
ALL INDIA BSNL-DOT PENSIONERS ASSOCIATION 

[Registered No. S/68836/2010] 
WEST BENGAL CIRCLE 

KG Bose Smriti Bhavan, 20A, Adwaita Mallick Lane, Kolkata-700 006 

CTO Bldg., 8, Red Cross Road, Kolkata-700 001 

President    Secretary    Treasurer 

Susanta Ghosh    Pijush Chakraborty   PK Nandi 

9434321800    9432455222    9433049318 
Website: aibdpawb2.wordpress.com     email: aibdpawb@gmail.com 

 

AIBDPA/WB/CIRCULAR/6/17-18/8      Date: 24.02.18 

 

 

ার্কুার-৮/১৭-১৮ 

 

অন্ন সআস ভা ম্পসর্ুত র্য়ের্সি জ্ঞাতবয সবে 

আসতময়যয ংসিষ্ট র্য়আ বগত য়েয়েন যয অগামী ১৭ ও ১৮আ মার্ু ২০১৮ 

দুগুাপকয়র সর্ত্তব্রত মজকমদার স্মৃসত ভবয়ন বসযুত ায়র্ু এসিসর্উসিভ ভা 

নকসিত য়ব।  

ভা শুরু য়ব ১৭আ মার্ু র্া ১১িাে পতার্া উয়ত্তান ও লীদ যবসদয়ত 

মাযদায়নর মযয সদয়ে। দুপকয়রর খাওো যয়র শুরু য়ব উয়বাযনী মায়বল। ভা 

উয়বাযন র্রয়বন স অআ সি আউ যনতা র্ময়রড য়যুন্দক দাক্ষী। উয়বাযনী 

মায়বয়ল বক্তবয রাখয়বন অমসিত সতসিরা। 

উয়বাযনী মায়বয়লর পর সমসে ও াংস্কৃসতর্ নকিায়নর র্মুূর্ী িার্য়ব।  

সবয়র্ ৫িাে শুরু য়ব প্রসতসনসয সযয়বলন – উয়বাযন র্রয়বন অমায়দর 

বুভারতীে ভাপসত র্ময়রড নন্ত ভট্টার্াযু। র্য়ব রাত দলিা পযুন্ত। 

পয়রর সদন িুাৎ ১৮আ মার্ু ভা শুরু য়ব র্া ৯িাে এবং যল য়ব দুপকর 

২যিাে। ভায়লয় মযযাহ্ন যভাজন। ভযিুনা সমসতর র্াসদা মত ময়ের সর্েক 

পসরবতুন য়ত পায়র যা অয়গআ প্রসতসনসযয়দর জাসনয়ে যদওো য়ব। 

দুগুাপকয়র যনয়ম র্ীভায়ব গন্তবযস্থয় যায়বন 

যাাঁরা যেয়ন অয়বন তাাঁরা দুগুাপকর যরয়ষ্টলয়ন যনয়ম এবং যারা বায় অয়বন 

তাাঁরা সসি যন্টায়র যনয়ম ‘A Zone’ গামী বা যরুন এবং  ‘I (অআ) Sector’ 

ষ্টয়পয়জ নামকন। যখান যিয়র্ র্য় যান নসতদুয়র যপািু যায়েয় যযখায়ন 

িার্ার বযবস্থা র্রা য়েয়ে। ভাস্থয় সনয়ে যাবার বযবস্থা ভযিুনা সমসত 

র্রয়ব। যসদ যর্ান কসবযা ে সনম্নসসখত বযসক্তয়দর ায়ি যযাগায়যাগ র্রুনঃ- 

যনঞ্জে গাঙ্গকী- ৯৪৩৪২০০৯০০ এবং পঙ্কজ র্যািাজুী- ৯৪৩৪২০০৭০০ । 
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যাাঁরা অয়গর সদন অয়বন 

যাাঁরা অয়গর সদন িুাৎ ১৬আ মার্ু অয়বন তাাঁরা বলযআ ভযিুনা সমসত বা 

ায়র্ু ম্পাদর্য়র্ জানায়বন। যআ নকযােী ভযিুনা সমসত িার্ার বযবস্থা 

র্রয়ব। 

যর্ািা  নযনয বয়র্ো প্রদান র্রুন 

বয়র্ো যর্ািা  ায়র্ু াংগঠসনর্ ফায়ের িার্া ও সএআর্সর্উ অহুত 

যডায়নলন অদাে র্রুন এবং সআস ভাে অার মে য়ঙ্গ র্য়র সনয়ে অকন। 

এবং যর্াাযযক্ষ র্ময়রড সপয়র্ নন্দীর র্ায়ে জমা র্রুন, 

অয়ন্দায়নর র্মুূর্ী 

যমসডয়র্ ভাতা দুসি যর্াোিার যদবার পর বন্ধ রয়েয়ে, পসিমবঙ্গ ায়র্ুয় এখন 

যর্ান র্যালয় াপাতা/নাসুং যাম যনআ, আনয়ডার ও অউিয়ডার যমসডয়র্ 

সব দীঘুসদন বয়র্ো পয়র অয়ে, এখনও য়নর্ যপনলনার ৭৮.২% অআসডএ 

মাজুায়রর কয়যাগ পান সন, যপনলন যপয়ত য়নর্ সবম্ব য়ে আতযাসদ বহু সবে 

রয়েয়ে। এ ম্পয়র্ু র্ী র্মুূর্ী যনওো যযয়ত পায়র য ম্পয়র্ু অয়ার্না র্য়র 

অকন। 

এ আউ এ সব এর ায়ি যযাগায়যাগ মিীর অয়ার্নার সনযুা 

 আউসনেন এে এয়াসয়েলন ফ সবএএনএ এর যারাবাসর্ অয়ন্দায়ায়নর 

যল পযুায়ে গত ২৩যল যফব্রুোরী সদল্লীয়ত সবলা জমায়েত ে। বয়লয় র্ত্তৃুপক্ষ বাযয 

ে অয়ার্নাে বয়ত এবং যলয় যনতৃবৃয়ন্দর ায়ি ২৪যল যফব্রুোরী যর্ন্দ্রীে যযাগায়যাগ 

মিীর ববঠর্ ে। এর্িা এর্িা র্য়র দাসব সনয়ে অয়ার্না ে এবং মিী কসনসদুষ্ট ভায়ব 

উত্তর যদন।  

১) ৩ে যবতন র্কসক্ত- মিী জানান যয এআ সবয়ে সডসপআ এবং মিীভার নকয়মাদন র্াওো 

য়ব। 

২) যপনলন সরসভলন এবং র্সিসবউলন- এআ সবয়ে উত্তয়র বয়ন যয সরসভলন যায়ত ে 

তার জনয উপযকক্ত বযবস্থা গ্রন র্রা য়ব। সতসন যক্রেিাসরয়র্ সনয়দুল যদন যিায়যাগয 

বযবস্থা গ্রন র্রার জনয। 

যপনলন র্সিসবউলন ম্পয়র্ু সতসন যক্রেিাসরয়র্ সনয়দুল যদন রর্ারী সনেম নকযােী 

যযন এআ র্সিসবউলন জমার বযবস্থা র্রা ে।  

৩) িাওোর যর্াম্পানী সনয়ে সতসন য়ন্তাজনর্ উত্তর সদয়ত পায়রন সন। 

৪সজ াসভু ম্পয়র্ু সতসন অশ্বস্ত র্য়র বয়ন যয খকব লীঘ্রআ বযবস্থা গ্রন র্রা য়ব এবং 

যআ নকযােী যপর্োম সবএএনএয়র্ যদওো য়ব। 

৪) বরগ্রয়নর বে হ্রা র্রার সবয়ে মিী জানান যয রর্ায়রর এমন যর্ান 

পসরর্ল্পনা যনআ। 

 

         ায়র্ু ম্পাদর্ 



 

 


