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সার্কুলার-১৩/১৭-১৮ 

 

প্রাদেশির্ িাখার পক্ষ থেদর্ সর্লদর্ িারদোৎসব ও শবজয়ার প্রীশি ও 

শুদেচ্ছা জ্ঞাপন র্রশি। 

এ আউ এ বি (অল আউবিয়িস এন্ড এসসোবসসয়শি ি বিএসএিএল) অহুত অসন্ন কর্মসূচীসত 

সোবর্ল হহোি 

২৪হশ হেব্রুয়োরী ২০১৮ সংবিষ্ট র্ন্ত্রীর সোসে এ আউ এ বি এর প্রবতবিবিসের বর্ব ং িুবিত হসয়বিল। হসআ 

বর্ব ং এ এ আউ এ বি হে সর্স্ত েোবিগুবল উত্থোপি কসরবিল র্ন্ত্রী র্সহোেয় হসআ িযোপোসর অশ্বোস 

বেসয়বিসলি। বকন্তু অজ পেমন্ত হসগুবল কোেমকর হয় বি। এ আউ এ বি এর েোবিগুবল বিলঃ-  

a. 3
rd

 Pay Revision of BSNL Employees 

b. Implementation of Government Rules in payment of Pension contribution by BSNL. 

c. Allotment of 4G spectrum to BSNL as per proposal submitted by BSNL Management. 

d. Pension Revision for the BSNL Pensioners 

e. Settlement of the left out issues of the 2
nd

 PRC. 

এআ পবরসপ্রবিসত এ আউ এ বি বিম্নবলবিত কর্মসূচী পোলসির বসদ্ধোন্ত গ্রহি কসরসি। 

1. To hold press conference at circle and district level on 29.10.18 

2. Dharna at all levels on 30.10.18 

3. Rallies at circle and district levels on 14.11.18 

4. To organize strike, if the issues are not resolved by 30
th
 November2018, date of strike will be 

decided in the due course. 

উসেবিত কর্মসূচীসত সোবর্ল হিোর জিয এঅআবিবিবপএ পবির্িঙ্গ সোসকমল সর্স্ত হজলো কবর্ব গুবলসক 

অহ্বোি জোিোসে।  

হপিশি সংসশোিি ও র্োবসক হর্বিসকল ভোতোর েোবিসত অসদোলি 

গত ৩০হশ অগষ্ট বিসিোভ িস্থোি এিং হসসেম্বসরর হশষ সপ্তোসহ প্রিোির্ন্ত্রীর কোসি হপোষ্ট কোিম হপ্ররসরর 

কর্মসুচী বিল। প্রের্ পেমোসয়র কর্মসূচী জলপোআগুবি ও িোাঁকুিো িোিো অর সি হজলোসতআ সোেসলযর সোসে 

পোবলত হসয়সি। বিতীয় পেমোসয়র হিসে দু একব  হজলো প্রতলুতোর জিয হপোষ্ট কোিম পোঠোসত পোসর বি।  

হর্বিসকল বিল ও ভোতো হপসর্সের েোবিসত অসদোলি  

েীর্মবেি েোিৎ হর্বিসকল বিল িসকয়ো পসি অসি। এবেসক ভোতোও িন্ধ। বিএসএিএল কর্ত্ৃমপসির কোসি 

িোরিোর িুসরোি করো সসেও হকোি সুরোহো হয় বি। এআ িস্থোয় অসদোলসির পে হিওয়ো িোিো অর হকোি 

বিকল্প বিল িো। বসএআচবকউ অহ্বোি জোবিসয়বিল ১৬আ সটোির বিসিোভ কর্মসূচী পোলসির এিং বসএর্বির 
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কোসি েযোক্স হপ্ররর করোর জিয। ১৬আ সটোির দুগমোপজুোর জিয অর্োসের রোসজয এআ কর্মসূচী পোবলত 

হসয়সি ১২আ সটোির। িড়্গপুর হজলো এিং বকউ এ শোিো ১১আ সটোির উক্ত কর্মসুচী পোলি কসরসি।  

প্রবতিো বেিস পোলি 

অগোর্ী ২১হশ সটোির ২০১৮ অর্োসের সংগঠি েশর্ িসষম পেোপমি করসি। এআ উপলসি সর্স্ত 

হজলো কবর্ব সক িুসরোি করো হসে হে েেোসেোগয র্েমোেোর সসঙ্গ বেিব  পোলি করোর জিয। পতোকো 

উসর্ত্োলি, শবহেসিবেসত র্োলযেোি সহ অসলোচিো সভোর অসয়োজি করুি। ২১হশ সটোির রবিিোর 

হিোর জিয েবে কর্মসূচী পোলসি হকোি সুবিিো হয় তসি কোিোকোবি হকোি একব  তোবরি হিসি বিি। 

সোসকমল এবক্সবকউব ভ কবর্ব র সভো  

গত ৬আ সটোির ২০১৮ বসব ও আউবিয়ি রুসর্ উক্ত সভো িুবিত হয়। সভো পবরচোলিো কসরি রোজয 

সভোপবত সুশোন্ত হর্োষ। পতোকো উসর্ত্োলি এিং শহীে হিবেসত র্োলযেোসির পর শুরু হয় উসিোিিী সর্োসিশ। 

সভো উসিোিি কসরি বিএসএিএলবসবস এর সোিোরর সম্পোেক ওর্প্রকোশ বসং। ঊসিোিিী সর্োসিসশ িক্তিয 

রোসিি বি িোস ু এবজএস বসএআচবকউ এিং হেিোশীষ িোি (বিএসএিএলআআউ)। প্রবতবিবি বিসিশসি 

অসলোচিো পে ও একোঊেস হপশ করো হয়। ১৪ব  হজলোর প্রবতবিবি উপবস্থত হেসক িক্তিয রোসিি সোিি 

চক্রিতমী (কুচবিহোর), লোল ুরোআ (গযোং ক), রোর্সকেোর েোেি (বশবলগুবি), বির্মল হে (র্োলেো), র্েি হর্োষ 

(বসউিী), তপি হভৌবর্ক (িহরর্পুর), সশোক িযোিোর্জ্মী (কৃষ্ণিগর), বজত িদি (কলকোতো), বগবরি েোস 

(িিগোাঁ শোিো), ঊর্ত্র্ হগোপ (বকউএ শোিো), শযোর্োপে রোয় (িিমর্োি), িিঞ্জয় গোঙ্গুলী (দুগমোপুর), রৃ্দুল 

চযো োর্জ্মী (অসোিসসোল), লক্ষ্মীকোন্ত িোগ (পরুুবলয়ো), র্হোসেি ভট্টোচোেম(িোাঁকুিো) এিং হেি কুর্োর পোল 

(িড়্গপুর)। জলপোআগুবি হেসক হকোি প্রবতবিবি উপবস্থত েোকসত পোসরি বি। জিোিী ভোষর হেি সোসকমল 

সম্পোেক পীেূষ চক্রিতমী।  

দুগমোপুর বসআবস সভো হেসক হে বসদ্ধোন্তগুবল গ্রহি করো হসয়বিল হসগুবল িহোল েোকসি। এআ সভো বসদ্ধোন্ত 

বিসয়সি হে সেসয সংিযো িৃবদ্ধর উসেোগ হিসি এিং সোসকমল সোংগঠবিক তহবিসলর জিয সর্স্ত সেসযসের 

কোি হেসক  োকো অেোসয়র জিয অরও তৎপর হসি। িুসলব িসক অরও উন্নত করসত হসি এিং বিবেমষ্ট 

বিবির্য় রূ্লয িোেম করো হসি েোর বসদ্ধোন্ত হিওয়ো হসি অগোর্ী বসআবস সভোয়। অগোর্ী সিমভোরতীয় 

সসেলসির জিয হেয় েম েত তোিোতোবি সম্ভি প্রেোি করসত হসি। ৪েম সোসকমল সসেলি েো ২০১৯ সোসলর 

হেব্রুয়োরী র্োসস বিিমোবরত বিল তো অগোর্ী িসভম্বর র্োসস করোর জিয সোসকমল কর্মকতমোর্ন্ডলীর প্রস্তোি এআ 

সভো িুসর্োেি কসর।  

সভো হেসক সিকগুবল প্রস্তোি গৃহীত হয়। 

সিমভোরতীয় সসেলি  

পুজোিকোসশর পর অিোর পসুরমোেযসর্ কোজ শুরু হসি। সিমভোরতীয় সসেলি সম্পসকম বিস্তোবরত িির পরির্ত্মী 

সোকুমলোসর জোিোসিো হসি। হে সর্স্ত হজলো অংবশক হিোসিশি প্রেোি কসরসিি তোসের িুসরোি করো হসে 

িোকী ো েত তোিোতোবি সম্ভি পোবঠসয় বেসত। অর হিশী সর্য় হিআ। হে পবরর্োর হিোসিশি জর্ো পসিসি তোর 

হজলোবভবর্ত্ক বহসোিঃ-  

কুচবিহোর- ৫০,০০০; গযোং ক- ৫০,০০০; বশবলগুবি- ১,০২,০০০; র্োলেো- ৪২,০০০;বসউিী- ৫৮,৩০০; 

িহরর্পুর- ৫০,০০০;কৃষ্ণিগর- ৭৫,৮০০;কলকোতো- ১,৩০,৫০০;িিমর্োি- ১,২২,০০০;দুগমোপুর- ২৩,০০০; 

অসোিসসোল- ৪৮,০০০; পরুুবলয়ো- ৫০,০০০; িোাঁকুিো- ৩২,০০০; িড়্গপুর- ১,৪০,০০০। হর্ো  ৯লি 

৭৩হোজোর ৬শ।  

 

         পীেূষ চক্রিতমী 

         সোসকমল সম্পোেক 

 



 

 

 

 


