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ার্কুরায-৬/১৭-১৮ 

 

ার্র্ুর্রয উর্দযার্ে নর্বম্বয বফপ্লফ ফাবলুর্ উদমান ম্পবর্ুত জ্ঞাতফয বর্ছক বফলয় 

 

 অনকষ্ঠার্নয বদন ৭ই নর্বম্বয। 

 ভয় বফরা ১ টা। 

 স্থান- ববটও বটবরর্ভ ইনবিবটউট র। 

 দুকর্য খাফায ফযফস্থা থার্র্ফ। খাওয়ায জায়ো অনাবভর্া বার্টর (র্য়ায ষ্ট্রীট ও 

র্াউবির াউ ষ্ট্রীর্টয ংর্মােস্থর্রয র্ার্ছ, ববজএভ অবপর্য বির্ উর্টাবদর্র্)। 

১১.৩০ বথর্র্ ১২.৩০ টায ভর্ধয খাওয়ায ফু বল র্র্য বৌর্ন এর্টায ভর্ধয র্র 

প্রর্ফ র্র্য আন গ্রন র্যর্ত র্ফ মার্ত বির্ ১ টায ভয় আভযা অনকষ্ঠান শুরু 

র্যর্ত াবয। 

 েণংেীত বদর্য় শুরু র্ফ। তাযয র্ভর্যড প্রণফ চর্টাাধযায় এয ফক্তফয এফং ফ 

বর্ল েণংেীর্তয ার্থ নৃতয। 

 বফর্র্র ৪বটয ভর্ধয অনকষ্ঠান বল র্যর্ত র্ফ। 

 বজরা ম্পাদর্েণ অফযই বখয়ার যাখর্ফন মার্ত র্র্য উবস্থবত বনধুাবযত বর্াটায 

র্ভ না য়। 

 বমাোর্মাে যাখকন- অবজত নন্দন (9433061894) এফং বদফব্রত দাফক্সী 

(9434001227)  

 ববরগুবি, জরাইগুবি এফং ভারদায র্ভর্যডর্দয জনয বর্বজ বফা স্মৃবত বফর্ন 

থার্ফায ফযফস্থা র্যা র্য়র্ছ। 

 

১০ দপা দাফীয বববির্ত এনবববএ এয ডার্র্ বদল্লীর্ত ধনুা 

বদল্লীয বভঘদূত বফর্ন (চীপ বএভবজ-য অবপ) এর্ বফার ধনুা অনকবষ্ঠত য়। বাবতত্ব 

র্র্যন এনবববএ এয বাবত বফর্োার বভশ্র। উর্বাধন র্র্যন এনবববএ এয 

যাট্রন এফং এআইবফবডবএ এয উর্দিা ববএএন নাম্বকবদবয। এছািা মাাঁযা ফক্তফয যার্খন 

তাাঁযা র্রন বর্ বর্ এন র্কবট (এবজ এনবববএ), এভ এ যাজা (এবজ অবজট), এ 
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ব ভার্শ্বযী (বজএ বফবএ), বড ফারকব্রাভবনয়ভ (বজএ এআইএপবএ), বর্বজ 

জয়যাজ (বজএ এআইবফবডবএ), বর্ যাঘর্ফন্দ্রন (বজএ এআইবআযবএ), স্বন 

চক্রফতুী (র্ডকবট বজএ বফএএনএরইইউ), অর্ার্ বঘাল (র্ডকবট বক্রক্রটাযী বিভফঙ্গ 

ববজবএ), বাভাইয়া (বজএ গ্রাউন্ড ওয়াটায বননায), এভ এন বযড্ডী (বজএ 

বতর্রঙ্গানা অর বননাু এন্ড বযটায়াডু াযন এর্াবর্য়ন), র্ার্নাবজয়া (ইনর্াভ 

টযাক্স বননাু বপডার্যন) এফং যাবজন্দয প্রাদ বাভুা (এআইবআযবএ)। ধনুায বর্ল 

চীপ বএভবজ-য ার্ত ১০ দপা দাবফ ম্ববরত স্মাযর্বরব তকর্র বদওয়া য় প্রধানভন্ত্রীয 

উর্ের্য বপ্রযণ র্যায জনয। প্রঙ্গত উর্ল্লখর্মােয এই র্ভুূচীর্ত অংগ্রর্নয জনয 

এআইবফবডবএ জনয বর্াটা ধামু বছর ৩০০, াযা বাযর্তয প্রায় ভস্ত ার্র্ুর বথর্র্ 

এআইবফবডবএ এয র্ে উবস্থত বছর্রন ৩৫৭ জন। বিভফঙ্গ ার্র্ুর্রয জনয ধামু 

বর্াটা বছর ২৫ বর্ন্তু উবস্থত বছর্রন ১৫ জন (ার্র্ুর ২, ফাাঁর্কিা ২, আানর্ার ১, 

ফধুভান ২, র্রর্াতা ১, ফযভকয ১ এফং বউিী ৬)। প্রঙ্গত উর্ল্লখর্মােয উিযফাংরায় 

ফনযায পর্র বট্রন চরাচর ফন্ধ থার্ায র্াযর্ণ বই অঞ্চর বথর্র্ বর্উ আর্ত ার্যন বন। 

র্রর্াতা বটবরর্পান বথর্র্ উবস্থত বছর্রন ২৮জন, বর্াটা বছর ২৫। 

 

ংবেপ্ত বইব বা 

ধনুায অফযফবত র্য উবস্থত ার্র্ুর ম্পাদর্র্দয বনর্য় ংবেপ্ত ভর্য়য জনয বইব 

বা অনকবষ্ঠত য়। বা বথর্র্ বতনদপা দাবফয বববির্ত দুবট মুার্য় আর্ন্দারর্নয র্ভুূচী 

েৃীত য়। 

 Call Attention Day on 20.11.17.  

FAX/E-mail to Minister of Communication and Secretary DOT 

Respected Sir, 

1. Revise the pension of all BSNL retirees with 15% fixation of IDA pattern 

w.e.f 1.1.17 as affordability condition is not applicable for the pensioners. 

2. Grant of uniform Fixed Medical Allowance @ Rs.2000/- per month to 

BSNL retirees as in the case of EPF pensioners. 

3. Immediate pension revision of DOT retirees on option-3 as per order 

dated 12.5.17 as the process is not started even after 5 months of issuing 

order in most of the circles. 

 

Thanking you 

 

District Secretary 

…………District 

 

 Mass Dharna at SSA level on 11.12.17   

 

এছািাও ৩য় ব আয ব-য দাবফর্ত  বফএএনএর এ ভস্ত ইউবনয়ন/এর্াবর্য়ন আহুত 

ববতীয় মুার্য়য র্ভুূচী ভানফফন্ধর্ন াবভর বান আোভী ১৬ই নর্বম্বয ২০১৭।  



উক্ত বায় াধাযন ম্পাদর্ বর্বজ জয়যাজ জানান বম নর্বম্বয বথর্র্ আোভী ছয় ভা 

বতবন বদর্য ফাইর্য থার্র্ফন এফং এই ভয় াধাযণ ম্পাদর্র্য দাবয়ত্ব ারন র্যর্ফন 

অনযতভ  াধাযণ ম্পাদর্ বড ফাক। 

 

বফবএভও এয র্ভুূচী এফং আভার্দয অংগ্রন 

বফবএভও এয ধাযাফাবর্ জািা ও দমাত্রায় আভার্দয ংেিনও বফববন্ন জায়োয় 

অংগ্রন র্র্যর্ছ। র্কচবফায, ফযভকয এফং ফাাঁর্কিা বটবরর্পার্ন তার্দয অংগ্রর্নয 

র্থা জাবনর্য়র্ছ। জরাইগুবি, ববরগুবি, ভারদা, বউিী, র্ৃষ্ণনেয, ফধুভান, দুেুাকয, 

আানর্ার, করুবরয়া এফং খড়্গকয বায়াট অযা এফং বাযার বনটওয়ার্ু এয ভাধযর্ভ 

ার্র্ুরর্র্ অফবত র্র্যর্ছ। এর্াবধর্ বজরা বববডও-য ভাধযর্ভ জাবনর্য়র্ছ। র্রর্াতায 

অন্তবকুক্ত দুই ২৪ যেণা, াওিা ও হুেরীয দমাত্রায় আভার্দয ংেির্ এফং র্ভুীযা 

অংগ্রন র্র্যর্ছন। 

২৯ব অর্টাফয নর্বম্বয বফপ্লফ ততভ ফলু উদমান –দুেুাকয ও বউিী 

দুেুাকর্য এআইবফবডবএ, বফএএনএরইইউ এফং বএভইউ এয বমৌথ উর্দযার্ে নর্বম্বয 

বফপ্লফ ততভ ফাবলুবর্ উদমান র্যা য় এর্ আর্রাচনা বায ভাধযর্ভ। বা বযচারনা 

র্র্যন উিভ ভজকভদায। স্বােত বালণ বদন কনীর েিাই। ভূখয আর্রাচর্ বার্ফ বফস্তাবযত 

ফক্তফয যার্খন এআইবফবডবএ বজরা ম্পাদর্ ধনঞ্জয় োঙ্গকরী। 

এর্ই বদর্ন অনকরু অনকষ্ঠান য় বফারকর্য বউিী বজরায উর্দযার্ে। বা বযচারনা 

র্র্যন বদফদা চক্রফতুী ও আীল ভূখাজুীর্র্ বনর্য় েবিত বাবতভন্ডরী। স্বােত বালণ বদন 

বজরা ম্পাদর্ ভদন বভান বঘাল। ভকখফর্ন্ধ বদফদা চক্রফতুী ংর্ের্ নর্বম্বয বফপ্লফ 

ম্পবর্ুত বফলর্য় আর্রাচনা র্র্যন। এযয ার্র্ুর ম্পাদর্ ীমূল চক্রফতুী নর্বম্বয 

বফপ্লর্ফয ঘটনাফরী, ববতীয় বফশ্বমকদ্ধ এফং মকর্দ্ধািয ৃবথফীর্ত তায  প্রবাফ এফং ফতুভার্ন এয 

প্রাবঙ্গর্তায উয বফস্তাবযত ফক্তফয যার্খন। প্রঙ্গত উর্ল্লখর্মােয এর্ই ার্থ ংেির্নয 

প্রবতষ্ঠা বদফও ারন র্যা য়। 

 

নর্বম্বয ভার্ ১৫ বদন ার্র্ুর ম্পাদর্ যার্জযয ফাইর্য থার্র্ফন  

নর্বম্বয ভার্য ১১ তাবযখ বথর্র্ ২৫ তাবযখ মুন্ত ার্র্ুর ম্পাদর্ ীমূল চক্রফতুী 

ফযবক্তেত র্ার্জ যার্জযয ফাইর্য থার্র্ফন। এই ভয় র্ফু ার্র্ুর ম্পাদর্র্য র্ামুবায 

াভরার্ফন অনযতভ র্াযী ম্পাদর্ অবজত নন্দন। 

 

 

 

         ার্র্ুর ম্পাদর্ 

 

 

 

 



 


