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AIBDPA/WB/7        Date: 19.09.16 

ার্কুার নং ৮ 

 

পশ্চিমবঙ্গ স াকেরু্কের শ্চম মবঙ ই  আ )রএ  র াকেে াক্ষাৎর্ার 

গত ২৪শল )গষ্ট ্কের্য়া শমবঙশ্চডকের্ শ্চ্, ৭৮.২% ) শ্চড  শ্চিকেেলন  ্ং অ্রগ্রকেনর শ্চিন 

শিয়ারওকেয় ও অনযানয শপনন ংক্রান্ত )শ্চেরু্ প্রাপয শ্চমবঙটীকেয় শি া্র িাশ্চ  ্শ্চনকেয় পীযূ আক্র্তীু, অশ্চমত 

নন্দন, শি্ব্রত িা্েী ও শগাশ্চ্ন্দ িাকের্ শ্চনকেয়  র্ প্রশ্চতশ্চনশ্চিি শ্চম মবঙ ই  আ )রএ  র কেগ স  র্ 

ভায় শ্চমবঙশ্চত ন।  )রশ্চপ আাক  া্র পর অ্রপ্রাপ্তকেির শমবঙশ্চডকের্ শ্চ্ ্কের্য়া পকেে োর্কেে।   )র 

শ্চপ’র মবঙািযকেমবঙ প্রশ্চক্রয়া র্রকেের মনয যারা ২০০৭  র )কেগ অ্রগ্রন র্কেরকেেন তাকেির প্রকেতযকের্র মনয  

  আ )র নম্বর  ৃশ্চষ্ট র্রকেত কে্।    র্াম শুরু কেয়কেে ্কে শ্চম মবঙ মানাকেন।  

৭৮.২% ) শ্চড  শ্চিকেেলন ংক্রান্ত শ্চ মবঙশ্চড’র )কেিল  খনও শ্চশ্চম মবঙ অশ্চি শেকের্  নকেডাু র্কের 

    প্রিানকেির র্াকেে পাঠাকেনা য়শ্চন ্কে প্রশ্চতশ্চনশ্চিি শক্ষাভ প্রর্াল র্কেরন। উত্তকের শ্চম মবঙ মানান 

শয  নকেডাু র্রা কেয়কেে  ্ং ঞ্চাশ্চরর্ায় )পকোড র্রা কেয়কেে। ঐ ব্ঠকের্  শখাোঁম শ্চনকেয় মানা শগ শয 

যা )পকোড র্রা কেয়কেে তা অম্পূেু। শ্চম মবঙ দুশ্চিন মবঙয় আান।  র মবঙকেিয ম্পূেু )পকোড র্কের 

শ্চম মবঙ/শ্চটশ্চড মবঙ শির মাশ্চনকেয় শিওয়া কে  ্র্াম শুরু র্রার মনয। শ্চম মবঙ র্ো শরকেখকেেন। ততৃীয় িাশ্চ শ্্চট 

ম্পকের্ু শ্চশ্চম মবঙ  র কেগ স )কোআনা র্রার র্ো ক্েন।  

াকেরু্ )হুত ৭  শকেেম্বকেরর র্মবঙুূআী 

উকেেশ্চখত িাশ্চ্গুশ্চর শ্চভশ্চত্তকেত াকের্ু  কোশ্চকেয়লন শেকের্ শয শমাওয়ারী র্মবঙুূআীর ডার্ শিওয়া 

কেয়শ্চে তা শমবঙাটামবঙকশ্চট ি ভাকে  ্রুপাশ্চয়ত কেয়কেে। র্কআশ্চ্ার, মপা গুশ্চে, শ্চলশ্চগুশ্চে, মবঙািা, শ্চউেী, 

র্ৃষ্ণনগর, র্র্াতা, ্িুমবঙান, দুগুাপকর, )াকেসা, পকরুশ্চয়া, া্োঁর্কো  ্ং খড়্গপকর শেকের্ র্মবঙুূআী 

প্রশ্চতপাকেনর খ্র পাওয়া শগকেে। গযাংটর্ মাশ্চনকেয়কেে শয  র্টানা প্র্ ্ৃশ্চষ্টর মনয তারা র্মবঙুকশ্চআ পান 

র্রকেত পাকের শ্চন। রায়গঞ্জ  ্ং ্রমবঙপকর শেকের্ শর্ান খ্র পাওয়া যায় শ্চন।  

শমা ম্পাির্কেির অনককেরাি র্রা কেে র্াকেমর অগ্রগশ্চত ম্পকের্ ুখররাখ্র রাখার মনয  ্ং র্ত্তৃুপকেক্ষর 

উপর আাপ ৃশ্চষ্ট র্রার মনয।   শ্চ্কেয় শ্চ্  ন   উ  র শমা ম্পািকের্র ায়তা শন া্র মনয 

অনককেরাি র্রা কেে। শর্ান শর্ান     প্রিান র্াকেমর শাকের্র অভাকে্র র্ো মাশ্চনকেয়কেেন। শ্চর্ন্তু 

শাকের্র অভা  ্ খন ্ুত্র।   শ্চ্কেয় অ্রপ্রাপ্তকেির র্াকেম য্্ার র্রা যায় শ্চর্না শভকে  ্শিখা শযকেত 

পাকের অ্লয  র্মবঙুরতকেির কেগ স )কোআনা র্কের। 

৩য় াকেরু্ কেেকেনর মনয অভযেুনা শ্চমবঙশ্চত গশ্চঠত 

)কেগ  মানাকেনা কেয়কেে শয ৩য় াকের্ু কেেন অনকশ্চিত র্রার মনয খড়্গপকর শমা িাশ্চয়ত্ব গ্রন 

র্কেরকেে। )গামবঙী ১১  ্ং ১২ শিব্রুযশারী ২০১৭ শমবঙশ্চিনীপকর লকের    কেেকেনর স্থান শ্চনিুাশ্চরত কেয়কেে। 

   উপকেক্ষ গত ১২  শকেেম্বর শমবঙশ্চিনীপকর র্মবঙুআারী ভ্কেন  র্ ভার )কেয়ামন র্রা য়। ভাপশ্চতত্ব 

র্কেরন লংর্র প্রাি ি্, িেীন্দ্রনাে িা  ্ং ী্কেরন্দ্রনাে গাকেয়নকের্ শ্চনকেয় গশ্চঠত ভাপশ্চতমবঙন্ডী। উক্ত  
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ই২এ 

ভা শেকের্  র্ লশ্চক্তলাী অভযেনুা শ্চমবঙশ্চত গশ্চঠত য়। ভাপশ্চত- র্ানা া িা ইর্মবঙুআারী )কেন্দাকেনর 

প্র ী্ে শনতাএ, র্াযুর্রী ভাপশ্চত- লংর্র প্রাি ি্ ইকেমা ভাপশ্চত,  ) শ্চ শ্্চডশ্চপ এ, ািারে 

ম্পাির্- অনকপমবঙ াা ইকেমা ম্পাির্,  ) শ্চ শ্্চডশ্চপ এ  ্ং শর্াািযক্ষ- তাপ পা ইকেমা 

শর্াািযক্ষ,  ) শ্চ শ্্চডশ্চপ এ। পূেুাগ স তাশ্চর্া পর্তীু র্াকে প্রর্াল র্রা কে্। 

প্রাকেিশ্চলর্ লাখার পক্ষ শেকের্ উক্ত ভায় উপশ্চস্থত শ্চেকেন কলান্ত শঘা প্রাকেিশ্চলর্ ম্পাির্, অশ্চমত নন্দন 

ও পঙ্কম াা উভকেয়   প্রাকেিশ্চলর্ ম্পাির্। 

শ্চ) শ্চট উ, ১২  মকা  র্শ্চমবঙশ্চট, অনযানয শপননাু ংগঠন  র পক্ষ শেকের্ প্রশ্চতশ্চনশ্চিরা ভায় উপশ্চস্থত 

শ্চেকেন  ্ং কেেনকের্ ি র্রকেত ্রর্কেমবঙর প্রকেআষ্টা গ্রন র্রকে্ন ্কে )শ্বা প্রিান র্কেরন।  

শ্চ  আশ্চর্উ )হুত শডাকেনলন )িাকেয়র মনয প্রআারাশ্চভযান শুরু র্রুন  

িীঘু ো   র পর ৭৮.২% ) শ্চড  ংযকশ্চক্তর্রকেের িাশ্চ  ্ )িায় কেয়কেে।  র পশ্চরকেপ্রশ্চক্ষকেত 

শ্চ  আশ্চর্উ িযশ্চপেক ১০০০ টার্া শডাকেনলন প্রিাকেনর )হ্বাে মাশ্চনকেয়কেে।    টার্ার মবঙকেিয 

শ্চ  আশ্চর্উ, াকের্ু ও শমার মবঙকেিয ভাগ কে  ্যোক্রকেমবঙ ৩০০ টার্া, ৩০০ টার্া  ্ং ৪০০ টার্া র্কের। 

শমা ম্পাির্কেির অনককেরাি র্রা কেে  খন  প্রআার অশ্চভযান শুরু র্রকেত। ক্ষয প্রশ্চতশ্চট িকেযর র্াকেে 

শপ োঁোকেনা।  

িযংখযা ্ৃশ্চির উকেিযাগ শ্চনন  

প্রশ্চত মবঙাকে  শ্ল শ্চর্েক র্মবঙুআাশ্চর অ্রগ্রন র্রকেেন। পশ্চরর্ল্পনা র্কের িয অ্রপ্রাপ্তকেির িযভকশ্চক্তর 

য্্স্থা গ্রন র্রকেত কে্। ংশ্চিষ্ট অশ্চি শেকের্  অ্রপ্রাপ্তকেির তাশ্চর্া শপকেয় যাকে্ন। 

শ্চ্  ন   উ  র ায়তা শ্চনকেত কে্।    াকেে শর্ন্দ্রীয় মবঙকখপত্র ‘শটশ্চ শপননার’  র গ্রার্ 

্ৃশ্চিরও উকেিযাগ শ্চনকেত কে্। 

রায়গঞ্জ শমা ংগঠন 

২০১৩ াকের নকেভম্বকের শমা র্শ্চমবঙশ্চট গশ্চঠত  া্র পর শেকের্    শমা পর্তীু র্াকে শর্াে ঊকেিযাগ 

গ্রন র্কের শ্চন। শর্ান র্মবঙুূআী পাশ্চত য় শ্চন, ম্ভ্ত আাোঁিাও )িায় কেে না র্ারে াকের্ু া্ 

শ্চ  আশ্চর্উ শর্ান শর্াটা পাকেে না। শ্চ  আশ্চর্উ শেকের্  র্াশ্চির্ া্র    শমার াংগঠশ্চনর্ অ্স্থা 

ম্পকের্ু শখাোঁমখ্র শ্চনকেয়যকেে। গত মকা  মবঙাকের প্রেমবঙ প্তাকে প্রাকেিশ্চলর্ ম্পাির্ কলান্ত শঘা ও  

প্রাকেিশ্চলর্ ম্পাির্ পীযূ আক্র্তীুর াংগঠশ্চনর্ টকযকের যা া্র র্ো শ্চে। শ্চর্ন্তু শ্চ্কেল শ্চর্েক র্ারে্লত 

শ  টূযর া্শ্চত র্রকেত কেয়শ্চে। পূকেমার পর যাওয়া কে  ্ ক্ে প্রাকেিশ্চলর্ ম্পাির্ মাশ্চনকেয়কেেন। 

মবঙয়মবঙত ) শ্চড)র না পাওয়ার মনয শ্চআি শ্চপ মবঙশ্চম’র র্াকেে শ্চআশ্চঠ 

শ্চ শ্্চভন্ন শমা শেকের্ অশ্চভকেযাগ পাওয়া যাকেে শয ডার্ঘর শেকের্ মবঙয়মবঙত ) শ্চড)র পাওয়া যাকেে না। 

শ  র্ারকেন াকের্ু শেকের্ শ্চআি শ্চপ মবঙশ্চম’র র্াকেে  র্শ্চট শ্চআশ্চঠ পাঠাকেনা কেয়কেে। ৩য় পৃিায় শিখকন। 

 

         

র্াযুর্শ্চর প্রাকেিশ্চলর্ ম্পাির্ 



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/9         Date: 14.09.16 
 
 
 
 
 
To The Chief Post Master General  
Dept. of Posts  
West Bengal  
Yogayog Bhavan,  
Kolkata-700 012      

 

 
Sub: Delayed payment of IDR 
 

 
 
 
Dear Sir 
 While we gracefully recall the initiative taken by you by issuing proper guidelines and 
instructions to ensure payment of IDR in time in response to our letter vide no AIBDPA/WB/9 dtd 
23.10.13, we would like to draw your kind attention further that disorder restarts. Complaints from 
various districts are being poured to our Association office that there is inordinate delay for payment 
against IDR on the plea of absence of order. Relevantly it may be brought to your notice that there are 
many pensioners who are yet to receive the IDR of July 2016 till date for the reason as stated above.  
 In view of above we once again solicit to you to kindly look into the matter so as to ensure 
payment without delay thereby avoiding the harassment of the pensioners. 
With regards 
 
 
 
 
 
 
 
        Yours sincerely 
 
 
 
        (PIJUSH CHAKRABORTY)  
        Actg. Circle Secretary   

 

 


