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pিতঃ বাতা সmাদক 
                                                                                                    
িবষয়ঃ  জামান সংsা মেTা ক াশ a া ড ক ািরর লাiেসn বািতেলর দািবেত ফামা eবং জামান, াn, লািতন 

আেমিরকার িশlী সংsিৃতক কমীেদর িবেkাভ। 
     

sান- uেlাডা া  কিৃষ িবপনন দpর  (বাস িডেপার িবপরীেত)   সময়ঃ বলা ২টা, ৩রা িডেসmর ২০০৮।                                
                                                                                                  
 
                                                                                                                                ১লা  িডেসmর, ২০০৮ 
 
 
মাননীয় মহাশয়, 
 
আগামী ৩রা িডেসmর চালু হেত চেলেছ e রােজ  i ান বাiপােস মেTা ক াশ a া ড ক ািরর pথম বািণজ েকndিট। ei 
িদনিটেক  কােলা িদন িহেসেব িচিhত কের িবেkাভ aবsােনর কমসূচী gহণ কেরেছ ফামা। ফামা ছাড়াo মেTা ক াশ a া ড 
ক ািরেক লাiেসn দবার িবrেd ei িবেkােভ সািমল হে  জামান, াn, লািতন আেমিরকার িশlী o সাংsৃিতক 
কমীরাo।  
 
pস ত uেlখ  গত ১০i aেkাবর মেTা ক াশ a া ড ক ািরর লাiেসn পুননিবকরেণর িবrেdo িবেkাভ জািনেয়িছল 
eকেচিটয়া আgাসন িবেরাধী ম । ei pিতবাদ unয়েনর নােম কৃিষ, িশl, িশkা, সংsৃিত, খুচেরা o পাiকারী ব বসা সহ 
সবেkেt eকেচিটয়া আgাসেনর িবrেd লাগাতার আেnালেনর কমসূচীর aংশ।  
 
ei িবেkাভ কমসূচী সংkাn খবরা খবর আপনােদর সংবাদ মাধ েম pচািরত হাক ei anেরাধ রাখিছ ।  
 
ধnবাদ, 
 
RSVP: pসূন ভৗিমক,  ৯৮৩০০ ১৫৫৯৮ 
 
গৗতম দাশgp  
রতন বs মজমুদার                                                        
যাগােযাগঃ  ৯৮৩১১ ৯৯৮৩৪ 

 
(eকেচিটয়া আgাসন িবেরাধী মে র পেk) 
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To the News Editor 
 
 
Sub : Protest Demonstration Against Metro Cash & Carry by FAMA and German 
Cultural Activists , 3rd December 2008, 2:00PM, Ultadanga  
 
 
Dear Sir/Madam 
 
   Metro Cash & Carry is going to start its operation in Kolkata on 3rd December 2008. Marking 
the date as a black day, FAMA and other cultural and social activists of the city along with the 
members of various business communities are going to organize a joint protest demonstration in 
front of the office of Krishi Bipapn Daftar at Ultadanga (Opposite to the bus depot). 
 
We would like to request you to kindly cover the event and give it widest possible publicity. 
 
Thanking you, 
 
Yours Faithfully 
 
Gautam Dasgupta, 98311 99834  
Ratan Basu Majumdar 
 
RSVP: Prasun Bhowmik, 98300 15598 


