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বিএসএনএল এ আর বি আর এস নয়।

“৭৫ আজাবি কা  অমৃত মহ�াৎসি ?’’

ধীনতার ৭৫ িছর পালন �হছে দিহে। ঢাক দঢাল বপবিহয় িলা �হছে, “৭৫ আজাবি কা অমৃত 

মহ�াৎসি।’’ দে অমৃত পান করহছন, দসিা মন্থন করার সময় দে গরল দির �হলা তা পান করহছ 

সাধারন শ্রবমক, কৃষক, শ্রমজীবি মানুষ। আজহক আরও বিষাক্ত কহর দিওয়া �হছে তাহির জীিন। 

এিা দমাকাবিলা করার েপথ বনহত �হি দিহের স্াধীনতার ৭৫ িছর পূবততির মু�ূহততি।

জনসংখ্ার বিচাহর বিহবের সিতিাবধক কমতিক্ষম মানুহষর িাস িারহত। ২০ দথহক ২৪ িছর িয়সীহির দিকারহবের 

�ার ৪২ েতাংে। উৎপািন িৃবধির �ার তলাবনহত। সংকহি কৃবষহক্ষত্র। বেহপোৎপািন সাংঘাবতক বনম্নমুখী। 

বিবনহয়াগ প্ায় দনই িলহলই চহল, কমতিসংস�াহনর আোয় েুিক-েুিতীরা দিহের এক প্ান্ত দথহক অন্ প্াহন্ত 

কাহজর দখাঁহজ �হন্ �হয় ছুহি দিরাহছে। আমিাবন দিহেহছ, রপ্াবন কহমহছ। মানুহষর উপাজতিন কহমহছ, কারন 

দিকাবর, ছাঁিাই। খাি্ সামগ্ী স� সি বজবনহসর িাম িৃবধি, বিপুল ি্াহসের দিাঝা আর আয় কহম োওয়ার কারহন 

িাজাহর দরেতার সংখ্া কহমহছ। ধনী িবরহরের মহধ্ ফারাক বিপুল। এর মহধ্ অবতমারী পবরবথিবত সংকিহক 

আরও তীব্র কহরহছ।এর নাম স্বনিতিরতা?

“ন্ােনাল মাবনিাইহজেন পাইপলাইন’’ এর নাহম স্াধীন িারহত স্বনিতিরতার লহক্ষ্ গহে ওঠা রাষ্টায়ত্ত সংথিা 

বিবরে, বেক্ষা, স্াস�্, ি্াংক, বিমা, বিএসএনএল, প্বতরক্ষা সিই কহপতিাহরহির �াহত জহলর িহর তুহল দিওয়া 

�হছে।বনিতিাচনী িহডের মাধ্হম বিপুল অথতি বিবনহয়াগ কহর কহপতিাহরি তার বনহজর স্াথতি রক্ষাকারী সরকার ততরী 

কহরহছ। তাই িততিমান সরকার কহপতিাহরহির মুনাফা বনবচিত করহত িধিপবরকর। আর আমজনতার প্বত তারা 

উিাসীন। বসএএ, এনবপআর, এনআরবস বিহরাধী োব�নিাহগর লোই স� অজস্র আহ্ালন, কৃবষ আইন িাবতহলর 

িাবিহত ঐবত�াবসক কৃষক সংগ্াম ইত্াবিহত সরকার দিেহরোব�তার মামলায় জবেহয়হছ আহ্ালনকারীহির। 

িিলাহছে িারত। অন্ত�ীন বমথ্া প্চার চলহছ সামাবজক মাধ্হম। রেমিধতিমান আরেমহের বেকার �হত �হছে 

ধমতিীয় সংখ্ালঘু মানুষ, িবলত, আবিিাসী ও মব�লাহির।

জ�রলাল দনহ�রু ইউবনিাবসতিবির এক প্াক্তন অধ্াপক দিবখহয়হছন দে  িততিমাহন িারহত কাহলা িাকার 

পবরমান �হি ১৪৪ লক্ষ দকাবি িাকা। ২০০১ দথহক বেবন মুখ্মন্তী এিং ২০১৪ দথহক বেবন প্ধানমন্তী, তার 

অত্ন্ত কাহছর মানুষ আিাবন আম্াবন পবরিারগুহলার সম্পি এই সময়কাহল িহুগুন দিহেহছ সরকাবর �স্তহক্ষহপ। 

দমািী োসহনর প্থম ৭ িছহর মূলত কহপতিাহরিহির ি্াংক দথহক দনওয়া ১০.৭২ লক্ষ দকাবি িাকা ঋে মকুি 

কহর দিওয়া �হয়হছ।এছাড়াও ১৩ বি দকাম্পাবনহক ৪.৫ লক্ষ দকাবি িাকা দনওয়া ঋহের মহধ্ আপহস ২.৮৫ 

লক্ষ দকাবি িাকা ছাে দিওয়া �হয়হছ।

বব্রবিহসর নীবত বছল “বডিাইড অ্াডে রুল।’’ দসই নীবতহক সমথতিন কহরবছল ব�্ু ম�াসিা, আর এস এস, 

মুসবলম বলগ। ৭৫ িছর আহগ দসবিন এই নীবত দ�হর বছল, বজহত বছল িারত। আজ স্াধীনতার ৭৫ িছর পর 

দসই েবক্ত তাহির ব�্ুরাষ্ট গঠহনর  বিকৃত লক্ষ্ পূরহে মবরয়া।

১৩৪ দকাবি মানুষই দরাধ করহত পাহর িারহতর স্াধীনতা, সািতিহিৌমবে, গনতাবন্তক ও ধমতিবনরপক্ষ িারহতর 

এই দঘার বিপন্নতা। িারতহক এই লোইহয় বজতহতই �হি।

সম্পািকীয়

স্বা
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বিএসএনএল এর পুনরুজ্ীিহনর দক্ষহত্র িাধা

বিএসএনএল এর অিস্বা অত্যন্ত সংকটজনক। ককন্দ্রীয় সরকবার একবিকক ক্রমবাগত বিএসএনএলকক রুগ্ন করবার 

জন্য প্রকেষ্বা করকে অন্যবিকক এমন প্রেবার করকে সবাধবারণ মবানুষ বিশ্বাস হকছে কে বিএসএনএল এর জন্য প্রচুর 

টবাকবা খরে করকে।

গাবেবতক সংখ্ার কাবরগবর
২০১৯ সবাকল ককন্দ্রীয় সরকবার বিএসএনএল ও এমবটএনএল এর পুনরুজ্্রীিন এর জন্য ৭০০০০ ককবাবট টবাকবা 

খরে করবার ক�বাষণবা ককর। গত কেব্রুয়বাবর ২০২২, িবাকজট িক্তৃতবায় মবানন্রীয়বা অর্থমন্ত্রী বিএসএনএল এর প্রেুবতি 

গত উন্নবতর জন্য ৪৪০০০ ককবাবট টবাকবা িরবাদ্দ করবার করবা ক�বাষণবা ককরন। আিবার জুলবাই ২০২২, ককন্দ্রীয় সরকবার 

বিএসএনএল এর জন্য ১.৬৪ লক্ষ ককবাবট টবাকবা খরকের করবা িকল। েবি সমস্ত ক�বাষণবা গুবল কেবাগ করবা েবায় তকি 

টবাকবার পবরমবাণ িবাড়বায় ২.৭৮ লক্ষ ককবাবট টবাকবা। সরকবার বক এই পবরমবাণ টবাকবা বিএসএনএল এর জন্য খরে 

করকত ইছেুক? প্রকৃত পকক্ষ সরকবার সবাধবারণ জনগণ কক ভুল কিবাঝবাকত েবাইকে।

তবােবাড়বা ২০১৯ সবাকলর পুনরুজ্্রীিন প্রককপে ২৩৮১৪ ককবাবট টবাকবা ৪বজ কপেকট্বাম এর জন্য িরবাদ্দ করবা 

হকয়বেল। আিবার ২৭/০৭/২০২২ এর ববিত্রীয় পুনরুজ্্রীিন প্রককপে বিএসএনএল এর জন্য ৪বজ কপেকট্বাম িবািি 

৪৪৯৯৩ ককবাবট টবাকবা িরবাদ্দ করবা হকলবা। েবি ককন্দ্রীয় সরকবার এখন ৪৪৯৯৩ ককবাবট টবাকবা িরবাদ্দ ককর রবাকক তকি 

২০১৯ সবাকল িরবাদ্দ হওয়বা ২৩৮১৪ ককবাবট টবাকবা ককবারবায় কগল? এবট পবরষ্বার ভবাকি কিবাঝবা েবাকছে সরকবার সংখ্যবার 

কবাবরকুবর ককর সবাধবারণ মবানুষকক ভুল কিবাঝবাকত েবাইকে।

েখন সরকবার একবিকক এইসি প্রেবার েবালবাকছে তখন অন্যবিকক বিএসএনএল কক রুগ্ন করকত একটবার পর 

একটবা কেষ্বা েবাবলকয় েবাকছে। ২০১৯ সবাল করকক এখকনবা পে্থন্ত বিএসএনএল ৪বজ পবরকষিবা েবালু করকত পবাকরবন 

ককন্দ্রীয় সরকবার এর েক্রবাকন্ত। প্ররমত, ককন্দ্রীয় সরকবার বিএসএনএল এর ৪৯৩০০ টবাওয়বার ৪বজ উপকেবাগ্রী 

করকত কিয় বন। েবি তবা বিত তকি অন্তত দুিের আকগই ৪বজ পবরকষিবা েবালু করকত পবারত।

বিবটএস আপকরেড করবার অনুমবত নবা পবাওয়বায় বিএসএনএল কর্্থপক্ষ মবাে্থ ২০২২, ৫০০০০ ৪বজ বিবটএস 

এর জন্য কটন্বার আহ্বান জবানবায়। বকন্তু বটইবপবস একবট অবভকেবাগ জবানবায় কে কটন্বার এ বিকিবি প্রবতকেবাগ্রীকির 

কিবি সুবিধবা কিওয়বা হকছে। েকল ককন্দ্রীয় সরকবার ঐ কটন্বার িবাবতল ককর।

প্ররকম বিবটএস আপকরেকডিন করকত অনুমবত নবা কিওয়বা পকর কটন্বার িবাবতল করবা ককন্দ্রীয় সরকবার এর 

সুবেবন্তত পিকক্ষপ। এর েকল বিগত ৩ িেকর বিএসএনএল ৪বজ পবরকষিবা েবালু করকত পবাকর বন। এই কবারকণ 

সংস্বাবট রেবাহককির ধকর রবাখকত পবারকে নবা। কম মবাকস ৫.৩ লক্ষ ও জুন মবাকস ১৩ লক্ষ রেবাহক বিএসএনএল 

অবিলহম্ দপ বরবিেন করহত �হি।
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কেকড় েকল কগকে। অন্যবান্য কিসরকবাবর ককবাম্বাবন গুবল েখন ৫বজ েবালু করবার কেষ্বা করকে তখন ২বজ ও ৩বজ  

পবরকষিবা বনকয় বিএসএনএল বকভবাকি তবাকির সবাকর পবারকি। এই পবরবস্বতর জন্য সম্পূণ্থ ভবাকি ককন্দ্রীয় সরকবার 

িবায়্রী। কেখবাকন কিসরকবাবর ককবাম্বাবন গুবল আন্তজ্থবাবতক বিবভন্ন ককবাম্বাবনর কবাে করকক প্রেুবতি বকনকে কসখবাকন 

ককন্দ্রীয় সরকবার এর আকিকি বিএসএনএলকক কিি্রীয় ককবাম্বাবনর অপর্রীবক্ষত প্রেুবতির উপর বনভ্থর করকত হকছে।

বটবসএস কক বনেুতি করবা হকয়কে বিএসএনএল কক ৪বজ েন্তবাংি সরিরবাহ করবার জন্য। বডওবট এর কিওয়বা 

বনকি্থি অনুেবায়্রী ৩০/১১/২০২১ এর মকধ্য প্রুে অে কনকসপ্ট (বপওবস) জমবা কিওয়বার করবা বেল বটবসএস এর 

বকন্তু অকনক িবার ঐ তবাবরখ বপেবাকনবা সক্বেও বটবসএস তবা এখনও জমবা বিকত পবাকর বন। এর করকক কিবাঝবা েবাকছে কে 

বটবসএস এর ৪বজ েন্তবাংি সরিরবাহ করবার প্রকয়বাজন্রীয় প্রেুবতি কনই। ককউই িলকত পবারকি নবা ককি তবারবা এবিষকয় 

সক্ষম হকি। বিএসএনএল এর ৪বজ পবরকষিবা েবালু করবার বিষয়বট এই অিস্বায় আনবার জন্য একমবাত্র ককন্দ্রীয় 

সরকবার িবায়্রী।

ববিতীয় পুনরুজ্ীিন প্কপে
গত ২৭/০৭/২০২২ ককন্দ্রীয় সরকবার বিএসএনএল এর জন্য ববিত্রীয় পুনরুজ্্রীিন প্রকপে ক�বাষণবা ককর। এই 

ক�বাষণবা িত্থমবাকন আকলবােনবার বিষয় কবারণ ককন্দ্রীয় সরকবার বিএসএনএল এর জন্য ১.৬৪ লক্ষ ককবাবট টবাকবা খরে 

করবার ক�বাষণবা ককরকে। এই ক�বাষণবার পর বিএসএনএলইইউ একবট কপ্রস বিজ্ঞবতিকত এই পুনরুজ্্রীিন প্রকপে এ কে 

িপূণ্যগভ্থ িবাবি ককরকে তবার বিকরবাবধতবা ককর। ককন্দ্রীয় সরকবার ১.৬৪ লক্ষ ককবাবট টবাকবা খরে করবার িবাবি করকলও 

প্রকৃত পকক্ষ খরে হকছে ৩৬২৬০ ককবাবট টবাকবা এর মকধ্য ২২৪৭১ ককবাবট টবাকবা মপূলধন্রী খরে এিং ১৩৭৮৯ ককবাবট 

টবাকবা ভবায়বাবিবলবট গ্যবাপ েবাবন্ং বহকসকি। এেবাড়বা ককন্দ্রীয় সরকবার একটবা পয়সবা খরে করকে নবা। একক্ষকত্র এটবাও 

মকন রবাখকত হকি ৩৮৫৪০ ককবাবট টবাকবা বিএসএনএল ককন্দ্রীয় সরকবাকরর কবাকে পবায় েবা এখকনবা সরকবার কিয় বন। 

েবিও কিকির মবানুষ িত্থমবাকন প্রেবার এর আবতিকে্য বিশ্বাস করকত শুরু ককরকে সরকবার ১.৬৪ লক্ষ ককবাবট টবাকবা 

বিএসএনএল এর জন্য খরে করকি।

ককন্দ্রীয় সরকবার েবি সবত্যই বিএসএনএল এর উন্নয়ন েবায় তকি অবিলকবে ৪বজ পবরকষিবা েবালু করবার জন্য 

প্রকয়বাজন্রীয় পবরকবাঠবাকমবার ি্যিস্বা করুক। বকন্তু সরকবার তবা েবায় নবা তবাই আত্মবনভ্থর ভবারকতর ক্বাগবান তুকল 

বিএসএনএল এর ৪বজ পবরকষিবার কক্ষকত্র একটবার পর একটবা িবাধবা সৃবষ্ করকে। এই পবরকবপেত প্রকেষ্বায় অসম 

প্রবতবিব্বিতবার মবাধ্যকম বিএসএনএলকক বতকল বতকল রুগণ করবা হকছে।

দকাবিড ম�ামারী পবরবথিবতহত বিএসএনএলইইউর কােতিািলী
ককবাবভড ১৯ মহবামবার্রী সমকয় এই কিি তরবা সবারবা বিশ্ এক অভূতপপূি্থ পবরবস্বতর মুকখবামুবখ হয়। ২৪/০৩/২০২০ 

ককবাবভড১৯ মহবামবার্রী কক আটকবাকত লকডবাউন ক�বাষণবা করবা হয় েকল সবারবা কিি কেন বনকমকষ রমকক িবাঁড়বায়। 

জনজ্রীিন এর সবাকর কট্ড ইউবনয়ন এর কবাজকম্থ িন্ধ হকয় েবায়। ঐ সময় েখন কিবিরভবাগ ইউবনয়ন ও 

অ্যবাকসবাবসকয়িন মবাকসর পর মবাস তবাকির কবাজ িন্ধ করকখ বেল। বিএসএনএলইইউ তখন কম্থেবার্রীকির বিবভন্ন 

সমস্যবা বনকয় কর্্থপক্ষ ও ককন্দ্রীয় সরকবার  কক বেবঠ বিকয় সমস্যবা সমবাধবাকনর কেষ্বা করবা হকয়কে। বসএইেবকউ এর 

ওকয়িসবাইট বনয়বমত আপকডট করবা হত। ইকমইল ও অন্যবান্য পদ্ধবতকত কর্্থপকক্ষর সকগে প্রবতবনয়ত কেবাগবাকেবাগ করবা 

হকয়কে এিং প্রকয়বাজকন বভবডও কনেবাকরকসের মবাধ্যকম আকলবােনবা করবা হকয়কে। বডবজটবাল প্বাটেম্থ এ বসএইেবকউ 

অবিলহম্ ৪ বজ প্েুবক্ত েুক্ত দমািাইল পবরহষিা চালু করহত �হি।
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এর সভবা অনুবঠিত হকয়কে এিং সবাকক্থল এবসিবকউবটভ কবমবটর সভবা এই পদ্ধবতকত করবার জন্য সবাকক্থল গুবলকক 

উকি্যবাগ বনকত িলবা হকয়কে। এইভবাকি বিএসএনএলইইউ তবার কট্ড ইউবনয়ন এর কবাজ ককবাবভড১৯ পবরবস্বতকতও 

সেল করকখকে।

বনবিতিষ্ট বিহন কমতিীহির দিতন প্িান
মবাকসর কিষ বিন কিতন নবা পবাওয়বা কম্থেবার্রীকির একবট জ্বলন্ত সমস্যবা েবা বিগত কমবেবারবিপ কভবরবেককিন এর 

পর করককই শুরু হয়। সংস্বার আবর্থক অিস্বা আিঙ্বাজনক িকল মবাে্থ ২০১৯ করকক এবট শুরু হয়, শ্্রী বপ কক 

পুরওয়বার বসএমবড হকয় আসবার পর বতবন িকলন কে কম্থ্রীকির মবাইকন কিওয়বা তবার অরেবাবধকবার নয়। অন্য সমস্ত 

খরে করবার পর কম্থ্রীকির মবাইকন কিওয়বা হকি িকল বতবন জবানবান। 

এই সমস্যবার েকল কম্থেবার্রীরবা বিকিষত ন্রীচুতলবার কম্থ্রীরবা গভ্রীর সংককটর মুকখবামুবখ হয়। বিএসএনএলইইউ 

এই বিষয়বট গুরুত্ব কিয় ও শ্্রী পুরওয়বার এর কম্থেবার্রী বিকরবাধ্রী অবভমত এর বিরুকদ্ধ আক্বালন গকড় কতবাকল। 

বিএসএনএলইইউ কমপকক্ষ ১৮ বট বেবঠ কম্থেবার্রীকির সময়মকতবা কিতন কিিবার জন্য কর্্থপক্ষ কক বিকয়কে। বেবঠ 

কিওয়বা েবাড়বা কর্্থপকক্ষর উপর েবাপ সৃবষ্ করকত আক্বালন গকড় তুকলকে। 

ধন্থবা, ব্্যবাক-ি্যবাজ পবরধবান, আক্বালন এর েকল এমন অিস্বার সৃবষ্ হকয়বেল কে বিএসএনএলইইউ বেবঠ নবা 

বিকল িবা আক্বালন এর ডবাক নবা বিকল কম্থেবার্রীকির কিতন হবছেল নবা। অক্বাির ২০২১, এইউএবি এর পক্ষ করকক 

বসদ্ধবান্ত কনওয়বা হয় কে বিএসএনএল এর বসএমবড পি করকক শ্্রী পুরওয়বার কক সরবাকনবার জন্য টুইটবার ক্যবাকম্ইন 

করবা হকি। এই বসদ্ধবান্ত কনওয়বা হকয়কে কজকন কর্্থপক্ষ ও বসএমবড  অত্যন্ত নবাভ্থবাস হকয় পকড়। তবারবা এই �টনবা কক 

এড়বাকনবার জন্য  এইউএবি কনর্কত্বর সকগে আকলবােনবাে িকস। কসই আকলবােনবায় শ্্রী পুরওয়বার িবাধ্য হন মবাকসর কিষ 

বিন কম্থেবার্রীকির মবাইকনর িবাবি কমকন বনকত। িত্থমবাকন বিএসএনএল এর আবর্থক অিস্বা ভবাকলবা নবা হকলও মবাকসর 

কিষ বিন কম্থেবার্রীরবা কিতন পবাকছেন এটবা ইউবনয়কনর মস্ত িড় অিিবান।

দকাবিড আরোন্ত এর পবরিারহির ১০ লক্ষ িাকা ক্ষবতপূরে
বিল্্রী হবাইককবাট্থ একবট রবায় কিন কে সি কম্থেবার্রী কম্থরত অিস্বায় মবারবা েবাকি তবাকির ক্ষবতপপূরণ বহকসকি ১০ লক্ষ 

টবাকবা বিকত হকি। গত ৬/১২/২০১৬ বডওবট বসএমবড বিএসএনএলকক একবট বেবঠ কিয়। কসই বেবঠর কপ্রবক্ষকত 

বিএসএনএলইইউ িবাবি ককর কে ককবাবভড পবরবস্বত কত মৃত কম্থেবার্রীর পবরিবারকক ক্ষবতপপূরণ বহসবাকি ১০ লক্ষ 

টবাকবা বিকত হকি। এই বিষয়বট লক্ষ্য করকত হকি কে ককিলমবাত্র বিএসএনএলইইউ ককবাবভড আক্রবান্ত কির জকন্য 

এই ১০ লক্ষ টবাকবা ক্ষবতপপূরণ এর িবাবি ককরবেল। েবিও িবার িবার বেবঠ কিওয়বা সক্বেও কর্্থপক্ষ এই ি্যবাপবাকর কবান 

বিবছেল নবা। বকন্তু বসএমবড বপ কক পুরওয়বার ককবাবভড আক্রবান্ত হকয় হসবপটবাকল ভবত্থ হওয়বার পর সুস্ হকয় বেকর 

কম বপ অবভমনু্য, বজএস কক আকলবােনবায় ডবাককন এিং এই ক্ষবতপপূরকণর বিষকয় আকলবােনবা হয়। কসখবাকন বসএমবড 

প্রস্তবাি কিন কম্থ্রীকির এক বিকনর কিতন বনকয় একবট েবান্ গকড় কতবালবা কহবাক েবা ককবাবভড আক্রবান্ত কির জকন্য 

ি্যিহৃত হকি। তবার উত্তকর কম অবভমনু্য িকলন কে সম পবরমবাণ টবাকবা বিএসএনএলকক বিকত হকি। 

 এই প্রস্তবাি কর্্থপক্ষ কমকন কনয়। পরিত্থ্রীকত এইউএবি এর বিঠকক এই বসদ্ধবান্ত কমকন কনয়বা হয় কে কম্থেবার্রীকির 

এক বিকনর কিতন কককট কনওয়বা হকি। এর েকল ১১ককবাবট টবাকবা জমবা হয় এিং কর্্থপক্ষ ১১ ককবাবট টবাকবা কিন। 

এই ভবাকি বিএসএনএল এর ২২ ককবাবট টবাকবার ককবাবভড েবান্ গকড় ওকঠ। এই েবাকন্র করকক ২৩৮ জন ককবাবভড 

কাহজর সময় িাোহনা চলহি না।
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আক্রবান্ত কক ১০ লক্ষ টবাকবা কিওয়বা হকয়কে।

বিএসএনএল এর কমতিীহির জহন্ ৩লক্ষ িাকা জরুবর বচবকৎসা অবগ্ম
 ককবাবভড১৯ মহবামবার্রী েখন সবারবা ইউকরবাকপ েবড়কয় পকড় তখন কসখবানকবার স্বাস্্য পবরকবাঠবাকমবা এককিবাকর কভকে 

পকড়। বকন্তু ভবারত সরকবার এই �টনবার করকক ককবাকনবা বিক্ষবা কনয় বন। েকল ককবাবভড এর প্ররম আ�বাকত কিকি 

এক অস্বাভবাবিক পবরবস্বতর সৃবষ্ হয়। কেকহতু আকগ করকক ককবাকনবা সতক্থতবা মপূলক ি্যিস্বা কনওয়বা হয় বন েকল 

সবাধবারণ মবানুষ অত্যন্ত সংককটর মকধ্য পকড়। 

বি্এসএনএল এর কম্থেবার্রীরবাও এর িবাইকর বেল নবা। সরকবাবর হবাসপবাতবাকল তবারবা জবায়গবা কপল নবা কবারণ কসখবাকন 

ককবাবভড করবাগ্রী আর রবাখবার জবায়গবা কনই। বিএসএনএল এর বনিন্ধ্রীকৃত হবাসপবাতবাকলও তবারবা জবায়গবা কপল নবা কবারণ 

কর্্থপক্ষ হবাসপবাতবাকলর বিল সমকয় পবরকিবাধ ককর বন। অন্যবিকক কিসরকবাবর হবাসপবাতবাল একটবা বিিবাল অংককর 

টবাকবা িবাবি করল ভবত্থর জন্য। েকল কম্থেবার্রীরবা এক অসহবায় পবরবস্বতর সম্ুখ্রীন হন।

এই সময় শ্্রী বপ কক পুরওয়বার, বসএমবড বিএসএনএল, ককবাবভড এ আক্রবান্ত হন এিং তবাকক একবট কিসরকবাবর 

হবাসপবাতবাকল ভবত্থ করবা হয়। কসই বিন বিএসএনএল কর্্থপক্ষ বসএমবডর বেবকৎসবার জন্য ২ লক্ষ টবাকবা অবরেম 

মঞ্ুর ককর। এই জরুর্রী কমবডককল অ্যবাডভবাসে কিওয়বার ি্যবাপবাকর ককবাকনবা ভুল কনই তকি বিএসএনএল কর্্থপক্ষ 

সবাধবারণ কম্থেবার্রীকির কক্ষকত্র এই সহৃিয়তবা কিখবায় বন। এবট অত্যন্ত িৃবষ্ কটূ।

এই বিষকয় বিএসএনএলইইউ সকগে সকগে ডবাইকর্র (এইে আর) কক বেবঠ বিকয় সমস্ত ককবাবভড আক্রবান্ত 

বিএসএনএল কম্থেবার্রীকির জন্য কমবডককল অ্যবাডভবাসে কিিবার িবাবি ককর। এই তবাৎক্ষবণক ককঠবার পিকক্ষপ রেহণ 

করবার েকল ডবাইকর্র(এইে আর) এর গুরুত্ব িুঝকত পবাকর এিং বসএমবড ও সবাধবারণ কম্থেবার্রীর মকধ্য পবার্থক্য 

করবার ভুল িুঝকত পবাকর। কসই বিন সমস্ত বসবজএম কির ডবাইকর্র (এইে আর) বনকি্থি কিন কে সমস্ত ককবাবভড 

আক্রবান্ত কম্থেবার্রী েবারবা হবাসপবাতবাকল ভবত্থ রকয়কে তবাকির জন্য ৩ লক্ষ টবাকবা কমবডককল অ্যবাডভবাসে কিিবার।

আইবডএ িন্ধ করার বিরুহধি সংগ্াম
আইবডএ িন্ধ করবা বিএসএনএল এর কম্থেবার্রীকির অত্যন্ত আ�বাত ককর। কমবাবির কনর্কত্ব ককন্দ্রীয় সরকবার সকল 

স্তকরর কম্থেবার্রীকির উপর এই আক্রমণ েবালবায়। ১৯/১১/২০২০ বডবপই এই বিষকয় একবট বেবঠকত ০১/১০/২০২০, 

০১/০১/২০২১ ও ০১/০৪/২০২১ এর প্রবাপ্য আইবডএ আপবাতত িন্ধ ককর এিং ০১/০৭/২০২১ করকক আিবার 

আইবডএ কিওয়বা হকি তকি ককবাকনবা এবরয়বার কিওয়বা হকি নবা িকল জবানবান। ঐ বেবঠকত ককবারবাও নন-এবসিবকউবটভ 

কম্থেবার্রীর করবা িলবা হয় বন। তবাই এর বিরুকদ্ধ বিএসএনএলইইউ ককরবালবা হবাইককবাকট্থ একবট মবামলবা িবাকয়র ককর। 

ঐ মবামলবায় মবানন্রীয় ককরবালবা হবাইককবাট্থ আকিি কিন কে নন-এবসিবকউবটভ কম্থেবার্রীকির আইবডএ িন্ধ করবা উবেত 

হয় বন। এই আকিি বনকয় বিএসএনএলইইউ, বিএসএনএল কর্্থপক্ষ,বডওবট ও বডবপই এর সকগে করবা িকলন 

আইবডএ এবরয়বার বিকত। কর্্থপক্ষ বডবপই ঐ সমকয়র আইবডএ কত বেল তবা জবানবাকনবার জন্য কিওয়বা েবাকছে নবা 

িকল জবানবায়। বডবপই পকর ০১/১০/২০২০ করকক আইবডএ জবানবাকনবার পর ২১/০৭/২০২১ কর্্থপক্ষ একবট 

আকিি জবাবর ককর কেখবাকন েবান্ এর ি্যিস্বা হকল আইবডএ এবরয়বার কিওয়বা হকি িকল জবানবান হয়। এর পর বডওবট 

বসএমবড কক একবট বেবঠকত জবানবান ২১/০৭/২০২১ এর আকিি িবাবতল করকত। এর েকল জবটলতবা আরও কিকড় 

েবায়। কবারণ বডওবটর ঐ বেবঠ হবাইককবাকট্থর আকিি অমবান্য করকে।

৩০% অিসরকালীন সুবিধা বিহত �হি।
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বিএসএনএলইইউ একমবাত্র ইউবনয়ন কে আইবডএ িকন্ধর বিরুকদ্ধ আক্বালন গকড় কতবালবার সবাকর সবাকর আইকনর 

লড়বাইকয় অংিরেহণ ককর এিং তবাকত বকেুটবা সেল হয়। বকন্তু এখকনবা এবরয়বার এর িবাবি আিবায় করবা েবায় বন।

তৃতীয় দিতন সংহোধন
র্ত্রীয় কিতন সংকিবাধন বিএসএনএল এর কম্থেবার্রীকির একবট জ্বলন্ত সমস্যবা। বিবভন্ন সমকয় বিবভন্ন গুজি েবড়কয় 

কম্থ্রীকির বিভ্বান্ত ও বিএসএনএলইইউর নবাকম কবাবল লবাগবাকনবার কেষ্বা করবা হকয়কে। বিগত কমবেবারবিপ কভবরবেককিন 

এর আকগ একবট গুজি েড়বাকনবা হকয়বেল কে ককন্দ্রীয় সরকবার ৫% বেটকমন্ট বিকয় কিতন সংকিবাধন করকত রবাবজ 

বকন্তু বিএসএনএলইইউর জন্য তবা লবাগু হকছে নবা। এবট একবট বনজ্থলবা বমর্যবা করবা েবা কম্থ্রীকির বিভ্বান্ত করবার জন্য 

েড়বাকনবা হকয়বেল। কম্থ্রীকির কবাকে র্ত্রীয় কিতন সংকিবাধন সম্কক্থ আসল �টনবা জবানবান ইউবনয়কনর িবাবয়ত্ব।

তৃতীয় দিতন সংহোধন কবমবির সুপাবরে
র্ত্রীয় কিতন সংকিবাধন গত ০১/০১/২০১৭ করকক আমবাকির পবাওনবা হকয়কে। বকন্তু ককন্দ্রীয় সরকবাকরর গড়বা 

কিতন সংকিবাধন কবমবট কে সুপবাবরি ককর তবাকত পবরষ্বার ককর িকল কে সমস্ত রবাষ্টবায়ত্ব সংস্বা ২০১৭ এর আকগর 

বতন িের ধকর লবাভ ককরকে ককিলমবাত্র কসই সংস্বাগুবল কিতন সংকিবাধন পবাকি। এিং এই সুপবাবরি ককন্দ্রীয় মন্ত্রী 

সভবা কমকন কনয়। সককলই জবাকন ২০০৯-২০১০ করকক বিএসএনএল এ ক্ষবত হকয় েকলকে। কবাকজই ককন্দ্রীয় মন্ত্রী 

সভবার বনকি্থি অনুেবায়্রী বিএসএনএল এর কম্থ্রীরবা কিতন সংকিবাধন পবাওয়বার কেবাগ্য নয়।

এবট কম্থেবার্রীকির উপর অত্যন্ত অন্যবায় কবারণ একবট সংস্বা লবাভ করকত পবারবা নবা পবারবা কম্থেবার্রীকির উপর বনভ্থর 

ককর নবা। কে কম্থেবার্রীকির জন্য ২০০৪-২০০৫ সবাকল সংস্বাবট লবাভ ককরকে তবার পরিত্থ্রীকত ককন্দ্রীয় সরকবার এর 

বিএসএনএল বিকরবাধ্রী ও ককপ্থবাকরট অনুসবার্রী ন্রীবতর জন্য ক্ষবতর সম্ুখ্রীন হয়। এর জন্য কম্থ্রীরবা ককবাকনবা ভবাকি 

িবায়্রী নয়। সরকবাকরর বস্রবােবার্রী মকনবাভবাকির জন্য কম্থ্রীরবা এইভবাকি িবচিত হকছে।

দিতন সংহোধন এর সংগ্াম
বিএসএনএলইইউ সরকবাকরর এই বসদ্ধবান্ত কমকন কনয় বন তবারবা এককভবাকি ও অন্য ইউবনয়ন ও অ্যবাকসবাবসকয়িন 

গুবলকক েুতি ককর কম্থেবার্রীকির কিতন সংকিবাধন করকত ক্রমবাগত আক্বালন গকড় তুকলকে। ২৭/০৭/২০১৭ 

এসএনইএ, এআইবজইবটওএ, এেএনবটও, বিএসএনএল এবটএম, বিএসএনএল এমএস, এসএনএবটবটএ ও 

বিএসএনএলওএ বমবলত হকয় একবিকনর ধম্থ�ট ককর। েবিও এই ধম্থ�কট এনএেবটই ও এআইবিএসএনএলইএ 

অংিরেহণ ককরবন। 

বিএসএনএলইইউ ক্রমবাগত কেষ্বা ককর কগকে সমস্ত ইউবনয়ন ও অ্যবাকসবাবসকয়িন গুবলকক এক েবাতবার তলবায় 

বনকয় আসবার। ০৪/১০/২০১৭ অিকিকষ ‘অল ইউবনয়নস অ্যবান্ অ্যবাকসবাবসকয়িনস অে বিএসএনএল’ (এইউএবি) 

নবাকম একবট মচি গকড় ওকঠ। এইউএবি এর কনর্কত্ব ১২ ও ১৩ বডকসবের, ২০১৭ বিএসএনএল এর সমস্ত 

ইউবনয়ন ও অ্যবাকসবাবসকয়িন গুবল দুবিকনর ধম্থ�ট সংগবঠত ককর। এবট কিতন সংকিবাধন করকত ববিত্রীয় ধম্থ�ট।

অবনবিতিষ্টকাহলর জন্ ধমতিঘি
তবারপর এইউএবি অবনবি্থষ্কবাকলর জন্য ধম্থ�ট এর বসদ্ধবান্ত কনয়। কসই অনুেবায়্রী ০৩/১২/২০১৮ করকক 

অবনবি্থষ্কবাকলর ধম্থ�কটর কনবাবটি কিয়বা হয় এিং সবারবা কিকি এর প্রস্তুবত শুরু হয়। এইউএবি এর কনর্কত্ব ধম্থ�কটর 

অবিলহম্ স্্াগহনেন দুর করহত �হি।
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প্রেবার প্রস্তুবতর েকল সরকবাকরর উপর েবাপ সৃবষ্ হয়। েকল ককন্দ্রীয় সরকবার এইউএবি কনর্ত্ব এর সকগে আকলবােনবায় 

িসকত িবাধ্য হয়। 

০৩/১২/২০১৮ তৎকবাল্রীন কেবাগবাকেবাগ মন্ত্রী মকনবাজ বসনহবা এইউএবি কনতবাকির সকগে আকলবােনবায় র্ত্রীয় কিতন 

সংকিবাধন সমবাধবান করকত এইউএবি এর প্রবতবনবধ, বিএসএনএল কর্্থপক্ষ ও বডওবটকক বনকয় একবট কবমবট গঠন 

ককরন। অকনক িবার এই কবমবটর সভবা হয় বকন্তু বডওবট প্রবতবনবধকির ক্রমবাগত বিকরবাধ্রী মকনবাভবাকির জন্য ককবাকনবা 

বসদ্ধবাকন্ত কপৌঁেকনবা েবায় বন।

অংশু প্কাহের বডগিাবজ
৩১/০১/২০১৯ ঐ কবমবটর সভবায় এইউএবি কনর্কত্বর সবাকর আকলবােনবায় শ্্রী অংশু প্রকবাি, বডওবট এর 

অবতবরতি সবেি, ৫% বেটকমন্ট বিকয় কিতন কবাঠবাকমবা সংকিবাধন করবার প্রস্তবাি কিন। এইউএবি কনর্ত্ব বনকজকির 

মকধ্য আকলবােনবা ককর অংশু প্রকবাকির প্রস্তবাি সি্থসম্বতক্রকম কমকন কনয়। 

এইউএবি কনর্ত্ব শ্্রী অংশু প্রকবাি কক জবানবান। বকন্তু পরবিন শ্্রী অংশু প্রকবাি জবানবান কে বডওবট ৫% বেটকমন্ট 

এ রবাবজ নবা হওয়বায় বতবন তবার প্রস্তবাি বেবরকয় বনকছেন। এর করকক এইউএবি কনর্ত্ব িুঝকত পবাকর কে বডওবট 

বিএসএনএল কম্থেবার্রীকির কিতন সংকিবাধন করবার কক্ষকত্র খলনবায়ক এর ভূবমকবা পবালন করকে।

দগৌরিময় ৩ বিহনর ধমতিঘি
এই পবরবস্বতকত এইউএবি কনর্ত্ব এর কবাকে ধম্থ�ট েবাড়বা অন্য ককবাকনবা রবাস্তবা বেল নবা। তবাই এইউএবি ১৮ 

করকক ২০ কেব্রুয়বাবর,২০১৯ ৩বিকনর ধম্থ�ট এর ডবাক কিয়। এই ধম্থ�কটর প্রস্তুবতর সময় তৎকবাল্রীন বসএমবড শ্্রী 

অনুপম শ্্রীিবাস্তি কনর্ত্বকক কডকক িকলন কে মবানন্রীয় মন্ত্রী ০% বেটকমন্ট বিকয় এখনই কিতন সংকিবাধন সম্ন্ন 

করকত েবান ও বসএমবড পরিত্থ্রী কবাকল কেষ্বা করকিন ৫% বেটকমন্ট কিওয়বার।

এইউএবি কনর্ত্ব সকগে সকগে এই প্রস্তবাি কমকন বনকয় িকলন কে মন্ত্রী মকহবািয় কেন বলবখত আকবাকর এই আশ্বাস 

কিন। কবারণ, এইউএবি কনর্ত্ব এর আকগ ০৩/১২/২০১৮ মন্ত্রী মকহবািয় এর আশ্বাস প্রবতপবালন নবা করবার �টনবা 

মকন আকে। বকন্তু বসএমবড জবানবান কে ককবাকনবা রকম বলবখত বিকত বডওবট রবাজ্রী নয়। েকল কনর্ত্ব িুকঝ েবান কে 

এটবা বডওবট এর কম্থেবার্রীকির কিবাকবা িবানবাকনবার একবট কেষ্বা েবাড়বা আর বকেু নয়। তবারবা তবাকির বসদ্ধবাকন্ত অটল রবাকক 

এিং ধম্থ�ট সেল ভবাকি পবাবলত হয়।

০% বফিহমন্ট এর িাবি
৩১/০১/২০২০ বভআরএস এর নবাকম ৮০০০০ কম্থেবার্রী েবাঁটবাই, এর পর পর ককবাবভড অবতমবার্রী,লকডবাউন 

ও অন্যবান্য নবানবা কবারকণ ইউবনয়কনর পকক্ষ র্ত্রীয় কিতন সংকিবাধন এর িবাবি ও তবা বনকয় আক্বালন গকড় কতবালবা 

সম্ভি হয়বন। এই পবরবস্বতকত বিএসএনএলইইউ এর বসইবস বমবটং মবাে্থ ২০২১ এ কেন্নবাই ও আগস্ট ২০২১ এ 

হবায়িরবািবাকি অনুবঠিত হয়। ঐ দুবট সভবায় বিপুল ভবাকি িবাবি ওকঠ কে ০% বেটকমন্ট এ হকলও কিতন কবাঠবাকমবা 

সংকিবাধন করকত হকি। 

২১, ২২ ও ২৩ কসকপ্টবের ২০২১ বতন বিকনর ি্যবাপক জমবাকয়ত এইউএবি এর কনর্কত্ব সংগবঠত হয়। 

পরিত্থ্রীকত অকনক গুকলবা আক্বালন ও এমনবক ‘পুরওয়বার হঠবাও বিএসএনএল িবাঁেবাও’ এই টুইটবার ক্যবাকম্ইন 

এফ আর (৫৬ দজ) চালু কহর কমতিী ছাঁিাই করা চলহি না।
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এর পবরকপেনবা রেহণ করবা হয়। এই পবরবস্বতকত বসএমবড ও এইউএবি কনর্ত্ব ২৭/১০/২০২১ আকলবােনবা ককর 

কেখবাকন কনর্ত্ব কিতন সংকিবাধন কবমবটর সভবা আিবার শুরু করবার িবাবি কতবাকল।

কসই িবাবি কমকন বনকয় কিতন সংকিবাধন করকত নতুন কবমবট গবঠত হয়। ১৮/১১/২০২১ ও ০৩/১২/২০২১ এই 

কবমবটর দুবট সভবা হয়। কসখবাকন আকলবােনবায় উকঠ আকস ৩৩০৪৮ জন নন-এবসিবকউবটভ কম্থ্রীর মকধ্য ৯২০৭ 

জন অর্থবাৎ প্রবায় এক র্ত্রীয়বাংি স্ট্যবাগকনিকনর আওতবায় পকড় কগকে। এই কম্থ্রীরবা ককিলমবাত্র ০% বেটকমন্ট বিকয় 

কিতন সংকিবাধন হকল লবাভিবান হকি। তবাই ২২/১২/২০২১ অনলবাইন বসইবস বমবটং এ বিষকয় আকলবােনবা করবা হয় 

এিং বসদ্ধবান্ত কনয়বা হয় কে পকরর কিতন সংকিবাধন কবমবটর সভবায় ৫% বেটকমন্ট এর িবাবি জবানবান হকি। কসই মত 

এনএেবটই ও বিএসএনএলইইউ কেৌর ভবাকি ১০/০৩/২০২২ এর সভবায় ৫%বেটকমন্ট এর িবাবি ককর।

নন-এবসেবকউবিিহির জন্ গ্রুপ িামতি ইবসিওহরসি
২০১৯ বিএসএনএল কর্্থপক্ষ এবসিবকউবটভ কম্থেবার্রীকির জন্য গ্রুপ টবাম্থ ইবসেওকরসে েবালু ককর। তখন 

বিএসএনএলইইউ নন-এবসিবকউবটভ কম্থেবার্রীকির জন্য একই সুবিধবা িবাবি ককর। ২০/১১/২০১৮ ৩৭তম 

ন্যবািনবাল কবাউবসেল বমবটং এ িবাবি কতবালবা হয়। বকন্তু ২০১৯ এ এবসিবকউবটভ কির বজবটআই েবালু করবার সমকয়ও 

নন-এবসিবকউবটভ কম্থ্রীকির বিষকয় কর্্থপক্ষ ককবাকনবা বেন্তবা ভবািনবা ককর বন। 

তখন বিএসএনএলইইউ এই বিষকয় ২১/০২/২০২০ ও ০২/০৬/২০২০ ডবাইকর্র(এইে আর) কক 

দুবট বেবঠ কিন এিং তবাকত িবাবি ককরন কে অবিলকবে এই বিষকয় ি্যিস্বা বনকত হকি। তখন বসবনয়র বজএম 

(এস্টবাবব্সকমন্ট) কক কেয়বারম্যবান এিং বসবনয়র বজএম (এস আর), বসবনয়র বজএম(বসএ), বজএম(অ্যবাডবমন) ও 

বডবজএম(ওকয়লকেয়বার) কক বনকয় কবমবট গবঠত হয় েবারবা এলআইবস এর সকগে আকলবােনবা ককর ২০ লবাখ টবাকবার 

বজবটআই নন-এবসিবকউবটভ কম্থ্রীকির জন্য েবালু ককর।

দ�লথ ইবসিওহরসি পবলবস চালু করা
বিএসএনএল এর আবর্থক সংককটর কবারকণ কম্থ্রীরবা বিএসএনএলএমআরএস সুবিধবা পবাবছেল নবা। বিল সময় 

মকতবা কপকমন্ট নবা করবায় বিবভন্ন এমপ্যবাকনকলড হবাসপবাতবাকল ভবত্থ হকত কম্থ্রীকির অসুবিধবা হয়। এই পবরবস্বত 

কিি বকেু িের ধকর েকল েতবিন নবা আবর্থক অিস্বা বকেুটবা পবরিত্থন হয়। এই সমকয় কম্থেবার্রীকির একটবা অংি 

ি্যবাবতিগত ভবাকি কমবডককল ইবসেওকরসে ককর েবার বপ্রবময়বাম েকরষ্ কিবি। তবাকির অনুকরবাকধ ইউবনয়কনর পক্ষ করকক 

কর্্থপক্ষ কক এই বিষকয় উকি্যবাগ রেহণ করকত িলবা হয়। ১৫/০৫/২০২১ বিএসএনএলইইউ কর্্থপক্ষ কক বেবঠ বিকয় 

কর্্থপকক্ষর অবিলকবে হস্তকক্ষপ িবাবি ককর।

কর্্থপক্ষ এই িবাবি কমকন বনকয় ৪বট রবাষ্টবায়ত্ব বিমবা সংস্বার সকগে করবা িকলন। পরিত্থ্রীকত ওবরকয়ন্টবাল ইবসেওকরসে 

ককবাম্বাবনর সকগে এ ি্যবাপবাকর কর্্থপক্ষ ০১/০৫/২০২২ চুবতি স্বাক্ষবরত ককরন। ১০০০০এর কিবি কম্থেবার্রী এই 

প্রককপের সকগে েুতি হকয়কে এিং ১৫০ কম্থ্রী এর করকক উপকৃত হকয়কে।

বিএসএনএলইইউ এর ক্রমবাগত কলকগ রবাকবার কবারকণ এই গ্রুপ কমবডককল ইবসেওকরসে বকিম েবালু করবা সম্ভি 

হকয়কে। বিএসএনএলইইউ কর্্থপক্ষ এর কবাকে িবাবি ককর করকম রবাকক বন িবারিবার তবাগবািবা বিকয় আিবায় করকত 

কপকরকে। এই গ্রুপ ইবসেওকরসে েবালু করবা ককিলমবাত্র বিএসএনএলইইউ এর একক কৃবতত্ব।

বিবি, দজই, দজবিও, দজও পরীক্ষা চালু করহত �হি।
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বসবনয়র বিওএ ও এবিবি পিগুহলা মৃত ক্াডার দথহক রক্ষা করা
বভআরএস এর নবাকম ৮০০০০ কম্থ্রী েবাঁটবাই করবার পর কর্্থপক্ষ বরস্টবাকেবাবরং এর নবাকম আকরবা অকনক পি 

বিলুতি করবার কেষ্বা ককর। বিএসএনএলইইউ এই পিবিলুবতির বিরুকদ্ধ আওয়বাজ কতবাকল। ২৭/০৭/২০২১ ঐ পি 

বিলুতি করবার বিরুকদ্ধ একবট বেবঠকত ঐ পি গুবল রবাখবার কেৌবতিকতবা ি্যবাখ্যবা ককর। বিএসএনএলইইউ পি বিলুবতির 

বিরুকদ্ধ আক্বালন শুরু ককর। েবিও অন্য ইউবনয়ন ও অ্যবাকসবাবসকয়িন এই বিষকয় ককবান গুরুত্ব কিয় বন। 

বিএসএনএলইইউ কর্্থপক্ষ এর বসদ্ধবাকন্তর বিরুকদ্ধ লড়বাই েবাবলকয় তবাকির িবাধ্য ককর বসবনয়র বটওএ ও এবটবট 

পিগুকলবা মৃত ক্যবাডবার এর বসদ্ধবান্ত িিলবাকত। বিএসএনএলইইউ এর আক্বালন এর েকল ওএস, এওএস, 

এসওএ, জুবনয়র অবডট অবেসবার প্রভৃবত কমবাট ৪৯৮০ এিং এবটবট ১১১১২ পি মৃত পি ক�বাষণবা করকক রক্ষবা পবায়। 

এবট বিএসএনএলইইউ এর একবট গুরুত্বপপূণ্থ ক্রীবত্থ।

এলআইবসই বনয়বমত করার দচষ্টা
বিএসএনএলইইউ ক্রমবাগত িবাবি ককর একসকে কে নন-এবসিবকউবটভ কম্থেবার্রীকির প্রকমবািন এর পর্রীক্ষবা 

সময়মকতবা কনওয়বার জন্য। বকন্তু কর্্থপক্ষ িবারিবার িকল একসকে বরস্টবাকেবাবরং এর আকগ পর্রীক্ষবা কনওয়বা হকি 

নবা। বিএসএনএলইইউ এর ক্রমবাগত েবাপ সৃবষ্র েকল ০৭/০৮/২০২২ একবট কজবটও এলআইবসই এর ি্যবািস্বা 

কর্্থপক্ষ ককর বকন্তু ১১ সবাকক্থকল পি সংখ্যবা িপূন্য এিং ৯ সবাকক্থকল পি সংখ্যবা দু অংককর ন্রীকে।

বিএসএনএলইইউ এই বিষয়বট গুরুকত্বর সকগে কনন ও বিবভন্ন আক্বালন গকড় কতবাকল এিং িবাবি করবা হয় কে 

বভআরএস (৩১/০১/২০২১) এর আকগ খবাবল পকির উপর পর্রীক্ষবা বনকত হকি। কর্্থপক্ষ আক্বালন এর েবাকপ 

২০২১ সবাল পে্থন্ত ৫০% ডবাইকর্ বরক্রুটকমন্ট এর ককবাটবা বনকয় কপেিবাল কজবটও এলআইবসই কনিবার ক�বাষণবা ককর। 

এর েকল কজই কির কক্ষবাভ বকেুটবা কম করবা কগকে।

দজএও আরআর পবরিততিন
বিএসএনএল কর্্থপক্ষ কজএও আরআর এ একবট নতুন িত্থ আকনন কে এনই-৯(১৩৬০০-২৫৪২০) ককিকল 

৫ িের রবাককত হকি। েকল বসবনয়র বটওএ কির পকক্ষ কজএও পর্রীক্ষবায় অংি কনওয়বা অসম্ভি হকয় পকড়। 

বিএসএনএলইইউ কর্্থপক্ষ এর এই মকনবাভবাকির ত্রীব্র প্রবতিবাি জবানবায়। তবার েকল ডবাইকর্র (এইে আর) এই 

িত্থ বিবরল করকত িবাধ্য হন।

২৬ তম ন্যবািনবাল কবাউবসেল বমবটং এ বিএসএনএলইইউ ড্বাফ্টসম্যবান কির জন্য কজবটও এলআইবসই কনওয়বার 

িবাবি কতবাকল। বকন্তু কর্্থপক্ষ এবিষকয় ককবাকনবা বসদ্ধবান্ত কনয় বন। তকি বিএসএনএলইইউ এই বিষয়বট বনকয় কলকগ 

আকে।

বিআরএস এর চরোন্ত, কাহজর সময় সীমা িৃবধি ও এফআর ৫৬(দজ) এর প্হয়াহগ ছাঁিাই

গত ২৭/০৭/২০২২ বিএসএনএল এর জন্য ককন্দ্রীয় সরকবার ববিত্রীয় পুনরুদ্ধবার প্রকপে ক�বাষণবা ককর। বঠক 

তবার পরবিন ২৮/০৭/২০২২ বসএমবড সমস্ত বসবজএমকির সকগে বভবডও কনেবাকরকসে িতিি্য রবাকখন। নতুন 

বিবল্কত ৪ ও ৫ আগষ্, ২০২২ এ এইেওবসবস অনুবঠিত হয় েবাকত মবানন্রীয় কেবাগবাকেবাগ মন্ত্রী অংি কনন। বসএমবড 

ও কেবাগবাকেবাগ মন্ত্রী তবাকির িতিকি্য বিএসএনএল এর দুি্থিবার জন্য কম্থেবার্রীকির িবায়্রী ককর এিং এেআর ৫৬কজ 

নতুন দপ্াহমােন পবলবস চালু করহত �হি।
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প্রকয়বাকগ কম্থ্রীকির েবাঁটবাই করবার হুমবক কিয়বা হয়।

এই ৪ ও ৫ আগষ্ এর এইেওবসবস কত কর্্থপক্ষ কে কপপবার বতর্রী ককর ও পকর বিএসএনএল এর ইন্টবাকনকট 

তবা আপকলবাড করবা হয়। েবার ৩২ পবাতবায় পবরষ্বার কলখবা আকে কে ৪৫ িের িবা তবার উপকরর কম্থেবার্রীকির 

বভআরএস এর নবাকম েবাঁটবাই করবা হকি এিং এর লক্ষমবাত্রবা রবাখবা হয় ৩৫০০০ এিং আরও িলবা হকয়কে ৪০০০০ 

কম্থ্রী বিএসএনএল এর কবাজ েবালবাকনবার জন্য েকরষ্।

বিএসএনএলইইউ এর বিরুকদ্ধ ১৭/০৮/২০২২ সবারবা বিন ধকর ধন্থবা আক্বালন এর ডবাক কিয়। বিএসএনএলইইউ 

আক্বালন এর ডবাক কিিবার পর কর্্থপক্ষ িকলন কে ববিত্রীয় বভআরএস আনবার ককবাকনবা পবরকপেনবা কনই এিং কে 

ডকুকমন্ট এর করবা িলবা হকছে তবা পুকরবাকনবা। বকন্তু কসই ডকুকমন্ট এ পবরষ্বার কলখবা বেল কে কহড অে সবাকক্থল 

কনেবাকরসে ৪ ও ৫ আগষ্ ২০২২। হবাকত নবাকত ধরবা পড়বার পর কর্্থপক্ষ এর করকক কিড়বাকনবার জকন্য অিবাস্তি গপে 

িলকে।

বিএসএনএলইইউ আকগই িকলবেল কে ককন্দ্রীয় সরকবাকরর একমবাত্র লক্ষ্য বিএসএনএলকক রুগ্ন ককর কিসরকবাবর 

হবাকত তুকল কিওয়বা কেমন এয়বার ইবন্য়বার কক্ষকত্র হকয়কে। তবাই কর্্থপক্ষ বভআরএস এর নবাকম ৩৫০০০ কম্থেবার্রী 

েবাঁটবাই ককর ভবিষ্যকত কিসরকবাবরকরণ এর রবাস্তবা প্রস্তুত করকে। আগবাম্রী বিকন সময় অত্যন্ত কবঠন কর্্থপক্ষ ও 

ককন্দ্রীয় সরকবার তবাকির অভ্রীষ্ বসদ্ধ করবার জন্য কে ককবাকনবা রকম ককঠবার বসদ্ধবান্ত নবাবমকয় আনকত পবাকর। তবাই 

বিএসএনএল কক িবাঁেবাকত ও রবাষ্টবায়ত্ব কক্ষত্র বহকসকি তবার ভুবমকবা অক্ষুন্ন রবাখকত আমবাকির িবতিিবাল্রী কট্ড ইউবনয়ন 

আক্বালন গকড় তুলকত হকি।

নিম সাহকতিল সহমেলহনর অি্থতিনা কবমবির সিা

১৯ জুন,২০২২ রবিিবার, বিএসএনএল এম্প্বয়জ ইউবনয়ন ক্যবালকবাটবা কটবলকেবানস সবাকক্থল এর  নিম সবাকক্থল 

সকম্লন এর অভ্যর্থনবা কবমবট েবািিপুকরর “স্টবার কগস্টহবাউস” হকল সভবা কডকক কগবাটবান হল। অভ্যর্থনবা কবমবটর 

কেয়বারম্যবান কমকরড কিিবাবিস িত্তগুতি সভবা পবরেবালনবা ককরন। এই সভবায় অভ্যর্থনবা কবমবটর সিস্য, সবাকক্থল 

কনর্ত্ব, িবক্ষণ কজলবা কবমবটর সিস্যিৃ্ এিং আমবন্তত অবতবরগণ উপবস্ত বেকলন।

সভবার শুরুকত কেয়বারম্যবান কমকরড কিিবাবিস িত্তগুতি উপবস্ত সকলকক স্বাগত জবানবান এিং স্পে সমকয়র 

মকধ্য আয়-ি্যবাকয়র পর্রীবক্ষত বহসবাি কপি ককর অভ্যর্থনবা কবমবট কগবাটবানর জন্য সংব্ষ্ সকলকক আন্তবরক ধন্যিবাি 

জবানবান। এরপর েুগ্ম সবাধবারন সম্বািকগণ কমকরড তপন গবাগেুল্রী এিং কমকরড বনম্থবাল্য গকগেবাপবাধ্যবায় সংবক্ষতি 

বরকপবাট্থ কপি ককর জবানবান কে সমস্ত খরে করবার পর বকেু অর্থ উদ্বৃ্বে হকয়কে এিং কসই অর্থ বতনবট িবাখবা সংগঠন 

আবলপুর, েবািিপুর, সবাউর কক ১০ হবাজবার টবাকবা ককর, িবক্ষণ কজলবা সংগঠনকক ২০ হবাজবার টবাকবা এিং িবাক্রী অর্থ 

(১৫-১৬) হবাজবার টবাকবা সবাকক্থল  ইউবনয়নকক কিিবার প্রস্তবাি ককরন।  ককবাষবাধ্যক্ষ কমকরড ি্রীপংকর মজুমিবার 

আয়-ি্যবাকয়র পর্রীবক্ষত বহসবাি কপি ককরন সভবায় উপবস্ত সিস্যকির অনুকমবািকনর জন্য। এই প্রস্তবাকির সমর্থকন 

েবারবা িতিি্য রবাকখন তবারবা হকলন কমঃ মবনষবা বিশ্বাস, কমঃ বিিবাল কসনগুতি, কমঃ কষবাড়ি্রী েরন পবাল, কমঃ 

সুভবাবিস রবায়, কমঃ সুিবাম িবাস, কমঃ অতনু মজুমিবার, কমঃ সুভবাবিস বমত্র, কমঃ সমর সরকবার, কমঃ সুকবাবন্ত 

মুখবাবজ্থ, কমঃ সুব্রত ক�বাষ, কমঃ বিশ্বজত বিল, কমঃ সম্রীর জবানবা, কমঃ পলবাি কেৌধুর্রী, কমঃ কিি্রী কসন প্রমুখ।

বিএসএনএল এর বিবিএস বিবরে করা চলহি না।
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অপবিক্াল ফাইিার দকহিল বিবরে করা চলহি না।

সবাকক্থল সম্বািক কমকরড িংকর ককির কনপবাল প্রকত্যককক স্বাগত ও ধন্যিবাি জবাবনকয় প্রবতবট কম্থসপূে্রী পবালকন 

ঐক্যিদ্ধ জমবাকয়কতর আহ্বান জবানবান।

কমঃ বিবির কুমবার রবায়,সবাকক্থল সভবাপবত, বিবভন্ন িবাঁধবা অবতক্রম ককর এই সকম্লন সি্থবাত্মক সেল করবার 

জন্য সংগঠককির আন্তবরক রবতিম অবভন্ন জবাবনকয় িকলন কে জ্রীিকনর প্রবতবট সবন্ধক্ষকন ে্যবাকলঞ্ রেহন ককর 

তবাকক জয় করকত হকি। কিিকক িত্থমবান িবাসকিল ে্যবাবসজম এর বিকক বনকয় েবািবার মবরয়বা কেষ্বা েবালবাকছে। অিি্য 

শ্মজ্রীবি সবাধবারন মবানুষ তবার বিরুকদ্ধ রবাস্তবায় কনকম লড়বাই করকে। এই লড়বাইকয়র পবাকি কিি্রী কিি্রী ককর আমবাকির 

েুতি হকত হকি মবানুকষর গণতবাবন্তক অবধকবার এিং কিকির ধম্থবনরকপক্ষ সংবিধবান রক্ষবা করবার স্বাকর্থ।

বরকপবাট্থ, পর্রীবক্ষত আয়-ি্যবাকয়র বহসবাি সহ অভ্যর্থনবা কবমবট কগবাটবাকনবার প্রস্তবাি সি্থসম্তভবাকি অনুকমবাবিত হয়। 

কেয়বারম্যবান কমঃ কিিবাবিস িত্তগুতি ধন্যিবাি ও অবভন্ন জবাবনকয় সভবার সমবাবতি ক�বাষনবা ককরন।

মব�লা সাি কবমবির ববিতীয় সহমেলন

বিএসএনএল এমপ্বয়জ ইউবনয়ন কলকবাতবা কটবলকেবান সবাকক্থল আকয়বাবজত মবহলবা সবািকবমবটর ববিত্রীয় সকম্লন 

১৯ কম, ২০২২ কলকবাতবা কটবলকেবান ভিকন অনুবঠিত হয়। কনকভনিন এ সভবাপবতত্ব ককরন কমকরড সুলগ্নবা 

িসু এিং কম সুতপবা পবাল। প্রধবান অবতবর বেকলন পবচিমিকগের গণতবাবন্তক মবহলবা আক্বালকনর কনত্র্রী কমকরড 

কন্রীবনকবা ক�বাষ।

প্ররকম বরকপবাট্থ কপি ককরন সম্বািক কমকরড সপূেন্দবা েক্রিত্থ্রী।

  প্রধবান অবতবরর ভবাষকণ কমকরড কন্রীবনকবা ক�বাষ আজককর ভবারতিকষ্থর িত্থমবান পবরবস্বত ি্যবাখ্যবা ককর নবার্রী 

আক্বালকনর গুরুত্ব তুকল ধকরন। আজকক বিএসএনএল-এর উপর িত্থমবান সরকবার কে আক্রমন করকেন বতবন 

তবা তুকল ধকর িকলন শুধুমবাত্র ককপ্থবাকরটকির স্বার্থ রক্ষবা করবার জন্য সরকবার এই কবাজ করকেন। এর বিরুকদ্ধ েবাকত 

ঐক্যিদ্ধভবাকি ককবান আক্বালন গকড় উঠকত নবা পবাকর তবার জন্য নবানবান বিকভকির রবাজন্রীবত করকে। মনুিবাি্রীরবা 

নতুন ককর আিবার েরমবান জবাবর ককরকেন নবার্রীকির �কর ঢুকক েবািবার জন্য। এর বিরুকদ্ধ আজ সিবাইকক রুকখ 

িবাঁড়বাকত হকি।

কনকভনিন কক অবভন্ন জবাবনকয় িতিি্য রবাকখন এএইবিবডবপএ সম্বািক কমকরড সঞ্্রীি ি্যবানবাজ্থ্রী। বতবন 

িকলন কলকবাতবা কটবলকেবাকন নবার্রীকির ি্রী�্থবিকনর সংরেবাকমর ঐবতহ্য আকে। আজ কিিকক ধ্ংকসর বকনবারবায় 

বনকয় কেকলকে কমবাবি সরকবার। তবার বিরুকদ্ধ আক্বালন কঠকবাকতই আজ বিভবাজকনর রবাজন্রীবত এিং মনুিবািকক 

নতুন ককর আমিবাবন করবা হকছে। কলকবাতবা কটবলকেবান ককবা-অবড্থকনিন কবমবটর সম্বািক কম বিবির রবায় িকলন 

আজকক কিি সমস্ত বিক করকক আক্রবান্ত। অবধকবার রক্ষবার লড়বাইকয় রবাস্তবাই আমবাকির একমবাত্র রবাস্তবা। এেবাড়বা 

িতিি্য রবাকখন বিএসএনএলইইউ কলকবাতবা সবাকক্থল সম্বািক কম িংকর কনপবাল, এিং এএইবিবডবপএ কনত্র্রী 

কমকরড স্বস্তকবা িবািগুতি এিং কমকরড মন্রীষবা বিশ্বাস।

 কনকভনিন করকক সভবাকনত্র্রী বনি্থবাবেত হকয়কেন কম সুলগ্নবা িসু এিং েুগ্ম আহিবায়ক বনি্থবাবেত হকয়কেন 

কমকরড কসবামবা কেৌধুর্রী এিং িবম্থঠিবা িবাস কেৌধুর্রী।
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বপবজএম (বফনাসি)-এর সহগে বমবিং
৬ কম, ২০২২ শ্্রীমবত রুপবা পবাল কেৌধুর্রী, বপবজএম (বেনবাসে) এর সবাকর বিএসএনএল এম্প্বয়জ ইউবনয়কনর 

এক সভবা অনুবঠিত হয়। এই সভবায় উপবস্ত বেকলন কমকরড অবনকমি বমত্র, সি্থভবারত্রীয় সভবাপবত, কমকরড 

বিবির কুমবার রবায়, সবাকক্থল সভবাপবত এিং কমকরড িংকর ককির কনপবাল, সবাকক্থল সম্বািক প্রমুখ।

১) এসএলএ ি্যিস্বায় কবাজ করকে, অরে প্রবতমবাকস এসএলএ কম্থ্রীরবা কিতন পবাকছে নবা। 

২) ক্বাস্টবার কভন্বার বিএসএনএল করকক বিল (টবাকবা) কপকয়কে। বকন্তু এসএলএ কম্থ্রীকির কিতন বিকছে নবা।

৩) হবাউসবকবপং এর এসএলএ কম্থ্রীরবা গত জবানুয়বার্রী, ২০২২ করকক কিতন পবাকছে নবা।

উপকরবাতি বিষয়গুবল বনকয় বিস্তবাবরত আকলবােনবার পর বতবন জবানবান কে নতুন ি্যিস্বায় বকেু নতুন ধরকনর সমস্যবা 

ম্যবাকনজকমকন্টর নজকর একসকে।কসগুকলবা বকভবাকি কমটবাকনবা েবাকি এখন পে্থন্ত তবার উত্তর খুঁকজ পবাওয়বা েবায়বন।তকি 

কেৌরভবাকি এই সমস্যবা কমটবাকনবার কেস্টবা করকত হকি।

তকি বতবন কজবার বিকয় একরবাও িকলকেন কে স্যবাকপ কে বিল ককপ্থবাকরকট অবেকস পবাঠবান হকয়কে, অপে 

ককয়কবিকনর মকধ্য কসবিলগুবল পবরকিবাধ করবার কেষ্বা করবা হকি।

বিএসএনএল দকা-অবডতিহনেন কবমবির সিা

২২ জুন, ২০২২, িুধিবার, কটবলকেবানভিন  আরকজবসএম �কর বিএসএনএল ককবা-অবড্থকনিন কবমবট, 

ক্যবালকবাটবা কটবলকেবানস সবাকক্থকলর একবট সভবা অনুবঠিত হয়। এই সভবায় সভবাপবতত্ব ককরন কমঃ সুবপ্রয় বমত্র ও 

কমঃ সঞ্্রীি ি্যবানবাবজ্থকক বনকয় গবঠত সভবাপবতমন্ল্রী। সভবায় বতনবট বিষকয়র উপর আকলবােনবা ও বসদ্ধবান্তরেহন 

করিবার জন্য কপি ককরন কমঃ বিবির কুমবার রবায়, কনকভনর। বিস্তবাবরত আকলবােনবা ককর বনম্নবলবখত বসদ্ধবান্তগুবল 

রেহন করবা হয়।

১) ৩০ জুন, িৃহপেবতিবার, ২০২২, কিলবা ১ টবার সময় বিএসএনএল ককবা-অবড্থকনিন কবমবটর ডবাকক কটবলকেবান 

ভিকন বসবজএম এর বনকট কডপুকটিন কিওয়বা হকি।

২) ন্যবািনবাল মবাবনটবাইকেিন পবাইপলবাইন এর মবাধ্যকম রবাস্টবায়্বে সংস্বাসমপূহ বিবক্রর বিরুকদ্ধ ৭ জুলবাই, িৃহপেবতিবার, 

২০২২ বিকবাল ৪টবায় বিএসএনএল ককবা-অবড্থকনিন কবমবটর আহ্বাকন ককন্দ্রীয়ভবাকি কটবলকেবানভিকন জমবাকয়ত ও 

মবানি িন্ধন কম্থসপূে্রী পবালন করবা হকি।

৩) কলকবাতবা কটবলকেবাসে সবাকক্থকলর পবাঁেবট কজলবায় েবারবট সংগঠন বিএসএনএলইইউ, বসবটবটএমইউ, 

এআইবিবডবপএ ও করকটবাকক বনকয় বিএসএনএল ককবা-অবড্থকনিন কবমবট গঠন করবা হকি আগবাম্রী ৩১ জুলবাই, 

২০২২ এর মকধ্য। এি্যবাপবাকর ককবা-অবড্থকনিন কবমবটর কনকভনরকক িবাবয়ত্ব কিওয়বা হয় সংব্ষ্ সম্বািককির 

সংকগ আকলবােনবা ককর বিন তবাবরখ বঠক করিবার জন্য।

সিবাইকক ধন্যিবাি জবাবনকয় সভবা কিষ ককরন সভবাপবত মন্ল্রী কমঃ সঞ্্রীি ি্যবানবাবজ্থ এিং কমঃ সুবপ্রয় বমত্র।

ন্ােনাল মাবনিাইহজেন পাইপলাইন িাবতল কর।
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বসবজএম-এর বনকি দডপুহিেন
বপ্রয় কমকরড সবাকক্থল সম্বািকগণ,

বিএসএনএলইইউ/বসবটবটএমইউ /এআইবিবডবপএ /ককট্থবা ,

বনয়বমত, অবনয়বমত এিং কপনিনবারকির সমস্যবা বনকয় আগবাম্রী ৩০ জুন, িৃহপেবতিবার, ২০২২, কিলবা ১ টবার 

সময় বিএসএনএল ককবা-অবড্থকনিন কবমবটর ডবাকক কটবলকেবানভিকন বসবজএম এর বনকট কডপুকটিন (প্বাকবাড্থসহ) 

কিওয়বা হকি।এই কম্থসপূে্রীকক সেল করকত সকল সবাকক্থল সম্বািককির সি্থবাত্মক উকি্যবাগ বনকত অনুকরবাধ করবা হকছে 

েবাকত কিি্রী কিি্রী সিস্য সবাবমল হয় এিং কর্্থপক্ষ িবাধ্য হয় সমস্যবা সমবাধবান করকত।

সংরেবাম্রী অবভন্নসহ,

বেবের কুমার রায়, কনকভনর

বিএসএনএল ককবা-অবড্থকনিন কবমবট,

কলকবাতবা কটবলকেবাসে সবাকক্থল

বিএসএনএলইইউ প্্াবনং ব্রাঞ্চ কবমবি

১) সিাপবত : কমকরড জয়কিি কিবাস

২) স�-সিাপবত : (ক) কমকরড সমর রবায়

                       (খ) কমকরড কবাবন্ত রঞ্ন িবাস

৩) োখা সম্পািক : কমকরড প্রকসনবজৎ রবায়

৪) স�-সম্পািক : (ক) কমকরড তপন কুমবার মণ্ডল

                      (খ) কমকরড অবনি্থবান ে্যবাটবাবজ্থ

৫) দকাষাধ্ক্ষ : কমকরড রবনতবা কসনগুতি

৬) স�-দকাষাধ্ক্ষ : কমকরড অবরবজৎ ধবারবা

৭) সাংগঠবনক সম্পািক :

(ক) কমকরড অকলবাককি মণ্ডল

(খ) কমকরড কগৌতম ক�বাষ

(গ) কমকরড বিরিল্রী কবাহবার

(�) কমকরড প্রি্রীপ নকির

(ে) কমকরড রি্রীন্দনবার িবাস

বিএসএনএল এমপ্বয়জ ইউবনয়ন

উত্তর ব্রাঞ্চ কবমবি

সিাপবত : কমকরড বিজয় মবাহবাকতবা

স�-সিাপবত : (ক) কমকরড কিিরবাজ ক�বাষ

                  (খ) কমকরড অবজত িবাস

                  (গ) রবাকজন্দপ্রসবাি পবাকণ্ড

সম্পািক : কমকরড সুব্রত ক�বাষ

স�-সম্পািক : (ক) কমকরড কিখ িবাহবাজবািবা

                  (খ) কমকরড আিসবার আলম

                  (গ) কমকরড বিপ্ি বিশ্বাস

দকাষাধ্ক্ষ : কমকরড কনপবাল বিশ্বাস

স�-দকাষাধ্ক্ষ : কমকরড ব্রকজস কুমবার মবাহবাকতবা

সাংগঠবনক সম্পািক : কমকরড সঞ্্রীি পবাল

(খ) কমকরড বমত্রবা সবাঁধুখবা (গ) কমকরড িঙ্র কুণ্ডু 

(�) কমকরড লক্ষ্রীকিি্রী িয়বাল

(ে) কমকরড টুলটুল বসন্ হবা

বিএসএনএল িাঁচাও, দিে িাঁচাও।
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বিএসএনএলইইউ (এলবড) ব্রাঞ্চ কবমবি

সিাপবত : কসবামবা কেৌধুর্রী

স�-সিাপবত : শুভবাবিস ক�বাষবাল, অবমত বিশ্বাস, অবনল মবাহবাকতবা

সম্পািক : সুলগ্নবা িবাসু

স�-সম্পািক : ি্রীপক বসন্ হবা

                                     ি্রীপঙ্র মবাল, িংকর মজুমিবার

দকাষাধ্ক্ষ : অবমত বমত্র

স�-দকাষাধ্ক্ষ : প্রভ্রীন কুমবার

সাংগঠবনক সম্পািক : জ্রীকতন্দ পবাকসবায়বান

কগৌরহবর বগবর, অে্থনবা িত্ত, িবাসুকিি ভট্বােবাে্থ, কিিরবাজ সরিবার।

বিএসএনএলইইউ আবলপুর

ব্রাঞ্চ কবমবি

সিাপবত : কমকরড পলবাি কেৌধুর্রী

স�-সিাপবত : কমকরড স্পন সবামন্ত

                  কমকরড বনখ্রীল রঞ্ন পবাল

                  কমকরড প্রবাণ িবাস

সম্পািক : কমকরড িংকর ককির কনপবাল

স�-সম্পািক : কমকরড রবাহুল পবণ্ডত

                  কমকরড িংকর িবাস

                  কমকরড েন্দকিখর রবায়

দকাষাধ্ক্ষ : কমকরড রবাজ্রীি িবািগুতি

স�-দকাষাধ্ক্ষ : কমকরড ন্রীড়ু কিি্রী

সাংগঠবনক সম্পািক :

কমকরড কিেবাবল িবাস, কমকরড সনৎ িবাস,

কমকরড কৃকণে্ু ভট্বােবাে্থ, কমকরড রবি কুমবার,

কমকরড প্রকবাি মবাহবাকতবা

বিএসএনএলইইউ সাউথ ব্রাঞ্চ কবমবি

সিাপবত : কমকরড তপন গবাগেুবল

স�-সিাপবত : কমকরড বিশ্বজৎ কেৌজ

                 কমকরড ইসরবাবেল কসখ

                 কমকরড সুকরন্দনবার পুকরবাকবাইত

সম্পািক : কমকরড সম্রীর িরণ জবানবা

স�-সম্পািক : কমকরড মধুসপূিন মুখবাবজ্থ

                  কমকরড বিমবান ি্যবানবাবজ্থ

                  কমকরড বহমবাদ্্রী কিখর রবায়

দকাষাধ্ক্ষ : কমকরড রবাধবানবার প্রবামবাবণক

স�-দকাষাধ্ক্ষ : কমকরড কসৌকমন মণ্ডল

সাংগঠবনক সম্পািক :

কমকরড সুভবাষ েন্দ, কমকরড অবজত জবানবা,

কমকরড কণক হবালিবার, কমকরড রবাজকুমবার সবাউ,

কমকরড তরুণ কুমবার গবাগেুবল

দপনেন বরবিেন করহত �হি।
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অথতি সা�াে্ িান
গত রবিিবার ৮ কম,২০২২ কল্যবান্রী কটবলকেবান এসিকেকনজ মৃত বনরবাপত্তবা রক্ষ্রী মবানস িত্তর অসুস্ মবাকয়র 

হবাকত ১৫,০০০ টবাকবা ক্ষুদ্ অর্থ সবাহবাে্য বিএসএনএল ককবা-অবড্থকনিন কবমবটর পকক্ষ তুকল বিকলন কমঃ বিবির 

কুমবার রবায়, আহ্বায়ক এিং কমঃ িংকর ককির কনপবাল, সবাকক্থল সম্বািক বিএসএনএল এমপ্বয়জ ইউবনয়ন। 

এর আকগ ইকতবামকধ্য বেবকৎসবারত কমঃ ককিি নকিকরর স্ত্রীর হবাকত ৩০,০০০ টবাকবা এিং ি্রীপংকর ক�বাকষর হবাকত 

২১,০০০ টবাকবা কিওয়বা হকয়কে।

সংগঠন ত�বিহল িান
কমকরড হবারবাধন ক�বাষ, এসি বটবট, বিএসএনএল এম্প্বয়জ ইউবনয়ন, আবলপুর িবাখবা সংগঠনকক ১০,০০০ 

টবাকবা িবান ককরকেন সংগঠকনর কবাজ আরও ভবাকলবাভবাকি েবালবাকনবার জন্য।

কমকরড কমবাহন িলুই, এসি এবটবট, বিএসএনএল এম্প্বয়জ ইউবনয়ন, অপবাকরিন এবরয়বা পবচিম কজলবা 

সংগঠনকক ৫,০০০ টবাকবা িবান ককরকেন সংগঠকনর কবাজ আরও ভবাকলবাভবাকি পবরেবালনবা করবার জন্য।

মানববন্ধন কম্মসূচী।

বঠকাকমতিীহির নূ্নতম মজুরী বিহত �হি।



টেলিফ�োন ওয়োর্োর  टेलिफोन वर्क र16

PB16

জুন-সেপ্টেম্বর, ২০২২ েংখ্যা

মাইসুর সসন্টাল এক্সিক্কউক্িভ কক্মক্ির ক্মক্িং।

এস এল এ ি্িথিা িাবতল কর।


