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িদব্িদব্-বািষর্ক সভা (২০১৭
(২০১৭ - ১৯) ও ৫২ তম অিধেবশন
২৮েশ
েশ জুলাই ২০১৯
২৮
২০১৯ (রিববার) : সকাল
কাল ৯টা: ভাগলপুর শাখা দব্ারা আেয়ািজত
মহাশয়/
মহাশয়/মহাশয়া,
িবহার বাঙািল সিমিতর িদব্িদব্-বািষর্ক সভা (২০১৭
(২০১৭ - ১৯) সহ ৫২ তম অিধেবশন,
অিধেবশন, ভাগলপুর শাখার উেদ7ােগ
আগামী ২৮েশ
২৮েশ জুলাই ২০১৭ (রিববার) সকাল ৯টায় আেয়ািজত করা হেব8 েকন্দৰ্ীয় সিমিতর পৰ্েত7ক পদািধকারী েদর
ও পৰ্েত7ক শাখার ‘েকন্দৰ্ীয় সিমিতর সদস7 (১০জন)
(১০জন)’
জন)’ েদর উপিস্থিত একান্তরূেপ অপিরহাযর্ । ৈবঠেকর স্থান ও আেলাচ7
িবষয় িবজ্ঞিপ্ত কের পের জানােনা হেব8
পৰ্েত7ক শাখা সম্পাদকেদর জানােনা হেচ্ছ েয ৩১েম
৩১েম ২০১৯র
২০১৯র মেধ7 (২০১৭ - ১৯) বেষর্র শাখার কাযর্কারী
সিমিতর েশষ ৈবঠক িনেত হেব8 তার আেগ শাখার সদস7 সু চী জাির করা,
করা, শাখার বািষর্ক পৰ্িতেবদন ও আয়আয়-ব7েয়র
িববরণী পৰ্স্তুত কের অনু েমাদন কিরেয় িনেয় ও িদব্িদব্-বািষর্ক সাধারণ সভার িদন িস্থর কের েকন্দৰ্ীয় সাধারণ সম্পাদকেক
েমল কের বা িচিঠ পািঠেয় জািনেয় িদেত হেব8
শাখােদর েথেক িদব্িদব্-বািষর্ক সাধারণ সভা করার িদন (১৫ জুলাই এর মেধ7) জানার পর েকন্দৰ্ীয় সিমিত েথেক
িবজ্ঞিপ্ত জারী করা হেব8 ৈবঠেকর িদন,
িদন, পযর্েবক্ষক
বক্ষকেদর নাম ও অন7ান7 িবষেয় িবশেদ জানােনা হেব8 িদব্িদব্-বািষর্ক সাধারণ
সভায়
সভায় ২০১৯২০১৯-২১ বেষর্র জন7 শাখার ‘কাযর্কারী সিমিত’
সিমিত’ গঠন ও ‘েকন্দৰ্ীয় সিমিত সদস7 (Central
(Central Council Member)’
Member)’
েদর নাম িনবর্ািচত বা মেনানীত করেত হেব8 শাখার বািষর্ক পৰ্িতেবদন ও আয়আয়-ব7েয়র অিডট কিরেয় পৰ্স্তুত কের
অনু েমাদন কিরেয় িনেত হেব8
িশক্ষক সিমিতর সম্পাদকেক (শৰ্ী জগদীশ বমর্ণ) জানােনা হেচ্ছ েয পৰ্েত7ক েজােনর ৈবঠক কের পৰ্িতিনিধেদর
পৰ্িতিনিধেদর
নাম িস্থর কের িনেত8 পৰ্েত7ক সদস7েদর এই ৈবঠেক িনেজেদর েযাগদান সু িনিশ্চত করেত অনু েরাধ জানােনা হেচ্ছ।
হেচ্ছ

(সু িনমর্ল দাশ)
সাধারণ সম্পাদক

