫প অগষ্ট ২০১৩ গযংিক পিরা াখা গন্ডঠি য়। ন্ডযন্ডস্থন্ডি স্বাবান্ডফক না থাকায িনয প্রায়েন্ডক াখায 

য়ষ পকউ উন্ডস্থি থাকয়ি ায়যন ন্ডন। অগাভী ১৭আ নয়বম্বয যায়গঞ্জ পিরা াখা গঠন কযায ন্ডদ্ধান্ত গ্রন কযা য়য়য়ি।  

 

েূফসর পিরাগুন্ডরয়ি াংগঠন্ডনক বা 

কায়িয ন্ডনন্ডযয়খ পম ভস্ত পিরাগুন্ডরয়ক েূফসর ন্ডায়ফ ন্ডচন্ডহ্নি কযা য়য়ন্ডির িায ভয়ধয ন্ডিনন্ডি পিরায়ি াংগঠন্ডনক বা 

(ুরুন্ডরয়ায য়েরন ধয়য ) কযা য়য়য়ি। এ ম্পয়কস করকািা পিরায উয়েযাগ প্রংনীয়। আন্ডিভয়ধয িাযা একান্ডধক বা 

কয়যয়িন। অয ঊয়েযাগ পনয়া য়ে। কৃষ্ণনগয  ফযভুয়য এখন পকান বা কযা ম্ভফ য় ন্ডন।  

 

কভসূচী প্রন্ডিারন এফং ন্ডযয়ান্ডিসং 

পিরাগুন্ডরয কায়ি নুয়যাধ কযা য়য়ন্ডির কভসূচী প্রন্ডিারয়নয য ন্ডরন্ডখি ন্ডযয়ািস াঠায়ি। ন্ডকন্তু দু একন্ডি িাড়া পকান 

পিরাআ ন্ডযয়ািস াঠান ন্ডন। গি ২৯প অগষ্ট এয কভসূচী ম্পয়কস ন্ডএআচন্ডকউ পথয়ক ফাযফায িানয়ি চায়া য়য়ন্ডির ন্ডকন্তু 

পিরাগুন্ডর পথয়ক পকান ন্ডযয়ািস না অায় িাৎষন্ডণক িফাফ পেয়া মায় ন্ডন। য়য পিরা ম্পােকয়েয কায়ি পিন্ডরয়পায়ন 

পমাগায়মাগ কয়য ন্ডযয়ািস ন্ডনয়য় ন্ডএআচন্ডকউ পক িানান য়য়ন্ডির। এিা পকান াংগঠন্ডনক দ্ধন্ডি য়ি ায়য না।  

 

অআ ন্ডি এ ফৃন্ডদ্ধ 

AICPI(IW) এয ন্ডয়ফ নুায়য ১রা য়টাফয ২০১৩ পথয়ক অআ ন্ডি এ ৬ .৬ িাং ফৃন্ডদ্ধ পয়য়য়ি । এয পয়র পভাি 

অআ ন্ডি এ- য ায োাঁড়ায়ফ ৮৫.৫ িাং। 

 

            

 

ুান্ত পঘাল 

           প্রায়েন্ডক ম্পােক 

# ২১প য়টাফয ২০১৩ অভায়েয ংগঠয়নয প্রন্ডিিা ন্ডেফ ারন করুন। 

 


