
খুলনা :মজিুর কিমশন বাsবায়নসহ 11 দফা দািবেত গতকাল
নগরীর  খািলশপুর  িবআiিডeস  সড়েক  িবেkাভ  সমােবশ
কেরেছন রা ায়t পাটকেলর িমেকরা —iেtফাক
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মজিুর  কিমশন  বাsবায়ন,  সরকাির-েবসরকাির  aংশীদারীর  িসdাn  বািতল,  aবসরpাp  িমক-
কমর্চারীেদর িপeফ gাচুয্iিটর টাকাসহ 11 দফা দািবেত গতকাল েসামবার খুলনা, নরিসংদী, চ gাম o
রাজশাহীেত িবেkাভ িমিছল কেরেছন পাটকল িমকরা। বুয্েরা o pিতিনিধেদর পাঠােনা খবর—

খুলনা: রা ায়t পাটকল িসিবe-নন িসিবe সংgাম পিরষেদর  uেদয্ােগ e িবেkাভ িমিছল aনুি ত হয়।
িমিছলিট নগরীর খািলশপুর িবআiিডeস েরাড, িপপলস িমল েগট, নতুন রাsা েমাড়, েদৗলতপুর িবeল
কেলজ েগট হেয় িkেসn জটু িমল িমক iuিনয়ন কাযর্ালেয় eেস েশষ হয়। e সময় pািটনাম জিুবিল জটু
িমেলর  িসিবe  সভাপিত  শাহানা  শারিমন,  িসিবe  েনতা  মায়ুন  কিবর  খানসহ  িবিভn  িমেলর  িমক
েনতারা বkৃতা কেরন।
চ gাম: আিমন জটু িমেলর েমiন েগট েথেক িবেkাভ িমিছল  হেয় নগরীর িবিভn সড়ক pদিkণ
কেরন পাটকল িমকরা। eেত বkবয্ রােখন সংgাম কিমিটর সদসয্ সিচব, আিরফুর রহমান, িসিবeর
সাধারণ সmাদক েমা. েমাsফা o নন িসিবeর েমা. সামছুল আলম।
sাফ িরেপাটর্ ার, রাজশাহী: েকndীয় কমর্সূিচর aংশ িহেসেব কাটাখালী জটু িমেলর েমiন েগট েথেক
িবেkাভ িমিছল েবর কেরন িমকরা। eরপর তারা জটু িমেলর েগেট ঘ াবয্াপী aবsান িনেয় িবেkাভ

  iেtফাক েডs
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

সমােবশ কমর্সূিচ পালন কেরন।
নরিসংদী: iueমিস জটু িমেলর েভতের িসিবe-নন িসিবe ঐকয্ পিরষদ আেয়ািজত e কমর্সূিচেত শত
শত িমক aংশ েনয়। e সময় িমকরা িমেলর সকল pকার কাজ েথেক িবরত থােক। সমােবেশ iueমিস
জটু িমেলর িসিবe সভাপিত শিফkল iসলাম েমাlা o সাধারণ সmাদক কামাল uিdনসহ ঐকয্ পিরষেদর
েনতৃবৃn uপিsত িছেলন।
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