
AALLLL  UUNNIIOONNSS  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OOFF  BBSSNNLL  ((AAUUAABB))  
  

  NNoo::  UUAA//22001199//9977                                                                                                                                          0022..0088..22001199  
  

CCiirrccuullaarr  
TToo  
  

AAllll  tthhee  GGeenneerraall  SSeeccrreettaarriieess,,  

AAUUAABB..  
  

DDeeaarr  ccoommrraaddeess,,    
  

AA  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  AAUUAABB  wwaass  hheelldd  yyeesstteerrddaayy  tthhee  0011..0088..22001199..  CCoomm..SS..  SSiivvaakkuummaarr,,  GGSS,,  AAIIBBSSNNLLEEAA,,  pprreessiiddeedd  oovveerr  tthhee  

mmeeeettiinngg..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccoommrraaddeess  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg..  
  

BBSSNNLLEEUU::    CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu,,  GGSS  &&  CCoonnvveennoorr  &&  CCoomm..  SSwwaappaann  CChhaakkrraabboorrttyy,,  DDyy..  GGSS..    

NNFFTTEE::      CCoomm..  IIssllaamm  AAhhmmeedd,,  PPrreessiiddeenntt  &&  CCoomm..  RRaajjmmoouullii,,  TTrreeaassuurreerr..  

SSNNEEAA::    CCoomm..  KK..  SSeebbaassttiinn,,  GGSS..  

AAIIBBSSNNLLEEAA::    CCoomm..  SS..  SSiivvaakkuummaarr,,  GGSS  &&  CCoomm..  PPrraahhllaadd  RRaaii,,  CChhaaiirrmmaann..  

AAIIGGEETTOOAA::  CCoomm..  YYooggeennddeerr  KKuummaarr,,  AAGGSS  &&  SSuunniill  GGaauutthhaamm,,  AAGGSS..    
BBSSNNLL  MMSS::    CCoomm..  SSuurreesshh  KKuummaarr,,  GGSS..  

BBSSNNLL  AATTMM::    CCoomm..  RReewwaattii  PPrraassaadd,,  AAGGSS..  

TTEEPPUU::      CCoomm..  RRaasshheeeedd  KKhhaann,,  AAGGSS..  

BBSSNNLL  OOAA::    CCoomm..  HH..PP..SSiinngghh,,  DDyy..GGSS..  
  

TThhee  mmeeeettiinngg  rreevviieewweedd  tthhee  eennttiirree  ddeevveellooppmmeennttss  ttaakkiinngg  ppllaaccee  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  BBSSNNLL..  TThhee  AAUUAABB  
hhaass  aallrreeaaddyy  wwrriitttteenn  ttwwiiccee  ttoo  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  &&  IITT,,  rreeqquueessttiinngg  ttoo  ggrraanntt  aa  mmeeeettiinngg..  

SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  AAUUAABB  hhaass  aallssoo  wwrriitttteenn  ttwwiiccee  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  TTeelleeccoomm,,  rreeqquueessttiinngg  ttoo  ggrraanntt  aa  mmeeeettiinngg..  HHoowweevveerr,,  tthhee  

mmeeeettiinngg  nnootteedd  wwiitthh  rreeggrreettss  tthhaatt  nneeiitthheerr  tthhee  HHoonn’’bbllee  MMiinniisstteerr  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  &&  IITT,,  nnoorr  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  

TTeelleeccoomm,,  hhaass  ggrraanntteedd  aannyy  mmeeeettiinngg  ttoo  tthhee  AAUUAABB..  TThhuuss,,  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  BBSSNNLL  aarree  ttoottaallllyy  kkeepptt  iinn  tthhee  

ddaarrkk,,  wwhhiillee  aa  lloott  iiss  bbeeiinngg  hheeaarrdd  aabboouutt  tthhee  sstteeppss  bbeeiinngg  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  rreevviivvaall  ooff  

BBSSNNLL..  TThhee  mmeeeettiinngg  ssttrroonnggllyy  ffeelltt  tthhaatt  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess,,  bbeeiinngg  tthhee  iimmppoorrttaanntt  
ssttaakkeehhoollddeerrss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy,,  sshhoouulldd  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg,,  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreevviivvaall  ooff  

tthhee  CCoommppaannyy..    
  

TThhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  nnootteedd  wwiitthh  sseerriioouuss  ccoonncceerrnn  tthhaatt,,  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  BBSSNNLL’’ss  sseerrvviicceess  iiss  ddeetteerriioorraattiinngg  ddaayy  bbyy  ddaayy  dduuee  

ttoo  tthhee  nnoonn--aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwoorrkkiinngg  ccaappiittaall..  AA  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  BBTTSSss,,  eexxcchhaannggeess,,  eettcc..,,  hhaavvee  bbeeeenn  cclloosseedd  ddoowwnn  dduuee  ttoo  
tthhee  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  eelleeccttrriicciittyy  bbiillllss  aanndd  rreenntt..  CCoonnttrraacctt  wwoorrkkeerrss  aarree  nnoott  ppaaiidd  wwaaggeess  ffoorr  tthhee  ppaasstt  77  mmoonntthhss,,  wwhhiicchh  iiss  

aallssoo  sseerriioouussllyy  aaffffeeccttiinngg  tthhee  sseerrvviicceess..    
  

TThhee  mmeeeettiinngg  aallssoo  ttooookk  sseerriioouuss  eexxcceeppttiioonn  ttoo  tthhee  rreepprreessssiivvee  mmeeaassuurreess  bbeeiinngg  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  BBSSNNLL  MMaannaaggeemmeenntt,,  

aaggaaiinnsstt  tthhee  uunniioonnss  aanndd  aassssoocciiaattiioonnss..  EEvveenn  ppeeaacceeffuull  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  aanndd  ddhhaarrnnaass  hhaavvee  bbeeeenn  bbaannnneedd  iinn  BBSSNNLL,,  
wwhhiicchh  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  tthhee  ddeenniiaall  ooff  ffuunnddaammeennttaall  rriigghhttss  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  BBSSNNLL..  AAfftteerr  sseerriioouuss  ddeelliibbeerraattiioonnss,,  tthhee  

mmeeeettiinngg  ddeecciiddeedd  ttoo  oorrggaanniissee  lluunncchh  hhoouurr  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  aanndd  ggaattee  mmeeeettiinnggss,,  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  oonn  

0077..0088..22001199,,  ddeemmaannddiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg::--  
  

DDeemmaannddss::  
  

((11))  HHoonnoouurr  tthhee  ccoommmmiittmmeennttss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  UUnniioonn  CCaabbiinneett  iinn  tthhee  yyeeaarr  22000000,,  ttoo  eennssuurree  BBSSNNLL’’ss  ffiinnaanncciiaall  vviiaabbiilliittyy..  
  

((aa))  EExxtteenndd  iimmmmeeddiiaattee  ffiinnaanncciiaall  ssuuppppoorrtt  ttoo  BBSSNNLL,,  ffoorr  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  sseerrvviicceess..  

((bb))  EExxtteenndd  ssoofftt  llooaann  ttoo  BBSSNNLL  ffoorr  iitt’’ss  ccaappiittaall  eexxppeennddiittuurreess..    
  

((22))  RReemmoovvee  tthhee  ttoottaall  bbaann  iimmppoosseedd  oonn  ccaappiittaall  eexxppeennddiittuurree  bbyy  BBSSNNLL..  AAllllooww  ffiieelldd  uunniittss  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  ccaappiittaall  

eexxppeennddiittuurree,,  wweerree  rreevveennuuee  iiss  aassssuurreedd..  

((33))  NNoo  rreettrreenncchhmmeenntt..  HHoonnoouurr  tthhee  ccoommmmiittmmeenntt  ggiivveenn  oonn  jjoobb  sseeccuurriittyy  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffoorrmmaattiioonn  ooff  BBSSNNLL..  
((44))  SSttoopp  rreepprreessssiivvee  aaccttiioonnss  ffoorr  eevveenn  lleeggiittiimmaattee  ttrraaddee  uunniioonn  aaccttiivviittiieess..      

  

  

    

  
CCoomm..  CChhaannddeesshhwwaarr  SSiinngghh            CCoomm..  PP..  AAbbhhiimmaannyyuu  

      CChhaaiirrmmaann,,  AAUUAABB..                  CCoonnvveennoorr,,  AAUUAABB..  


