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সার্কুলার-১৪/১৭-১৮ 

আন্ন ফববাযতীয় ম্মেরম্মন জেরা ভবভিক প্রভতভনভধ 

আগাভী ২৩ ও ২৪জ জপব্রুয়াযী ২০১৯ করকাতায় অনুভিত ম্মত চম্মরম্মে আভাম্মদয ফববাযতীয় ম্মেরন। 

ভএইচভকউ ভিভফঙ্গ াম্মকবম্মরয েনয প্রভতভনভধয ংখ্যা ধামব কম্মযম্মে জভাট ৬০ েম্মনয। ২৭জ নম্মবম্বয অনুভিত 

াম্মকবর কভবকতবাভন্ডরীয বায় জেরা ভবভিক প্রভতভনভধয ংখ্যা ভনধবাযন কযা ম্ময়ম্মে মা ভনম্নরু। 

জকাচভফায- ২, েরাইগুভি- ২, গযাংটক- ৩, ভভরগুভি- ৮, ভারদা- ২, ভউিী- ৫, ফযভুয- ২, কষৃ্ণনগয- ৩,  

করকাতা- ৮, ফধবভান- ৫, দুগবাুয- ২, আানম্মার- ৫, ুরুভরয়া- ২, ফাাঁকুিা- ৩ এফং খ্ড়্গুয- ৮। 

প্রঙ্গত উম্মেখ্ম্মমাগয এফাম্ময ভএইচভকউ ভিভফম্মঙ্গয েনয প্রভতভনভধ জকাটা ভনধবাযণ কম্মযভের ৪০ অথবাৎ গত 

ম্মেরম্মনয তুরনায় কভ। অনযানয াম্মকবম্মরয জেম্মে প্রভতভনভধ ংখ্যা গত ম্মেরম্মনয তুরনায়  য় একই আম্মে না য় 

ফৃভি জম্ময়ম্মে। াধাযণ ম্পাদম্মকয ম্মঙ্গ কথা ফম্মর োনা জগর এইফায জকাটাপ্রাভিয ভবভিম্মত প্রভতভনভধয ংখ্যা ভিয 

কযা ম্ময়ম্মে। আভাম্মদয াম্মকবম্মরয ফযাভি, জেরা, াখ্া ও ইউভনম্মটয ংখ্যা ভফম্মফচনায় জযম্মখ্ াধাযণ ম্পাদকম্মক 

অনুম্মযাধ কযা য় প্রভতভনভধ ংখ্যা ফৃভি কযায েনয। াধাযণ ম্পাদক আভাম্মদয অনুম্মযাধ জভম্মন প্রভতভনভধয ংখ্যা 

৪০ জথম্মক ৬০ এ ফৃভি কম্মযন। েরগাাঁও ভইভ বায় আভযা রেয কম্মযভেরাভ কণবাটক, তাভভরনািু, করকাতা 

অন্ধ্রপ্রম্মদ প্রবৃভত ফি ফি াম্মকবরগুভরম্মত দয ংখ্যা মম্মথষ্ট ফৃভি জম্ময়ম্মে। 

 ফববাযতীয় ম্মেরম্মনয েনয জ াম্মনন প্রাভিয ফবম্মল ভযংখ্যান 

২৭জ নম্মবম্বয মবন্ত ভাফ অনুমায়ী জকাচভফায- ৫০,০০০, েরাইগুভি- ৬০,০০০, গযাংটক- ৫০,০০০, 

ভভরগুভি- ১,০২,০০০, ভারদা- ৪২,০০০, ভউিী- ৬৫,২০০, ফযভুয- ৫০,০০০, কষৃ্ণনগয- ৭৫,৮০০, 

করকাতা- ১,৩০,৫০০, ফধবভান- ১,২২,০০০, দুগবাুয- ২৩,০০০, আানম্মার- ৪৮,০০০, ুরুভরয়া- ৫০,০০০, 

ফাাঁকুিা- ৩২,০০০ এফং খ্ড়্গুয- ১,৪০,০০০, জভাট ১০,৪০,৫০০ টাকা গৃীত ম্ময়ম্মে অথবাৎ রেযভাো জথম্মক 

ভকেুটা দুম্ময।  জেরা কভভভটগুভরম্মক অনুম্মযাধ কযা ম্মে ভনধবাভযত জকাটায টাকা প্রদান কযম্মত। এই ভম্ময়য ভম্মধয 

ভফভবন্ন খ্াম্মত ভফুর ভযভাণ টাকা অভিভ ভাম্মফ প্রদান কযম্মত ম্মফ। তাই ফম্মকয়া টাকা আদায় কম্ময মত ীঘ্র ম্ভফ 

ম্মেরন তভফম্মরয উম্মেম্ময জপ্রযণ কযম্মত অনুম্মযাধ োনাম্মনা ম্মে। 

জননাব ভদফম্ম জভভনায 

আনাযা কম্মরই অফগত আম্মেন জম াযা বাযম্মত ১৭ই ভ ম্মম্বয জননাব ভদফ ভাম্মফ ারন কযা য়। গত 

২৭জ নম্মবম্বয াম্মকবর কভবকতবাভন্ডরীয বায় ভিান্ত য় জম উক্ত ভদফম্ম জেরা ভবভিক জভভনায অনুভিত কযম্মত 

ম্মফ। ভফলয় ভিক কযা ম্ময়ম্মে, “Protect pension as right and social security.” 

এই উরম্মে ভুখ্য আম্মরাচক ভাম্মফ জেরা কভভভটয জনতা অথফা িানীয় অঞ্চম্মর অনয জকান গণ ংগিম্মনয জনতা 

অথফা াম্মকবম্মরয জনতৃত্বম্মক ফযফায কযম্মত াম্মযন। এই ভফলম্ময় জেরা কভভভটয ভিান্তই জল কথা। অনুিাম্মনয য 

াম্মকবম্মরয কাম্মে ভযম্মাটব ািাম্মত অনুম্মযাধ কযা ম্মে। 

এনভভভএ এয আহ্বাম্মন মবায় ভবভিক কভবূচী 

৫ই আগষ্ট ২০১৮ জচন্নাই এ অনুভিত এনভভভএ এয নযানার এভিভকউভটব ভভভটং এয ভিান্ত অনুাম্ময ভতন 

মবাম্ময় দ দপা দাভফয ভবভিম্মত ভফম্মোব কভবূচী ারন কযম্মত ম্মফ। 
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১) প্রধান ভন্ত্রীয কাম্মে জাষ্ট কা ব জপ্রযণ  

১. ১২. ১৮ জথম্মক ৩১. ১২. ১৮ এয ভম্মধয দযম্মদয কাে জথম্মক ভনম্নভরভখ্ত ফয়াম্মন স্বােয ংি কম্ময ১. ১. ১৯ 

জথম্মক ১৫. ১. ১৯ এয ভম্মধয প্রধানভন্ত্রীয কাম্মে ািাম্মত ম্মফ। 

 

I solicit the kind attention of the Honourable Prime Minister to the Memorandum dated 

27.11.2018 submitted by the National Co-ordination Committee of Pensioners in which I 

am a member on certain pension related issue. I seek the intervention of the Honourable 

Prime Minister to ensure settlement thereof. 

 

----------------------------------------------------------- (Signature) 

 

----------------------------------------------------------------- (Name) 

 

----------------------------------------------------- (Pensioner’s Department) 

 

-------------------------------------------------------------------- (PPO Number) 

২) াযা জদম্ম ১১ভট জকম্মে ধণবা কভবূচী 

করকাতা অনযতভ একভট জকে জমখ্াম্মন ভফায এফং ওভ লা জথম্মকও  কভম্ময যা এই ধনবায় জমাগদান কযম্মত 

আম্মফন। আগাভী ১৩ই ভ ম্মম্বয ২০১৮ এই কভবচী াভরত ম্মফ। করকাতায জকান িাম্মন ম্মফ জটা ম্ময োভনম্ময় 

জদওয়া ম্মফ। প্রভতভট জেরা কভভভট কভম্মে দুেন কম্ময প্রভতভনভধ ািান 

৩) অনন কভবূচী 

আগাভী ১৫ই ভাচব ২০১৯ ভদেীম্মত এই কভবূচী াভরত ম্মফ। াযা জদ জথম্মক ২০০০ এয জফভ কভম্ময  এই 

কভবুচীম্মত জমাগদান কযম্মফন। এই উম্মেম্ময ভফভবন্ন ংগিম্মনয েনয জকাটা ভনধবাভযত ম্ময়ম্মে। এআইভফভ ভএম্মক 

জদওয়া ম্ময়ম্মে ৮০০ েম্মনয জকাটা। ভিভফঙ্গ াম্মকবরম্মক ৫০ েনম্মক ািাম্মত ম্মফ। াম্মকবর কভবকতবাভন্ডরী 

জেরাভবভিক জকাটা ভনধবাযণ কম্ময মা ভনম্নরু। 

জকাচভফায- ১, েরাইগুভি- ১, গযাংটক- ২, ভভরগুভি- ১০, ভারদা- ২, ভউিী- ৫, ফযভুয- ২, কষৃ্ণনগয- ৩, 

করকাতা- ১০, ফধবভান- ৫, দুগবাুয- ২, আানম্মার- ৫, ুরুভরয়া- ২, ফাাঁকুিা- ২, খ্ড়্গুয- ৮। 

খ্ুফ গুরুত্ব কাম্ময এই কভবূচী ারম্মনয প্রম্মচষ্টা ভনম্মত ম্মফ। এখ্নই আম্মরাচনা কম্ময জমাগদানকাযী ভনফবাচন করুন 

এফং ভটভকট এভনবাম্মফ কাটুন মাম্মত ১৪ই ভাচব ভদেীম্মত জ াঁোম্মনা মায়। ২৫জ অম্মটাফয ২০১৭ এয ধনবা কভবূচীয 

ভত না য়। জইফায আভাম্মদয জকাটা ভের ৩৫, আভাম্মদয াম্মকবম্মরয ম্মে উভিত ভের ভাে ১৩ েন। এই যকভ 

ম্মর ভএইচভকউ এয কাম্মে াম্মকবম্মরয গুরুত্বব কম্মভ মায়। এইফায এইযকভ ভকেু না ঘম্মট জভদম্মক জেরা 

ম্পাদকম্মদয নেয যাখ্ম্মত ম্মফ। 

দ দপা দাভফ মায ভবভিম্মত উক্ত কভবূচীগুভর াভরত ম্মফ। 

1. Implement option No.1 as a pension fitment formula as recommended by 7
th 

CPC and 

Grant MACP benefit w.e.f 1.1.16 as per the Supreme Court Judgment. 

2. Revise the pension of BSNL absorbed retirees immediately with 15% fitment, 

recommended by the 3
rd

 PRC and approved by the government from 1.1.2017, 

delinking from the wage revision in BSNL 

3. Revise pension of the Central Autonomous Body pensioners. 

4. (a) Provide notional fixation of pension under option No.3 on the basis of the pay 

scale/pay level of the cadre or grade from which the pensioners retired. (b) Provide 

fixation of pension in the case of all pre 2006 pensioners on the basis of the grade 

pay/level or pay scale of the post or cadre from which one has retired as per the 

judgments of Courts. 

5. Extend the benefit of CS (MA) Rules to all pensioners who are not covered by CGHS. 

6. Increase the FMA to Rs.2000 as has been granted to PF pensioners and introduce the 

health insurance scheme as suggested by the 7
th

 CPC. 



7. Raise the minimum pension to 60% of the minimum wage i.e Rs.10,800 

8. Restore the commutation portion of the pension after 10 years 

9. Provide increased rates of pension on attainment of 70 years onwards 

10. Scrap the new contributory pension scheme and restore the defined benefit pension to 

all CGEs irrespective of their date of entry into the Government service.. 

 

মুক্তভম্মঞ্চয ভিান্ত 

গত ১৯জ নম্মবম্বয ২০১৮ মুক্তভম্মঞ্চয কাউভির বা অনুভিত য়। বা জথম্মক ভনম্নভরভখ্ত ভিান্তগুভর গৃীত য়। 

১) আগাভী ৮- ৯ োনুয়াযী ২০১৯ জকেীয় জে  ইউভনয়নগুভরয  াম্মক জম ধভবঘট অনুভিত ম্মফ তায ভথবম্মন 

মুক্তনম্মঞ্চয উম্মদযাম্মগ করকাতা এফং জেরায় থ বা অনুভিত ম্মফ। থ বায ভদন ম্ময োনাম্মনা ম্মফ। 

২) ভাকভুা এফং জেরায কনম্মবনন অনুভিত ম্মফ আগাভী জপব্রুয়াযী ভাম্ম এফং যােয কনম্মবনন অনুভিত ম্মফ 

আগাভী ভাম্মচব। 

৩) কনম্মবনম্মনয েনয একভট তভফর গিন কযা ম্মফ। ভফভবন্ন ংগিম্মনয েনয জকাটা ভনভদবষ্ট কযা ম্ময়ম্মে। আভাম্মদয 

েনয ধামব ম্ময়ম্ম ১০,০০০ টাকা। গত ২৭/১১/১৮ জত অনুভিত াম্মকবর কভবকতবাভন্ডরীয বায় ভিান্ত য় জম এই 

টাকাটা াম্মকবর পান্ড জথম্মক প্রদান কযা ম্মফ। 

ভইভ বায ভিান্তগুভর  

গত ৬ই অম্মটাফয ২০১৮ অনুভিত ভইভ ভিান্তগুভর কামবকয কযায উম্মদযাগ ভনন। ভযকল্পনা কম্ময দয ংখ্যা 

ফৃভি, ফাৎভযক চাাঁদা এফং াম্মকবর াংগিভনক তভফম্মরয টাকা আদায় ইতযাভদ। এোিা গণতন্ত্র ুনরুিায এফং 

াম্প্রদাভয়কতায ভফরুম্মি রিাই এ ংগিনম্মক াভভর করুন।  

জকেীয় জনন জম্মভন্ট ফযফিা 

আগাভী এভপ্রর ২০১৯ জেম্মক জনন এফং অনযানয জম্মভন্ট যাভয ভ ওভট অভপ জথম্মক যাভয জননাম্মযয 

একাউম্মন্ট জেভ ট ম্মফ। ফযাংক ফা জাষ্ট অভপম্ময ভাধযম্মভ নয়। এই উম্মেম্ময ৩০০ এ এ ও ভভএ অভপগুভরম্মত 

জ ুম্মটম্মন জাভষ্টং কযায ফযফিা কযা ম্ময়ম্মে। 

এ ইউ এ ভফ এয  াম্মক রাগাতায ধভবঘট 

৩যা ভ ম্মম্বয জথম্মক ৫ দপা দাভফয ভবভিম্মত এ ইউ এ ভফ  আহুত রাগাতায ধভবঘম্মটয ভথবম্মন ংভতভূরক কভবুচী 

িন করুন। ধভবঘট চরাকারীন জম ভস্ত কামবেভ গৃীত ম্মফ তাম্মত াভভর জান। আভাম্মদয ে জথম্মক ফযকভ 

ম্মমাভগতায াত ফাভিম্ময় ভদম্মত ম্মফ। ভম্মন যাখ্ম্মত ম্মফ জনন ভযভবন উক্ত াাঁচ দপা দাভফয অন্তবুবক্ত।   

 

         ীমূল চেফতবী 

         াম্মকবর ম্পাদক  

 


