অল ইি�য়া কয়লা েপনশনাসর অয্ােসািসেয়শ (এআইিসিপএ)
(ওেয়ব- www.aicpa.co.in)

ি�য় �েপর সদসয্র,
1998 এর িসএমিপএেসর অধীেন েপনশন বাড়ােনার জনয এখন আমােদর

আে�ালনেক েজারদারভােব চািলেয় যাবার সময় এেস েগেছ ।

কেরানার ভাইরাস সংকট েশষ হওয়ার সােথ সােথ এআইিসিপএ েদশবয্াপ আে�ালন

শ করেব উ� েপনশন বাড়ােনার িবষেয় ।

িবগত ৯ ই িডেস�র, ২০১৯ এ নয়ািদি�র য�র-ম�ের এআইএিসইর"ধরনা"র
সাফেলয্ পের আমরা উৎসািহত হই।
তাই আমরা ��াব �হণ কেরিছ িসএমিপএস ৯৮ এর অধীেন " িডএর সােথ কয়লা
েপনশন সংেযােগর" দািব পূরেণর পূবর পযর্ ২০২০ সােলর অে�াবর েথেক নেভ�র
২০২০ পযর্ িরেল ধনর্া অনু�ান করেবা -সারা েদেশর িবিভ� �ােন - নয়ািদি�র য�র
ম�ের; িবিভ� রােজয্ কয়লা েকা�ািনগেলা মুখয কাযর্ালে; এিরয়া কাযর্ালে;
করেপর্াের কাযর্ালে; অনয্ান কাযর্ালে । এর মাধয্ে েপনশনারেদর দুদর্শা িদেক
আইন �ণয়নকারীেদর; জনগেণর দৃি� আকষর্ করা হেব ।

এর জেনয আমােদর �িতি ধরনার জায়গায় �িত স�ােহ কমপে� ১০ জন
ে��ােসবক �েয়াজন যারা একটানা এক স�াহ ধের ধনর্াে বেস থাকেবন, তার পেরর
স�াহগেলা জনয আরও দশজন কের আলাদা ে��ােসবীর �েয়াজন, �েতয্ রাজয
েথেক েযখােন কয়লা েপনশনাররা থােকন।

উপেরা� ে�া�ামি �েয়াগ করা সহজ নয় যত�ণ না আমােদর শি�শালী এবং
েডিডেকেটড কয্াডা না থােক।
�িত�িতব� সদসয্েদ তািলকাভু ি�র জনয, আমােদর সমােজর উপির�র েথেক
সবর্িন�� পযর্ সারা েদেশ বসবাসকারী সকল অবসর�া� ও কমর্র কমর্কত র,
কমর্চার এবং কম�েদর সােথ েযাগােযাগ করা খুবই �েয়াজনীয় ।

সুতরাং, রাজয �র, েজলা �র এবং �ক �ের সম�য়কারীেদর মাধয্ে সম�

েপনশনারেদর সােথ একি িল� �াপেনর ��াব করা হেয়েছ ।

আমরা কিমেটড এবংেডিডেকেটড �প সদসয্েদ আম�ণ জানাি� যারা কয়লা

েপনশনারেদর সাধারণ কারণগি সমাধােনর কােজ উৎসাহী আেছন ।

আপনােদর িনেজর নাম, পদ, সংগঠন, বতর ্মা অব�ান এবং �র েযমন- �ক �র,
েজলা �র বা রাজয �র েযখােন কাজ করেত ই�ুক; েমাবাইল / েহায়াটসঅয্ােপ মেতা
কাজ করেত ই�ুক এইসব জানান, যােত দািয়� অপর্ করার জনয আমি�ত হন।
আপনার �িতি�য়া এই েপাে�র উত্তে ম�বয িহসােব আসা উিচত।
েকানও �ে�র ে�ে� নীেচ �া�রকারীর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের।
সদসয্েদর এই েপা�ি অসিময়া, বাংলা, ওিড়য়া, েতলুগ, তািমল, কা�াড়া,
মালায়ালাম, মারাি, গজরা, েকা�ািনপ এবং অনয্ানয্ে মেতা �ানীয় ভাষায়
অনুবাদ করার এবং এি এই �প এবং কয়লা কম�েদর অনয্ান েগা�ীেত েপা� করার
জনয অনুেরাধ করা হে�।
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