
ALL INDIA BSNL DOT PENSIONERS ASSOCIATION 
[Registered No. S/68836/2010] 

WEST BENGAL CIRCLE 
20A, ADWAITA MALLICK LANE, KOLKATA-700 006; L/L-2530-2424 

CTO Building; 8, Red Cross Road, Kolkata0700 001; L/L-2248-8388  

Dipak Mitra  Susanta Ghosh   Prasanta Nandi  Pijush Chakraborty 

President   Circle Secretary   Treasurer   Asst, Circle Secretary  

9433040708  9434321800  ` 9433049318  9432455222/8583860177 
WEBSITE: aibdpawb2.wordpress.com       Email~aibdpawb@gmail.com 

 

 

AIBDPA/WB/7           Date: 05.11.15 

ার্কুরায নং ২ 

২৬শ নভবম্বয শেরা স্তভয বফভষাব ভাভফ ও বিবিএভ/বেএভ এয র্াভে স্াা্যর্বরব শ 

৪ঠা নভবম্বয ’১৫  প্রাভেবর্ াখায বা শেভর্ বদ্ধান্ত গৃীত য় শম অগাভী ২৬শ নভবম্বয ’১৫ 

শভবিভর্র  নযানয োবফগুবরয বববিভত শেরা স্তভয বফভষাব ভাভফ এফং বিবিএভ/বেএভ এয 

র্াভে স্াযর্বরব (ফয়ান ২ ৃষ্ঠায় শেওয়া র) শ র্যভত ভফ। স্াযর্বরবয র্ব  র্ভুূচী 

ারভনয বযভাি ু প্রাভেবর্ াখাভর্ াঠাভত ভফ। শেরা ম্পাের্ভেয নকভযাধ র্যা ভে 

মোভমাগয গুরুত্ব বেভয় উক্ত র্ভুূচী ারভনয উভেযাগ গ্রন র্যভত। উক্ত র্ভুকচী ারভনয ন্তত 

এর্ প্তা অভগ র্িৃুষভর্ বচবঠ বেভয় ফবত র্রুন। 

শেরায োবফগুবর এর্বিত র্ভয অগাভী ৯আ বিভম্বয ’১৫ প্রাভেবর্ স্তভয শর্ন্দ্রীয়বাভফ বফভষাব 

র্ভুূচী নকবষ্ঠত ভফ এফং ববেএভ এয র্াভে স্াযর্বরব শ র্যা ভফ। 

শফঙ্গর প্লািপযভ প ভা গুানাআভেন 

যােযস্তভয উক্ত শমৌে প্লািপযভবি গবঠত ফায য শেরায় শেরায় গঠন র্যায উভেযাগ চরভে এফং 

আবতভভধয শফ বর্েক শেরায় গবঠত ভয়ভে। এঅআবফবিবএ এআ ভা গুানাআভেভনয বযর্। এআ 

শমৌে ংগঠন অহুত ভস্ত র্ভুূচীভত অভাভেয েযভেয বিয়বাভফ ংগ্রন র্যভত ভফ।  

প্রবতষ্ঠা বেফ ারন 

২১শ ভটাফয ’১৫ ফুি েকবি োর্ায েনয ২৮শ ভটাফয ’১৫ প্রবতষ্ঠা বেফ ারভনয বদ্ধাভন্তয 

র্ো োনান ভয়বের। বর্ন্তু এআ র্ভুূচী প্রবতারভনয বযভাি ু বতনবি শেরা শেভর্ াওয়া শগভে 

শভৌবখর্ বাভফ। নযানয শেরা ম্পাের্ভেয নকভযাধ র্যা ভে প্রাভেবর্ াখায র্াভে বযভাি ু

াঠাভত। 

র্রর্াতা শেরা-  তার্া উভিারন ও ীে শফবেভত ভারযোভনয য অভরাচনা বা নকবষ্ঠত য় 

ববিও আউবনয়ন ঘভয। বাবতত্ব র্ভযন শেরা বাবত ীযর্ শনগুপ্ত। ফক্তফয যাভখন শেরা 

ম্পাের্ বেত নন্দন, খড়্গকয শেরা ম্পাের্ নকভ াা, র্ামরু্বয প্রাভেবর্ ম্পাের্ ীমলূ 

চিফতুী, প্রাভেবর্ ম্পাের্ কান্ত শঘাল এফং বফএএনএরআআউ বনভভল বভি। 

ফঘুভান শেরা- শিবরর্ভ বযবিভয়ন ক্লাফ রুভভ প্রবতষ্ঠা বেফ াবরত য়। তার্া উভিারন ও ীে 

শফবেভত ভারযোভনয য নকষ্ঠআত য় বা। বাবতত্ব র্ভযন ভঃ আউনক। ফক্তফয যাভখন শেরা 

ম্পাের্ যাভাে যায়, র্যভিায ভভরন্দক ভকখােুী, উবিত েযভেয এর্াং এফং ভ্রাতৃপ্রবতভ 

ংগঠভনয শনতৃফনৃ্দ। 

বউড়ী শেরা-  প্রবতষ্ঠা বেফ াবরত য় শফারকভয। তার্া উভিারন ও ীে শফবেভত ভারযোন 

র্যায য এর্বি বা নকবষ্ঠত য়। বাবতত্ব র্ভযন নযতভ শেরা  বাবত অবল ভকখােুী। 

ফক্তফয যাভখন শেরা ম্পাের্ ভেনভভান শঘাল ও নযতভ প্রাভেবর্  বাবত বেরী ো। 
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বফএএনএরবব- য ওয়াবর্ুং র্বভবি 

গত ১৯শ শভেম্বয ’১৫ বফএএনএরবব এয প্রেভ ওয়াবর্ংু র্বভবিয বা নকবষ্ঠত য়। অভাভেয 

াভর্ুভরয ভষ উবিত বেভরন র্ামরু্বয প্রাভেবর্ ম্পাের্ ীমূল চিফতীু। বা শেভর্ শর্ান বদ্ধান্ত 

গৃীত য় বন। প্রাভেবর্ ম্পাের্ভেয ভঙ্গ অভরাচনা র্ভয যফতুী বদ্ধান্ত গৃীত ভফ। 

াংগঠবনর্ তবফর 

প্রেভ প্রাভেবর্ ভেরন াভবগ্রর্ অবেুর্ ফিা বফভফচনা র্ভয াংগঠবনর্ তবফভরয বদ্ধান্ত গ্রন 

র্ভযবের। বর্ন্তু র্ভয়র্িা শেরা এ বফলভয় খকফ এর্িা উভেযাগ বনভে না। শেরা ম্পাের্ভেয র্াভে নকভযাধ 

এআ বফলভয় বফভল ভভনাভমাগ বেভত। 

ফুবাযতীয় ভেরন 

শেরা ম্পাের্ভেয নকভযাধ োনান ভে শম প্রবতবনবধয ংখযা এফং ভেরনির(বতরুবত) এ শৌৌঁোভনায 

ভয় বযেনুা বভবতভর্ এফং প্রাভেবর্ াখাভর্ োনাভত ভফ। এোড়া শম ভস্ত প্রবতবনবধযা বনে ফযভয় 

ৃের্ ঘভয োর্ভত চান তভফ ফযআ বযেুনা বভবতভর্ বফরভম্ব োবনভয় বেন। 

স্াযর্বরবয ফয়ান 

Dear Sir 

 We express our profound resentment for apathetic attitude of the administration towards the 

pensioners. A good numbers of cases (particularly the Medical bills both indoor and outdoor) remain 

unsettled in spite of our repeated approach. 

 A separate sheet containing the pending cases are attached herewith with a brief explanatory note,   

 Hope you will be kind enough to initiate so as to settle the cases at the earliest. 

  With regards 

          Yours sincerely 

 

          District Secretary 

 

স্াযর্বরবভত িানীয় োবফয ভঙ্গ বনম্নবরবখত বফলয়গুবর ফযআ মকক্ত র্যভত ভফ। 

 No Medical bill should be returned / kept unattended on the plea of non-availability of 

visiting certificate as it is the sole responsibility of the administration. 

 Pensioners should not be deprived of getting cashless and hassle free indoor treatment of 

all sorts 

 Reimbursement of all indoor medical bills should be made within one month of receipt of 

the same and timely redressal of other grievances as instructed by CMD vide his letter no 

BSNL/Admn.I/30-6/15 dtd.23.10.15. (Copy attached) 

 Reimbursement for outdoor medical bills should be made maintaining the first receipt 

first payment procedure. 

 

র্ামরু্বয প্রাভেবর্ ম্পাের্ 

 



ALL INDIA BSNL DOT PENSIONERS ASSOCIATION 
[Registered No. S/68836/2010] 

WEST BENGAL CIRCLE 
20A, ADWAITA MALLICK LANE, KOLKATA-700 006; L/L-2530-2424 

CTO Building; 8, Red Cross Road, Kolkata0700 001; L/L-2248-8388  

Dipak Mitra  Susanta Ghosh   Prasanta Nandi  Pijush Chakraborty 

President   Circle Secretary   Treasurer   Asst, Circle Secretary  

9433040708  9434321800  ` 9433049318  9432455222/8583860177 
WEBSITE: aibdpawb2.wordpress.com       Email~aibdpawb@gmail.com 

 

 

 
 
 


