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 ি�য় �েপর সদসযরর, 
 
  1998 এর িসএমিপএেসর অধীেন েপনশন বরড়রেনরর জনয এখন আমরেদর 
আে�রলনেক েজররদররভরেব চরিলেয় যরবরর সময় এেস েগেছ । 
 
 কেররনরর ভরইররস সংকট েশষ হওয়রর সরেথ সরেথ এআইিসিপএ েদশবযরপী আে�রলন 
শ করেব উ� েপনশন বরড়রেনরর িবষেয় । 
 
 িবগত  ৯ ই িডেস�র, ২০১৯ এ নয়রিদি�র য�র-ম�ের এআইএিসইর"ধরনর"র 
সরফেলযর পের আমরর উৎসরিহত হই। 
 
তরই আমরর ��রব �হণ কেরিছ িসএমিপএস ৯৮ এর অধীেন " িডএর সরেথ  কয়লর 
েপনশন সংেযরেগর" দরিব পূরেণর পূবর পযর�  ২০২০ সরেলর অে�রবর েথেক নেভ�র 
২০২০ পযর� িরেল ধনররর অন�ুরন করেবর -সররর েদেশর িবিভ� �রেন - নয়রিদি�র য�র 
ম�ের; িবিভ� ররেজযর কয়লর েকর�রিনগেলরর মখুয করযররলেয়; এিরয়র করযররলেয়; 
করেপররেরট করযররলেয়; অনযরনয করযররলেয় । এর মরধযেম েপনশনররেদর দদুরশরর িদেক 
আইন �ণয়নকররীেদর; জনগেণর দিৃ� আকষরণ করর হেব । 
 এর জেনয আমরেদর �িতি ধরনরর জরয়গরয়  �িত স�রেহ কমপে� ১০ জন 
ে��রেসবক �েয়রজন যররর একটরনর এক স�রহ ধের ধনররেত বেস থরকেবন, তরর পেরর 
স�রহগেলরর জনয আরও দশজন কের আলরদর  ে��রেসবীর �েয়রজন,  �েতযক ররজয 
েথেক  েযখরেন কয়লর েপনশনরররর থরেকন। 
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 উপেরর� ে�র�রমি �েয়রগ করর সহজ নয় যত�ণ নর আমরেদর শি�শরলী এবং 
েডিডেকেটড কযরডরর নর থরেক। 
 
 �িত�িতব� সদসযেদর তরিলকরভুি�র জনয, আমরেদর সমরেজর উপির�র েথেক  
সবরিনন�র পযর�  সররর েদেশ বসবরসকররী সকল অবসর�র� ও কমররত কমরকতর র, 
কমরচররী এবং কম�েদর সরেথ েযরগরেযরগ করর খুবই �েয়রজনীয় । 
 
 সুতররং, ররজয �র, েজলর �র এবং �ক �ের সম�য়কররীেদর মরধযেম সম� 
েপনশনররেদর সরেথ একি িল� �রপেনর ��রব করর হেয়েছ । 
 আমরর কিমেটড এবংেডিডেকেটড �প সদসযেদর আম�ণ জরনরি� যররর কয়লর 
েপনশনররেদর সরধররণ কররণগিল সমরধরেনর  করেজ উৎসরহী আেছন । 
 
আপনরেদর িনেজর  নরম, পদ, সংগঠন, বতর মরন  অব�রন এবং �র েযমন- �ক �র, 
েজলর �র বর ররজয �র েযখরেন করজ করেত ই�কু; েমরবরইল  / েহরয়রটসঅযরেপর মেতর 
করজ করেত ই�কু এইসব জরনরন, যরেত দরিয়� অপরণ কররর জনয আমি�ত হন। 
 আপনরর �িতি�য়র এই েপরে�র উতেরর ম�বয িহসরেব আসর উিচত। 
 
  েকরনও �ে�র ে�ে� নীেচ �র�রকররীর সরেথ েযরগরেযরগ করর েযেত পরের। 
 
 সদসযেদরও এই েপর�ি অসিময়র, বরংলর, ওিড়য়র, েতলগু, তরিমল, কর�রড়র, 
মরলরয়রলরম, মরররি, গজররি, েকর�রিনপ এবং অনযরনযেদর মেতর �রনীয় ভরষরয় 
অনবুরদ কররর এবং এি এই �প এবং কয়লর কম�েদর অনযরনয েগর�ীেত েপর� কররর 
জনয অনেুররধ করর হে�। 
 
 ��রে� ,  
 
 
 িপ েক িসং ররেঠরর 
 আ�রয়ক, এআইিসিপএ 
 9907434051 (Whatsapp) 


