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ার্কুার-৪/১৭-১৮ 

 

১২ ও ১৩ই সসপ্টেম্বপ্টেে কর্মসচূী 

৭ দফা দাববর বভবিতে াতর্ু এতাবতেলন াঅহুে ১২াআ সতেম্বতরর র্মুূচী সয মস্ত 

সো পান র্তরতে োরা  সর্াচববার, গ্াাংটর্, বলবগুবি, মাদা, বউিী, র্ৃষ্ণনগর 

(তাোট া্াতপ বভবড  বরতপাটু), বর্ুমান (ববিে বরতপাটু, প্রঙ্গে উতেিতযাগ্ গে ৮ 

এবাং ১৬াআ াঅগষ্ট ানকরুপ দাববতে স্থানীেস্ততর ববতষাভ র্মুূবচ পান র্তর), পকরুবো  

িড়্গপকর (তাোট া্াতপ েবব  বরতপাটু)। াঅানতা গে ৭াআ সতেম্বর এর্াআ দাববতে 

স্থানীে র্িৃুপতষর ামতন ববতষাভ প্রদলুন র্তর এবাং বেএম াঅানতাতর াতে াষাৎ 

র্তর দাববগুব বনতে দীর্ু াঅতাচনা র্তর। দুগুাপকর  েপাাআগুবি োবনতেতে োরা 

র্মুূচী পান র্রতে পাতর বন। বাাঁর্কিা  বরমপকর সর্ান বরতপাটু পাঠাে বন। ১৩াআ 

সতেম্বর র্র্াোে সর্ন্দ্রীেভাতব বেনবট াংগঠন এাঅাআবববডবপএ, ববএএনএাআাআউ এবাং 

বএমাআউ সযৌেভাতব র্নুা র্মুূচী পান র্তর। এাঅাআবববডবপএ র্র্াো সো ঐবদন উক্ত 

র্মুূচীতে াাংলগ্রন র্তর। র্নুা চার্াীন ৬ েতনর এর্ প্রবেবনবর্ দ ববেএম এর 

াতে াষাৎ র্তর দাববগুব  বনতে াঅতাচনা র্তরন। প্রবেবনবর্ দত বেতন পীযূ চক্রবেুী 

 াবেে নন্দন (এাঅাআবববডবপএ), াবনতম বমত্র, াবমোভ চতটাপার্্াে  াঅবল দা 

(ববএএনএাআাআউ) এবাং োপ সর্া (বএমাআউ)। ববেএম াঅশ্বা সদন যে লীঘ্র ম্ভব 

দাববগুব পূরণ র্রা তব। াআবেমতর্্ ববেএম াঅমাতদর বচবঠর উিতর োবনতেতেন দাববগুব 

বনতে র্িৃুপষ র্ী র্ী পদতষপ বনতেতে। াঅমরা ানকন্ধান র্তর সদিবে র্িৃুপতষর পদতষপ 

সনোর দাবব র্েটা বে্। 

 

OUR DEMANDS 

1. Payment against outstanding medical bills both indoor and outdoor without further delay. 

2. Commencement of Medical allowance immediately. 

3. Reimbursement of indoor medical bills within one month as per order from C.O 

4. No of empanelled Hospitals/N.Hs to be increased, 

5. Farewell to all retirees 

6. Identity cards to all retirees 

7. Pending statement of 78.2% IDA merger to be sent to CCA in no time. 
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যকু্তর্প্টেে কাউন্সিল সভা   

পবিমবঙ্গ সপনলনার াংগঠনগুবর াঅতন্দাতনর যকক্তমতের র্াউবি ভা ানকবিে ে 

১৫াআ সতেম্বর ১৭ োরাপদ সমতমাবরো ত। ভাে বেনবট প্রস্তাব গৃবে ে। ান্ত্র 

দ্রষ্টব্। ভাে উপবস্থে বেতন এবাং বক্তব্ রাতিন হুগী, ািা, পকরুবো, মাদা, দাঃ 

বদনােপকর, নদীো, দাঃ ২৪ পরগণা, পূবু সমবদনীপকর, বীরভূম, মকবলুদাবাদ, বাাঁর্কিা, উাঃ ২৪ 

পরগণা  বর্ুমান সোর প্রবেবনবর্রা। এোিা বক্তব্ রাতিন ব্াাংর্, বীমা, রাে্ রর্ারী, 

সর্ন্দ্রীে রর্ারী, এবববপবটএ, পোতেে, এাঅাআবববডবপএ ববটবড, এাঅাআবববডবপএ 

পবিমবঙ্গ াতর্ু, র্তটুা এবাং সর্ এম বড এ। এাঅাআবববডবপএ ববটবড এবাং পবিমবঙ্গ 

াতর্ুতর পতষ বক্তব্ রাতিন যোক্রসম ঞ্জীব ব্ানােুী  পীযূ চক্রবেুী। পকরুবো 

সোর পতষ যকগ্ম াঅহ্বাের্ এবাং এাঅাআবববডবপএ সো ম্পাদর্ ক্ষ্মীর্ান্ত বাগ বক্তব্ 

রাতিন। ভা পবরচানা র্তরন মানব সনলমুা। 

সাপ্টকমপ্টলে জন্য লযাপটপ- - খড়্গপেু সজলাে ন্সসদ্ধান্ত  

াঅমরা াে্ন্ত াঅনতন্দর তঙ্গ োনাবি সয িড়্গপকর সো বদ্ধান্ত গ্রন র্তরতে সয াতর্ু 

এতাবতেলনতর্ বপ্রন্টার  এর্বট ্াপটপ প্রদান র্রতব। এর েন্ র্াযু র্তরতে 

৪০,০০০ টার্া (চবেল াোর)। াতর্ু তেতনর উদ্বৃি টার্া সেতর্ োরা এাআ টার্ার 

াংস্থান র্তরতে। াতর্ু এতাবতেলতনর পষ সেতর্ াঅমরা িড়্গপকর সো লািাতর্ 

াংগ্রামী াবভনন্দন োনাবি। 

এন্ন্সসন্সসন্সপএ এে ডাপ্টক ন্সিল্লীপ্টে ধন্মা   

গে ১৯সল াঅগষ্ট নাগপকতর ানকবিে এনবববপএ এর সর্ন্দ্রীে র্াযুর্বর র্বমবটর ভা 

সেতর্ বদ্ধান্ত ে সয াঅগামী ২৫সল াতটাবর বদেীতে র্নুা ানকবিে তব। াআবেমতর্্ সো 

র্বমবটগুবতর্ োনান তেতে। সো ম্পাদর্তর্র ানকতরার্ র্রা তি াতর্ুতর র্াতে 

বদেীতে যাাঁরা যাতবন োাঁতদর নাতমর োবর্া পাঠাতে। 

ন্সসএইচন্সকউ সডাপ্টন্শন্ 

সবল র্তের্বট সো সডাতনলন াঅদাে র্তর াতর্ুত েমা বদতেতে। সযমন াঅানতা, 

দুগুাপকর, পকরুবো, বীরভূম, িড়্গপূর, র্র্াো, বর্ুমান প্রভৃবে সো। এগুব বাআ 

দ্ াংি্ার েকনাে াঅাংবলর্। গ্াাংটর্ োবনতেতে মস্ত দ্তদর র্াতে সেতর্ োরা 

সডাতনলন াঅদাে র্তরতেন। বার্ী সোগুবতর্ ানকতরার্ র্রা তি উতদ্াগ বনতে। 

াংগঠর্তদর দ্তদর র্াতে বগতে চাাআতে তব। ো না র্তর যবদ োাঁরা মতন র্তরন সর্উ 

সদতব না োত াংগঠতনর াবস্তত্ব ববপন্ন তে পতি। 

ন্প্টভম্বে ন্সিপ্লি শেের্ িান্সষমকী পালন্ 

াআবেমতর্্ োনান তেতে সয াঅগামী ৪ঠা নতভম্বর ২০১৭ র্র্াোে সর্ন্দ্রীে ভাতব 

াঅমাতদর াতর্ুতর উতদ্াতগ নতভম্বর ববপ্লব বাবুর্ী উপতষ এর্ াঅতাচনা ভা ানকবিে 

তব। র্র্াো সোর উতদ্াতগ এাআ র্মুূচী তেতে ১২াআ এবপ্র। িড়্গপূর বদন র্াযু 

র্তরতে ১০াআ াতটাবর ১৭, র্ৃষ্ণনগর ৭াআ াতটাবর ১৭, াঅানতা উতদ্াগ বনতেতে, 

বদন র্াযু র্রতব িকব লীঘ্রাআ। বার্ী সোগুবতর্ ানকতরার্ র্রা তি উতদ্াগ বনতে। 

 

         পীযূ চক্রবেুী 

         াতর্ু ম্পাদর্ 



 


