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ার্কুরায-৭/১৭-১৮ 

 

ার্কুরায ৬ এ উল্লেখিত খতনখি দাখফয ল্লে আযও এর্খি দাখফ মকক্ত র্রুন 

ার্কুরায ৬ এ যম খতনখি দাখফয উল্লেি র্যা ল্লেল্লে তায ল্লে খনম্নখরখিত দাখফখি মকক্ত 

র্যল্লত ল্লফ। 

The arrear of 78.2% IDA merger should be paid from 1.1.2007 instead of 10.6.13 as notional 

fixation in case of pension is not valid at all.  

 

পযাক্স / ই যভল্লরয র্খ 

আগাভী ২০য নল্লবম্বল্লয প্রথভ মুাল্লেয র্ভুূচীয য যমাগাল্লমাগ ভন্ত্রী, এফং খিওখি 

যক্রেিাযী এফং খএভখি খফএএনএরল্লর্ যম পযাক্স ফা ই-যভর াঠাল্লফন তায র্খ াল্লর্ুর 

এফং খএইচখর্উ যর্ াঠাল্লত ল্লফ। 

ই-যভর ও পযাক্স 

Addressee e-mail FAX 

Minister of Communication 

and IT 

Mosc-office@gov.in (011) 2372-3330 

Secretary DOT secy-[dot]@nic.in (011) 2371-1514 

CMD BSNL cmdbsnl@bsnl.co.in (011) 2337-2444 

 

প্রচায র্ভুূচী  

ার্কুরায-৬ এ যম দুখি র্ভুূচীয র্থা ফরা ল্লেল্লে যগুখর এএএ স্তল্লয অনকখিত ল্লফ। 

এই খফলল্লে এিনই প্রচাল্লযয র্ভুূচী গ্রন র্রুন। যেরায অন্তবূুক্ত ািা স্তল্লয াধাযণ বা 

র্ল্লয প্রচায ংগখঠত র্রুন।  

াল্লর্ুল্লরয উল্লদযাল্লগ অনকখিত নল্লবম্বয খফপ্লফ ফাখলুর্ীয খফলেখি ম্পল্লর্ু াধাযণ দযল্লদয 

অফখত র্রুন। 

 

যভখিল্লর্র বাতা 

মাযা যভখিল্লর্র বাতায েনয অন খদল্লেল্লেন তাাঁল্লদয নাল্লভয তাখরর্া (২০০৭ াল্লরয ূল্লফু 

মাযা অফয গ্রন র্ল্লযল্লেন তাল্লদয এইচ আয নম্বয ৃখি র্ল্লয) এএএ যথল্লর্ াল্লর্ুর 
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প্রানল্লর্ াঠাল্লনায েনয এএএ প্রধানল্লদয উয চা ৃখি র্রুন। াল্লর্ুল্লর প্রান 

যথল্লর্ আভাল্লদয োনান ল্লেল্লে যম অল্লনর্ এএএ যথল্লর্ই এই তাখরর্া াল্লর্ুল্লর দপ্তল্লয 

এিল্লনা াঠাল্লনা ে খন। 

াল্লর্ুর র্র্ত্ৃুল্লেয অনকল্লভাদনল্লমাগয ফল্লর্ো যভখেল্লর্র খফল্লরয তাখরর্া (ইল্লডায ও 

আউিল্লিায) াল্লর্ুর এল্লাখল্লেন এয র্াল্লে মতীঘ্র ম্বফ াঠাফায ফযফস্থা র্রুন। 

 

ফল্লর্ো ৭৮.২% আইখিএ ভােুায 

াল্লর্ুর এল্লাখল্লেন যথল্লর্ ইখতভল্লধয ২০০ েল্লনয এর্খি ফল্লর্ো তাখরর্া য র্ল্লয 

অখফরল্লম্ব ভােুাল্লযয র্ােখি যল র্যায দাখফ োনাল্লনা ল্লেল্লে। যমিকর্ক োনা যগল্লে এিনও 

মুন্ত ৪৭২ েন যননাযল্লদয যর্ এএএ যথল্লর্ খখএ অখপল্ল াঠাল্লনা ে খন। যেরা 

ম্পাদর্যা তাাঁল্লদয যেরাে যর্ান ফল্লর্ো থার্ল্লর প্রানল্লর্ চা খদল্লে াঠাফায ফযফস্থা 

র্রুন। এভন অল্লনর্ যর্ আল্লে মা এএএ যথল্লর্ াঠাল্লনা ল্লেল্লে খর্ন্তু যই পাইর 

খখএ অখপল্ল িকাঁল্লে াওো মাল্লে না। যল্লেল্লে াল্লর্ুর এল্লাখল্লেনয দাখফয খবখর্ত্ল্লত 

ািু পাইর িকল্লর খর্েক যর্ র্যা ল্লেল্লে ফার্ীিা ল্লে। আয এর্খি ভযা ল্লে খপ্রখিার 

খখএ অখপ যথল্লর্ ংখিি যননায এফং ফযাংর্/ল্লাি অখপল্ল যৌেল্লত অতযন্ত খফরম্ব 

ল্লে, ভাাখধর্ র্ার যরল্লগ মাল্লে। াল্লর্ুর এল্লাখল্লেন খখএ এয র্াল্লে এই ভযা 

কযাায দাখফ র্ল্লযল্লে। 

 

খখিএ যনন ংল্লাধন 

৭ভ যফতন র্খভল্লনয যাে অনকমােী যর্ন্দ্রীয যর্াযী যননাযল্লদয েনয যনন 

ংল্লাধল্লনয র্াে শুরু ল্লেল্লে। আভাল্লদয অল্লনর্ দয আল্লেন মাযা খিওখি যথল্লর্ অফয 

গ্রন র্ল্লযল্লেন। তাল্লদয নাল্লভয তাখরর্া াল্লর্ুর এল্লাখল্লেল্লনয র্াল্লে াখঠল্লে যদফায 

ফযফস্থা র্রুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Life Certificate Facilitation Camp 



Inbox x 

 
CCA WBC <jtccawbc@gmail.com> 
 

4:14 PM (15 
hours ago) 

 

 
 

 

to me, cortowb, aibsnlreawb 

 
 

Dear Sir, 
Kindly recall our telephonic call today. o/o CCA,WBC will be organizing DLC 
facilitation camp across different BSNL offices in West Bengal. Detail program is 
attached.  
 
It is requested to pass on this information to your members, so that they can avail 
the facility provided by this office in submitting their Life certificate for 2017.  
Regards 
Arnab Mukherjee 
o/o CCA,WBC 
9674456499 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


