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ক ীয় কিম র (ভাচুয়াল) সভা (১৫/০১/২০২২) 

সা লার 

 
সাথী, 

        ১৫/০১/২০২২ (শিনবার) ক ীয় কিম র সভা অনুি ত হয়। বতমান কািভড সং মনজিনত 

পিরি িতেত শারীিরক ভােব উপি ত হেয় সভা করার বা বতা না থাকায় াইপ মাধ েম ক ীয় কিম র 

সভা অনুি ত হয়। উ  সভায় সবস িত েম গৃহীত িস া  িল নীেচ উে খ করা হলঃ- 
 

১) আস  ১৮তম (ি -বািষক) রাজ  সে লন -   

      ক) আগামী ৭ই এবং ৮ই ম,২০২২ ান- কালকাতা।  

      খ) অ াদশ রাজ  সে লন উপলে  সদস েদর থেক সে লন সংগঠন তহিবল (SST) সং হ করেত হেব। 

হার িন প : 

 মাট বতন (gross salary) ৬০,০০০.০০ টাকা পয  -  ৬০০.০০ টাকা, 

 ৬০,০০১.০০ - ৮০,০০০.০০ টাকা পয  -   ৮০০.০০ টাকা,  

 ৮০,০০০ টাকার উে  -  ১০০০.০০ টাকা। 

         আগামী ফ য়াির- মাচ মােসর বতন থেক তা সং হ করেত হেব। 

         ক ীয় স াদকম লীর সদস রা িনধািরত হার এর সে  অিতির  ২০০.০০ টাকা দেবন। 

       গ) অ াদশ রাজ  সে লেনর সু েভিনর এর জন  িব াপন সং হ করেত হেব। িব াপেনর  হার িবগত 

রাজ  সে লেন যা িছল তাই থাকেব। 

       ঘ) জলা সে লন এর আেগ ক ীয় কিম র িতিনিধ ারা জলা তহিবেলর অিডট করেত হেব। 

২)  এই রাজ  সে লনেক সফল করেত  িত  জলায় সব সদেস র কােছ সে লেনর বাতা পৗঁেছ িদেত হেব। 

ক ীয় কিম র বাতা সদস েদর কােছ পৗঁেছ িদেত িত  জলায় সে লেনর আেগ সাধারণ সভা অথবা 

বিধত জলা কিম র সভা স  করেত হেব। 

৩)  িত  জলায় জলা সে লন এবং ইউিনট সে লন মাচ ও এি ল,২০২২ মােসর মেধ  স  করেত হেব।  
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৪)  ২০২২ সােলর সদস পদ নবীকরণ জলা সে লেনর পূেবই স  করেত হেব। 

৫) ২০২২ সােলর সদস পদ নবীকরণ এর জন  renewal book, সে লন সংগঠন তহিবল (SST) এর পন  

ও  সু েভিনর এর িব াপন এর ফম শী ই জলা িলেত পাঠােনা হেব। সেবা   িদেয় এই কাজ ত  

করেত হেব। 

সদস েদর াথ সংি  িবষয় িল, অথাৎ া ফার, পাি ং, েমাশন, ইত ািদ িবষেয় ক ীয় স াদক লী 

িনয়িমত পাসুেয়শন জারী রেখেছ। শী ই িবষয় িল িনেয় পুনরায় ঊ তন কতৃপে র সােথ আেলাচনা কের 

সমস ার িনরসন করেত হেব। 

সাথী, গত ১০-১১জানুয়ারী,২০২০ িশিল িড় কা নজ া িডয়ােম আমরা স দশ (ি -বািষক) রাজ  

সে লন  কেরিছলাম। সে লেনর িতিনিধ এবং আেয়াজক জলা েয়র সদস েদর তঃ ূ ত অংশ হেণ 

সে লন সফল হয়। তারপর আেস কািভড অিতমারী। কােজর পিরসের এবং সাংগঠিনক পিরসের আমােদর 

াভািবক গিতশীলতা বাধা া  হয়। পিরি িতর সুেযাগ নয় কতৃপ । এতদসে ও ক াডার ােথ যখােনই 

আমরা অিনয়ম দেখিছ, িতবাদ কেরিছ, হ ে প দািব কেরিছ। শারীিরক দরূ িবিধ মেন ভাচুয়াল মাধ েম 

আমরা স াদকম লীর সভা, জানাল সভা, ক ীয় কিম র সভা িনয়িমত রাখার চ া কেরিছ। এই 

সময়কােল আমরা ই-পি কা কাশ কেরিছ। অিতমারী ও আ ােনর মেতা াকৃিতক িবপযেয় সব হারােনা 

মানুষেদর কােছ সহেযািগতার হাত বািড়েয় িদেত পেরিছ ধুমা  সদস েদর উৎসািহত অংশ হণ এর 

কারেণ। সদস গণ সংগঠন পিরবােরর মূল চািলকাশি ।  সদস েদর অদম  উৎসাহ আগামী অ াদশ (ি -

বািষক) রাজ  সে লনেক সফল করেব এই ত য় আমােদর আেছ।  

তাং- ১৫-০১-২০২২                                          সং ামী অিভন ন সহ,       

             
  সাধারণ স াদক 

এ ােসািসেয়শন অ  ল া  এ  ল া  িরফমস অিফসাস, 

ওেয়  ব ল 


