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সার্কলুার- ১১/ ১৭- ১৮ 

 

কর্ন্দ্রীয় র্ার্রু্রর র্রিরির সভা 

৩০ ও ৩১কে জকলাআ িহারাষ্ট্রের জলগাাঁওষ্ট্রে কর্ন্দ্রীয় র্ার্ুর্রী র্রিরির সভা নকরিে হয়। আউরি (আষ্ট), 

িধ্যপ্রষ্ট্রেে, ছরিেগড়, রাজস্থান, গুজরাি, িহারাে, র্র্াুির্, কর্রালা, োরিলনাড়ক, কেন্নাআ ন্ধ্রপ্রষ্ট্রেে, 

কেষ্ট্রলঙ্গানা, উরড়ষ্যা, রিহার, িরিিিঙ্গ, র্লর্াো,  ন আ- ১,  ন আ- ২, ফ্যাক্টরী  ন্ড কষ্টারস র্লর্াো, 

রি ফ্ (িকম্বাআ),   লরিরিরস ও  নরিঅর  আ ২২রি সাষ্ট্রর্ুষ্ট্রলর কসষ্ট্রেিারী থিা োাঁষ্ট্রের প্ররেরনরধ্রা 

উিরস্থে রছষ্ট্রলন  িং িক্তিয রাষ্ট্রেন। িরিিিঙ্গ সাষ্ট্রর্ুষ্ট্রলর িষ্ট্রে িক্তিয রাষ্ট্রেন সাষ্ট্রর্লু সম্পাের্ িীর্ূষ্ 

েেিেুী, র্লর্াো কিরলষ্ট্রফ্ানষ্ট্রসর িষ্ট্রে রিরহর োসগুপ্ত, র্লর্াো কষ্টারস  ন্ড ফ্যাক্টররর িষ্ট্রে ধ্ীর 

কসন  িং র্ষ্ট্রিুার িষ্ট্রে রি িাসক।  ছাড়া রস আেরর্উ র্িুর্েুািন্ডলীর সেসয রহসাষ্ট্রি নযনযষ্ট্রের িষ্ট্রধ্য 

িক্তিয রাষ্ট্রেন সকোন্ত ক াষ্ ও স্বরির্া োসগুপ্ত ও সকরপ্রয় রিত্র। ররষ্ট্রিািু  িং অয়িযষ্ট্রয়র রহসাি কিে র্ষ্ট্ররন 

র্থােষ্ট্রি সাধ্ারর্ সম্পাের্ কর্রজ জয়রাজ ও কর্াষ্াধ্যে  ন   নায়ার। প্ররেরনরধ্রা কিরিষ্ট্রর্ল, কিনেন 

সংষ্ট্রোধ্ন, কর্ন্দ্রীয় সরর্াষ্ট্ররর জনস্বাথুরিষ্ট্ররাধ্ী র্াজ আেযারে রিষ্ষ্ট্রয়র উির অষ্ট্রলােনা র্ষ্ট্ররন। সভা কথষ্ট্রর্ 

দুআ ির্ুায় রভরির্ অষ্ট্রদালষ্ট্রনর র্িুসূেী িালষ্ট্রনর রসদ্ধান্ত গ্রহন র্রা হয়ঃ-  

1. Observe Pension Revision Day on 30.8.18 

2. Post card campaign to Prime Minister of India at the last week of September 2018 

 

Contents of the campaign 

 

Respected Prime Minister, 

Seek your kind intervention for immediate Pension Revision of BSNL pensioners from 01-

01-2017 with 15% fitment, recommended by the 3rd PRC and approved by the government, 

delinking the wage revision in BSNL, as the entire liability of payment of pensionary benefits 

to BSNL pensioners lies with the central government. 

Thanking you, 

Signature 

(Name and address) 

সকোন্ত ক াষ্ষ্ট্রর্ অহ্বায়র্ র্ষ্ট্রর গরিে ররজলকযসন র্রিরি রি ফ্অররি  অআন িারেল, ৩য় রিঅররস- র 

র্কক্ত না র্ষ্ট্রর কিনেন সংষ্ট্রোধ্ন, রি স ন ল রো ও  আ সম্পররু্ে   আউ   রি অহুে সিি 
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র্িুসূেীষ্ট্রর্ সিথুন, ৫আ কসষ্ট্রেম্বর  র রেল্লীর জিাষ্ট্রয়ে কর্ সংহরে জ্ঞািন, সাম্প্রোরয়র্ সম্প্রীরে িজায় 

রাো আেযারে রিষ্ষ্ট্রয়র উির প্রিাি গৃহীে হয়।  ছাড়া কিাহনেেষ্ট্রর্ অহ্বায়র্ র্ষ্ট্রর ধ্ীর কসন ও কর্ অর 

র্ােি কর্ রনষ্ট্রয় সংরিধ্ান সংষ্ট্রোধ্ন রিষ্য়র্ র্রিরি গরিে হয়। ভযথুনা সরিরে অহার, অিাসন সহ 

সিি িযিস্থাআ েযন্ত সকদরভাষ্ট্রি সম্পন্ন র্ষ্ট্ররষ্ট্রছ। সভাস্থলরি রছল রে িষ্ট্রনারি। সর্ল প্ররেরনরধ্ 

ভযথুনা সরিরেষ্ট্রর্ সংগ্রািী রভনদন জারনষ্ট্রয়ষ্ট্রছন। 

সিভুারেীয় সষ্ট্রেলষ্ট্রনর ভযথুনা সরিরের িকর্াুঙ্গ সভা 

১৩আ অগষ্ট ভযথুনা সরিরের রফ্স  ষ্ট্রর (৫৬, কিির্াষ্ট্রফ্ েীি, র্লর্াো- ৭০০০১২) িূরু্াঙ্গ সভা 

নকরিে হয়। সভা উষ্ট্রবাধ্ন র্ষ্ট্ররন সাধ্ারর্ সম্পাের্ কর্রজ জয়রাজ। রেরন িষ্ট্রলন কর্ কর্ান সষ্ট্রদহ কনআ 

কর্ িেুিান িরিিিাংলার  র্ েযন্ত প্ররের্কল িরররস্থরের িষ্ট্রধ্য োরড়ষ্ট্রয়আ র্লর্াোয়  আ সষ্ট্রেলন 

নকরিে র্রষ্ট্রে হষ্ট্রি। রেরন িযােযা র্ষ্ট্রর িষ্ট্রলন কর্ িরিিিাংলা েীষ্ট্রে ষ্ট্রনর্ প্ররের্কল িরররস্থরের 

কিার্ারিলা র্ষ্ট্রর গ্রসর হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। রেরন রিশ্বাস র্ষ্ট্ররন কর্ র্িষ্ট্ররিরা  আ সষ্ট্রেলন সাফ্ষ্ট্রলযর সষ্ট্রঙ্গআ 

নকরিে র্রষ্ট্রিন। ভযথনুা সরিরের র্কগ্ম সাধ্ারর্ সম্পাের্ সঞ্জীি িযানাজুী  িং িীর্ূষ্ েেিেুী র্াষ্ট্রজর 

গ্রগরে  িং রিরভন্ন সাি র্রিরি গিষ্ট্রনর প্রিাি রাষ্ট্রেন। সভায় উিরস্থে সেসযরা   রিষ্ষ্ট্রয় অষ্ট্রলােনা 

র্ষ্ট্ররন  িং িূলযিান িোিে কেন। সিুভারেীয় সভািরে নন্ত ভট্টাোর্ু সষ্ট্রেলন সফ্ল র্রষ্ট্রে োাঁর 

রভজ্ঞোলব্ধ িক্তিয কিে র্ষ্ট্রর কিে রর্ছক িূলযিান িরািেু কেন। সিি রর্ি সহষ্ট্রর্ারগোর অশ্বাস রেষ্ট্রয় 

িক্তিয কিে র্ষ্ট্ররন রনষ্ট্রিষ্ রিত্র, শেিাল কসনগুপ্ত, ওিপ্রর্াে রসং প্রিকে কনেৃিদৃ।  

রিরভন্ন সাি র্রিরি  িং র্কগ্ম অহ্বায়র্ষ্ট্রের নাি 

রফ্স ও সকযষ্ট্রভরনর- - - - -  রিরহর োসগুপ্ত ও অেীষ্ োস 

অিাসন - - - - - - - - - - -  অশুষ্ট্রোষ্ কসন ও রি োসিক্সী 

িররিহন- - - - - - - - - - -  রজে নদন ও রজে কে সরর্ার 

োেয- - - - - - - - - - - - -  স্বরির্া োসগুপ্ত ও ওিপ্রর্াে রসং 

প্রোর- - - - - - - - - - - - -  শেিাল কসনগুপ্ত ও িঙ্কজ সাহা 

সাংস্কৃরের্- - - - - - - - - -  েীির্ রিত্র ও িনীষ্া রিশ্বাস 

স্বাস্থয- - - - - - - - - - - - -  রেলীি োস ও দুলাল িাত্র 

সাজসজ্জা ও হল- - - - - - - সিীর নদী ও েীির্ কসনগুপ্ত 

কস্বচ্ছাষ্ট্রসির্- - - - - - - - -  কগারিদ োস ও  ি  ি িন্ডল 

অগািী ২১কে অগষ্ট ২কিার সিয় কিির্াষ্ট্রফ্ েীিস্থ ভযথুনা সরিরের রফ্ষ্ট্রস র্কগ্ম সাধ্ারর্ সম্পাের্ষ্ট্রের 

সাষ্ট্রথ সিগুরল সাি র্রিরির র্কগ্ম অহ্বায়র্ষ্ট্রের সভা নকরিে হষ্ট্রি। 

সিভুারেীয় সষ্ট্রেলষ্ট্রনর প্রস্তুরে 

কজার র্েষ্ট্রি েলষ্ট্রছ প্রস্তুরের র্াজ। আরেিষ্ট্রধ্য অিাসন ও সষ্ট্রেলষ্ট্রনর জনয প্রাথরির্ িকরর্ং হষ্ট্রয় কগষ্ট্রছ। 

অগািী িাষ্ট্রসর িষ্ট্রধ্য িূষ্ট্ররা িার্া প্রোন র্ষ্ট্রর িার্ািারর্ ভাষ্ট্রি িকরর্ং  র র্াজ কসষ্ট্রর কফ্লষ্ট্রে হষ্ট্রি। রিরভন্ন 

সাি র্রিরির র্কগ্ম অহ্বায়র্ষ্ট্রের সাষ্ট্রথ সভার ির শুরু হষ্ট্রয় র্াষ্ট্রি নযনয  রিভাষ্ট্রগর র্াজ। দুরি কজলা ছাড়া 

িার্ী কজলাগুরল কিাষ্ট্রনেন অোষ্ট্রয়র র্াজ শুরু র্ষ্ট্রর রেষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। ওআ দুরি কজলাষ্ট্রর্ নকষ্ট্ররাধ্ র্রা হষ্ট্রচ্ছ 

কিাষ্ট্রনেন অোষ্ট্রয় েৎির হষ্ট্রে। আরেিষ্ট্রধ্য প্রাষ্ট্রেরের্ সম্পাের্  র্ারধ্র্ কজলা ও স্থানীয় োো সফ্র র্ষ্ট্রর 

 ষ্ট্রসষ্ট্রছন। আরেিষ্ট্রধ্য র্ষ্ট্রয়র্রি কজলা রর্ছক রর্ছক র্ষ্ট্রর কিাষ্ট্রনেন সাষ্ট্রর্ুষ্ট্রলর হাষ্ট্রে েকষ্ট্রল রেষ্ট্রয়ষ্ট্রছ কসগুরল 

হল-   

র্কেরিহার (৩০,০০০ িার্া), গযাংির্ (৫০,০০০ িার্া), রসউড়ী (৩০,০০০ িার্া), র্ৃষ্ণনগর (৪৭,০০০ 

িার্া), র্লর্াো (৫৪,৫০০ িার্া), িধ্ুিান (৭২,০০০ িার্া), িূরুরলয়া (২৬,০০০ িার্া), েড়্গিকর 

(৪০,০০০ িার্া)  িং সাষ্ট্রর্ুল কহি কর্ায়ািার (৩০,০০০ িার্া), কিাি ৩ লে ৭৯ হাজার ৫০০ িার্া র্া 

লেযিাত্রা (১২ লে) কথষ্ট্রর্  েনও ষ্ট্রনর্িা েূষ্ট্রর। অগািী সাষ্ট্রর্লু সষ্ট্রেলষ্ট্রনর োরয়ত্ব গ্রহন র্ষ্ট্ররষ্ট্রছ 



অসানষ্ট্রসাল। সাষ্ট্রর্লু সষ্ট্রেলন নকরিে র্রষ্ট্রেও প্রেকর েরষ্ট্রের প্রশ্ন অষ্ট্রছ ো সষ্ট্রেও অসানষ্ট্রসাল কজলা 

সম্পাের্ সাষ্ট্রর্ুলষ্ট্রর্ অশ্বি র্ষ্ট্ররষ্ট্রছন কর্ সিুভারেীয় সষ্ট্রেলন েহরিষ্ট্রল োরা  র্ লে িার্া প্রোন 

র্রষ্ট্রিন। দুগুািকর কজলা োো গে িােু িাষ্ট্রস লোরধ্র্ িার্া িযয় র্ষ্ট্রর সাষ্ট্রর্ুল র্ার্ুর্রর র্রিরির সভা 

নকরিে র্রার োরয়ত্ব িালন র্ষ্ট্ররষ্ট্রছ। েরষ্ট্রের সি িার্ািাআ  ষ্ট্রসষ্ট্রছ সেসযষ্ট্রের র্াছ কথষ্ট্রর্ অোয়র্েৃ 

কিাষ্ট্রনেষ্ট্রনর িাধ্যষ্ট্রি। ফ্ষ্ট্রল োরা রর্ছক সিয় কেষ্ট্রয়ষ্ট্রছ  িং কজলা সম্পাের্ অশ্বাস রেষ্ট্রয়ছন কর্ সিি 

সেসযষ্ট্রের র্াছ কথষ্ট্রর্ কিাষ্ট্রনেন েকষ্ট্রল সাষ্ট্রর্লুষ্ট্রর্ িারিষ্ট্রয় কেওয়া হষ্ট্রি। িার্ী কজলাগুরলষ্ট্রর্  েন েযন্ত 

দ্রুেোর সষ্ট্রঙ্গ কিাষ্ট্রনেন অোষ্ট্রয় উষ্ট্রেযাগী হষ্ট্রে হষ্ট্রি। আরেিষ্ট্রধ্য সকযষ্ট্রভরনর  র জনয র্ন্ট্রাক্ট ফ্িু ছািা 

হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। জলগাাঁওষ্ট্রয় নকরিে রসআরস সভায় উিরস্থে সাষ্ট্রর্ুল কসষ্ট্রেিারীষ্ট্রের দুষ্ট্রিা র্ষ্ট্রর ফ্িু কেওয়া 

হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। েকি েীঘ্রআ কজলাগুরলর র্াষ্ট্রছ ফ্িু িািাষ্ট্রনা হষ্ট্রি। রিজ্ঞািন সংগ্রষ্ট্রহর জনয  

িযরক্তগে োন 

িেনষ্ট্রিাহন ক াষ্ রসউড়ী কজলার সম্পাের্ িযরক্তগে ভাষ্ট্রি সিুভারেীয় সষ্ট্রেলন ফ্াষ্ট্রন্ড ১০,০০০ 

িার্া প্রোন র্ষ্ট্ররষ্ট্রছন  িং রিা গাঙ্গকলী ফ্যারিরল কিনেনার ৫,০০০ িার্া প্রোন র্ষ্ট্ররষ্ট্রছন। 

সাষ্ট্রর্ুষ্ট্রলর িে কথষ্ট্রর্ র্িষ্ট্ররিষ্ট্রের সংগ্রািী রভনদন জানারচ্ছ। 

সাধ্ারর্ সভা ও সষ্ট্রেলন  র েির 

রি স ন ল কর্া-রিুষ্ট্রনেন র্রিরির ৪থু সষ্ট্রেলন 

১৪আ জকলাআ রসরিও রি অআ হষ্ট্রল রি স ন ল কর্া-রিষু্ট্রনেন র্রিির ৪থু সষ্ট্রেলন নকরিে হয়। 

সষ্ট্রেলন উষ্ট্রবাধ্ন র্ষ্ট্ররন প্রর্ি েষ্ট্রট্টািাধ্যায়। ররষ্ট্রিািু ও অয়িযষ্ট্রয়র রহসাি কিে র্ষ্ট্ররন র্থােষ্ট্রি রিপ্লি 

োস ও িনীষ্া রিশ্বাস। ১০রি সাষ্ট্রর্ুষ্ট্রলর প্ররেরনরধ্রা িক্তিয রাষ্ট্রেন। অিাষ্ট্রের সাষ্ট্রর্ষু্ট্রলর িষ্ট্রে িক্তিয 

রাষ্ট্রেন িঙ্কজ সাহা। নযানয িক্তাষ্ট্রের িষ্ট্রধ্য রছষ্ট্রলন রনষ্ট্রিষ্ রিত্র, নন্ত ভট্টাোর্,ু রেরের রায় প্রিকে 

কনেৃিৃদ। সষ্ট্রেলন কথষ্ট্রর্ েেজন সাষ্ট্রর্ুল কসষ্ট্রেিারী ও  র্জন িরহলা র্িষ্ট্ররি কর্ রনষ্ট্রয় র্রিরি গরিে 

হয়। রসদ্ধান্ত হয় কজলায় কজলায় কর্া-রিষু্ট্রনেন র্রিরি গিষ্ট্রনর উষ্ট্রেযাগ কনওয়া হষ্ট্রি। 

িনগাাঁ োো সাধ্ারর্ সভা 

৫আ অগষ্ট র্লর্াো কজলার ন্তভূকু্ত িনগাাঁ োোর উষ্ট্রেযাষ্ট্রগ ‘সিুভারেীয় সষ্ট্রেলন ও অিাষ্ট্রের োরয়ত্ব’ 

 আ রিষ্ষ্ট্রয়র উির  র্ সাধ্ারর্ সভা নকরিে হয়। সভা িররোলনা র্ষ্ট্ররন োো সভািরে েিন 

রধ্র্ারী। স্বাগে ভাষ্র্ কেন োো সম্পাের্ রগরীন্দ্রনাথ োস। সভা উষ্ট্রবাধ্ন র্ষ্ট্ররন কজলা সম্পাের্ 

রজে নদন। উিরস্থে সেসযরা অষ্ট্রলােনায় ংেগ্রহন র্ষ্ট্ররন। সিুষ্ট্রেষ্ িক্তা সাষ্ট্রর্ুল সম্পাের্ িীর্ূষ্ 

েেিেুী িেুিান সিষ্ট্রয়র রনররষ্ট্রে সিুভারেীয় সষ্ট্রেলষ্ট্রনর গুরুত্ব ও োৎির্ ুিযােযা র্ষ্ট্ররন। উক্ত সভায় 

ষ্ট্রনর্ সেসযআ সিুভারেীয় সষ্ট্রেলষ্ট্রনর েহরিষ্ট্রল িার্া প্রোন র্ষ্ট্ররন। 

র্াষ্ট্রিায়া োো সষ্ট্রেলন 

১১আ অগষ্ট িধ্ুিান কজলার ন্তভূুক্ত র্াষ্ট্রিায়া োোর প্রথি সষ্ট্রেলন নকরিে হয়। িোর্া উষ্ট্রিালন  িং 

েরহে কিরে ও র্ি কর্রজ িসকর িকরেুষ্ট্রে িালযোষ্ট্রনর ির সষ্ট্রেলন উষ্ট্রবাধ্ন র্ষ্ট্ররন িধ্ুিান কজলা সভািরে 

িহঃ আউনকস। ররষ্ট্রিািু ও অয়িযষ্ট্রয়র রহসাি কিে র্ষ্ট্ররন োো  সম্পাের্  ন  ন েযািাজুী। সেসযরা 

অষ্ট্রলােনায় ংেগ্রহন র্ষ্ট্ররন। কজলা িষ্ট্রর জিািী ভাষ্র্ কেন কজলা সম্পাের্ েযািািে রায়। সাষ্ট্রর্লু 

িষ্ট্রর জিািী ভাষ্ন কেন সহর্ারী সাষ্ট্রর্লু সম্পাের্ কেিব্রে োসিক্সী। িেুিান িরররস্থরের িকলযায়র্  িং 

সিুভারেীয় সষ্ট্রেলষ্ট্রনর উির রিিাররে িক্তিয রাষ্ট্রেন সাষ্ট্রর্ুল সম্পাের্ িীর্ূষ্ েেিেুী। সষ্ট্রেলন কথষ্ট্রর্ 

িধূ্ে োস,  ন  ন েযািাজুী ও রিরি িন্ডল র্থােষ্ট্রি সভািরে, সম্পাের্ ও কর্াষ্াধ্যে রনিুারেে হন।  

র্ৃষ্ণনগর োো সাধ্ারন সভা 

অসন্ন সিুভারেীয় সষ্ট্রেলষ্ট্রনর োৎির্ ু আ রিষ্ষ্ট্রয়র উির র্ৃষ্ণনগর  োোর উষ্ট্রেযাষ্ট্রগ  র্ সাধ্ারর্ সভা 

নকরিে হয়। সভািরেত্ব র্ষ্ট্ররন োো সভািরে প্রিীর িযানাজুী। স্বাগে ভাষ্র্ কেন ষ্ট্রোর্ িযানাজুী কজলা 



সম্পাের্। সাংগিরনর্ রিষ্ষ্ট্রয়র উপ্পর অষ্ট্রলােনা র্ষ্ট্ররন সাষ্ট্রর্ুল সাংগিরনর্ সম্পাের্ িররিল সরর্ার। 

সেসযষ্ট্রের অষ্ট্রলােনার ির িূল রিহষ্ট্রয়র উির রিিাররে িক্তিয রাষ্ট্রেন সাষ্ট্ররু্ল সম্পাের্ িীর্ূষ্ েেিেীু। 

রািিকরহাি োো সষ্ট্রেলন   

২৯কে জকলাআ কজ  ল রিেযাভিষ্ট্রন রািিকরহাি োোর ৪থু োো সষ্ট্রেলন নকরিে হয়।। িোর্া উষ্ট্রিালন 

ও েহীে কিরেষ্ট্রে িালযোষ্ট্রনর ির সষ্ট্রেলন উষ্ট্রবাধ্ন র্ষ্ট্ররন সহর্ারর সাষ্ট্রর্ুল সম্পাের্ িঙ্কজ সাহা। 

উষ্ট্রবাধ্নী সিাষ্ট্রিষ্ট্রে িক্তিয রাষ্ট্রেন কজলা সম্পের্ িেন ক াষ্, রস িআউ কজলা সম্পাের্ সষ্ট্রন্তাষ্ 

কগাস্বািী, রি স ন লআআউ োো সভািরে রেিক র্ারন্ত কসন, র্কক্তিষ্ট্রের র্কগ্ম অহ্বায়র্ রিরজা েযািাজুী। 

সািষ্ট্রজক্ট র্রিরি রধ্ষ্ট্রিেন শুরু হয় ররষ্ট্রিািু ও অয়িযাষ্ট্রয়র রহসাি কিে র্রার িধ্য রেষ্ট্রয়। সেসযষ্ট্রের 

অষ্ট্রলােনার ির িেন ক াষ্ জিািী ভাষ্র্ কেন। সষ্ট্রেলন কথষ্ট্রর্ কেিোস েেিেুী, সেযিান ভান্ডারী  িং 

রেলীি িন্ডল র্থােষ্ট্রি সভািরে, সম্পাের্ ও কর্াষ্াধ্যে রনিুারেে হন। 

িষ্ট্রর্য়া সষ্ট্রেলন 

রসউড়ী কজলা সষ্ট্রেলন নকরিে হষ্ট্রয়রছল ৭আ অগষ্ট ২০১৬। কসআ রহসাষ্ট্রি  আ কজলার িরিেুী 

সষ্ট্রেলষ্ট্রনর সিয় হষ্ট্রয় কগষ্ট্রছ।  

জলিাআগুরড় কজলা গে কজলা সষ্ট্রেলন নকরিে হষ্ট্রয়রছল ২৪কে কসষ্ট্রেম্বর ২০১৬। িরিেুী 

সষ্ট্রেলষ্ট্রনর জনয উক্ত কজলাষ্ট্রর্ উষ্ট্রেযাগ রনষ্ট্রে নকষ্ট্ররাধ্ র্রা হষ্ট্রচ্ছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

         িীর্ষূ্ েেিেুী 

         সাষ্ট্রর্ুল সম্পাের্ 

অসন্ন র্িসুূেী 

৩০ কে অগষ্ট ২০১৮, ১৫ েোংে রফ্িষ্ট্রিন্ট কিরনরফ্ি রেষ্ট্রয় কিনেন সংষ্ট্রোধ্ষ্ট্রনর োরিষ্ট্রে 

“কিনেন রররভেন রেিস” িালন র্রুন।  স স  প্রধ্ানষ্ট্রের রফ্ষ্ট্রস রিষ্ট্রোভ সিাষ্ট্রিে ধ্নুা 

নকরিে র্রুন।  

র্লর্াোয় কেষ্টা েলষ্ট্রছ রেনরি সাষ্ট্রর্ুল  িং র্ষ্ট্রিুা কর্ৌথভাষ্ট্রি রসরস  রফ্ষ্ট্রস জিাষ্ট্রয়ে র্রার। 

কিনেন রররভেন ও রি স ন ল কিনেনারষ্ট্রের িারসর্ রেরর্ৎসা ভাো ২০০০ িার্া র্ষ্ট্রর 

কেিার োরিষ্ট্রে কসষ্ট্রেম্বষ্ট্ররর কেষ্ সপ্তাষ্ট্রহ প্রধ্ানিন্ত্রীর র্াষ্ট্রছ প্ররেরি কিনেনার কিাষ্টর্ািু কপ্ররন 

র্রুন। কিাষ্টর্াষ্ট্রিু রর্ রলেষ্ট্রে হষ্ট্রি ো  আ সারর্কলাষ্ট্ররর নযত্র কেওয়া হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। 

সিয় গরড়ষ্ট্রয় েষ্ট্রলষ্ট্রছ— হাষ্ট্রে অর কিরে সিয় কনআ 

অর র্ালরিলম্ব না র্ষ্ট্রর সিুভারেীয় সষ্ট্রেলষ্ট্রনর জনয কিাষ্ট্রনেন অোয় র্রুন  িং সাষ্ট্রর্ুষ্ট্রলর 

র্াষ্ট্রছ িািাষ্ট্রে শুরু র্রুন। ২০০৯ সাষ্ট্রল  আ সংগিনরি শেরর হিার ির কথষ্ট্রর্ রর্ রর্ অোয় 

র্রা হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ  র্িার স্মরর্ র্রুন। ৬৮. ৮%, ৭৮. ২%, কিনেষ্ট্রনর ৬০: ৪০ রসদ্ধান্ত িারেল, 

িসরপ্রাপ্তষ্ট্রের জনয কিরিষ্ট্রর্ল ভাো, ব্রিিযাষ্ট্রন্ডর ৬০% র্নষ্ট্রসেন, কর্ায়ািাুর িাওয়ার সকষ্ট্রর্াগ 

আিযারে জস্র োরি অোয় র্রা হষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। কিনেষ্ট্রনর রররভেষ্ট্রনর োরি অোয় র্রষ্ট্রে সংগিনষ্ট্রর্ 

অরও িজিকে র্রষ্ট্রে হষ্ট্রি। সিুভারেীয় সষ্ট্রেলন সফ্ল র্রা োর নযেি প্ররেয়া। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       


