“AASAAN” অনলাইন দুগাপূজার অনুমিত পাওয়ার Portal
কী ভােব ব বহার করেবন
পুেজা এেস গল। আর তা মা

ক’টা িদেনর অেপ

া। মা আসেছন।

গত বােরর মতন এবারও পুেজায় একটা সুখবর আেছ। গত সাত বছর ধের মাননীয়া মুখ ম ীর িনেদেশ
পুেজা কিম ট

িলর জন চালু হওয়া Single Window System চলেছ দা ন সফল ভােব, যখােন সম

পিরেষবা- সং া িলর Application Form পাওয়া যায় একই জায়গা থেক, এক ছাতার তলায় । এবারও চালু
থাকেছ সই System এবং তারই পাশাপািশ থাকেছ গত বােরর মতন ‘আসান’ ! Online পুেজার অনুমিত পাওয়ার
web-based application. Computer – এর সামেন বসুন,

ফ আধ ঘ ায় fill up ক ন সম

Form. কেয়কিদেনর অেপ ার পর computer থেকই download কের িনন চূ ড়া

অনুমিতপ

Application

।

আপনার Computer browser খুেল www.aasaan.kolkatapolice.org type করেলই screen-এ ভেস
উঠেব AASAAN এর হামেপজ। এছাড়া কলকাতা পুিলেশর Official Website www.kolkatapolice.gov.in এবং
Bandhu App এ Assaan link এ click করেলও আপিন পেয় যােবন AASAAN এর home page. এখােন click
here to login/ Register এই

link টেত

click করেলই Registration এবং Login Page ট আপনার চােখর

সামেন। আপনার পুেজা য থানার মেধ পেড়,

স ট Select ক ন এবং কিম টর নাম িনিদ

Select ক ন। কিম টর e-mail ID এবং যাগােযাগ করার জন Mobile Number িনিদ

জায়গা থেক

ােন type ক ন। মেন

রাখুন, Land line number নয় িক , Mobile Number । এবার OTP (One Time Password) – এর জন get OTP
ত click ক ন। য মাবাইল ন র িদেয় Register কেরেছন, সখােন দখেবন খুব তাড়াতািড় একটা SMS এেস
যােব, যােত থাকেব আপনার OTP। এবার সটা চটপট িনিদ

ােন type কের ফলুন। এবার Register now -এ

click করেলই screen-এ দখেবন আপনার LOGIN ID এছাড়া আপনার কিম টর নামও Login ID িহেসেব ব বহার
করেত পােরন। এই ID টা মেন রাখার ঝােমলা নই। য Mobile Number িদেয়
আপনার কিম টর Login ID। একই সে

Register কেরেছন ওটাই

আপনার মাবাইেল দখুন SMS মারফত এক ট Password –ও চেল

এেসেছ। এই Login ID আর Password টা িক

খুব জ ির, এই web portal – এ

েবশ করেত গেল

েয়াজন

হেব।
এবার

AASAAN -এর web portal - এ login করেত back to login–এ click ক ন। আপনার LOGIN

ID অথাৎ registered mobile number এবং password িনিদ

জায়গায় type করার পর login করেলই িবিভ

সং ার Application Form ভেস উঠেব screen-এ। চাখ রাখুন part –A – ত, আপনার কিম টর ব াপাের যা যা
তথ চাওয়া হেয়েছ, ঠকঠাক fill up ক ন। িকছটা fill up কের save কের রাখেত চাইেল save as draft–এ click
ক ন আর কাজ স

ণ
ূ কের পেরর পযােয় যেত হেল save & next. এবার Part - B, য জিমর উপর আপনার

পুেজা প াে ল ট অবি ত, সটা কলকাতা পুর সভা বা অন
মািলকানার জিম হেলও, িনিদ
কলকাতা পুরসভার

ে

box–এ click কের

কানও সরকাির বা আধাসরকাির সং া বা ব

েয়াজনীয় তথ

িল ভিত ক ন িনিদ জায়গায়। KMC বা

িনিদ undertaking–এ click ক ন।

পেরর ধােপ Part C িবদু ৎ সংেযাগ । আপনার পূেজা CESC- র এলাকাভ
যিদ অন

গত

কানও প িতেত আেলাকস

ার ব ব া কেরন িনিদ ,option- এ িগেয়

হাক বা WBSEDCL- এর বা
েয়াজনীয় তথ fill up কের

undertaking – এ click কের স িত িদন। পেরর ধাপ Part – D, Fire Services- এর Application form. একই
প িতেত তথ পূরণ কের undertaking িদেয় save and next – এ click করেলই Part –E ত Pollution Control

Board –এর Form, যােত undertaking-এ স িতসূচক click করেলই screen-এ
ফম Part-F,

ভেস উঠেব কলকাতা পুিলেশর

েয়াজনীয় তথ আেগর ধাপ িলর মেতাই fill up কের save and next-এ click করেলই

দখেত

পােবন Part- G-Review, যখােন Part – A থেক Part-F – এ যা যা তথ িদেয়েছন তার সবিকছ এক ঝলেক দখা
যােব।
হেল ,ভাল কের দেখ িনন কাথাও কানও ভল হেয়েছ িক নাভাedit করার জন
কােন click কের ভল
আেবদনপ

েত ক অংেশর ডানিদেকর

ধের িনন। এবার – submit- এ click করেলই জমা পেড় গল আপনার কিম টর পূণা

। আপাতত কাজ শষ ,web portal থেক logout কের বিরেয় যেত পােরন ।

নজর রাখেত থাকুন AASAAN Portal – এ।
Form সেরজিমেন খু ঁ টেয় দখেবন। কিম টর প

িত ট পিরেষবা সং ার

িতিনিধরা আপনার Application

থেক যা fees িদেত হেব সটা এই web portal –এ দখেত

পােবন, এছাড়া আপনার registered mobile number এবং e-mail মারফৎও জািনেয় দওয়া হেব। টাকা দওয়ার
সময় ও প িত জানেত চাখ রাখুন Home Page-এ।
এ বছর KMC এবং Fire Service এর প
WBSEDCL –এর প
CESC –র

থেক কােনা Fees ধায করা হে

না। কবল মা

CESC এবং

থেক Fees ধায করা হেব।
ে

Fees জমা দবার অনুেরাধ পােবন e-mail –এ এবং মাবাইেল। নজর রাখুন portal –এ

আপনার কিম টর Home Page –এ। Pay now button-এ click কের িনেদিশত প িত অনুযায়ী online-এ টাকা
জমা ক ন। অনুমিত পেলন িকনা দখেত পােবন Homepage এ যথাসমেয়।
যিদ আপনার কিম ট WBSEDCL এর এলাকাভ

হয়, স

ে ও কত টাকা জমা করেত হেব জানােনা

হেব এই web portal-এ, এবং যথারীিত mail-এ এবং মাবাইেল। WBSEDCL -এর তরেফ জািনেয় দওয়া হেব
এক ট consumer ID. টাকা জমা করার জন এখােনও দুেটা option. Online -এ বা আেগর

চিলত প িত

অনুযায়ী কাউ াের িগেয়।
সব দ েররই অ ায়ী অনুেমাদন আপিন যথাসমেয় দখেত পােবন Homepage – এ । চূ ড়া
screen – এ ভেস উঠেব িনিদ
অনুমিতপ

permission

জায়গায় click করেলই । আপনার কিম টর ২০১৮ সােলর দূগাপুেজার চূ ড়া

Print কের ফলুন । Online form fill up করেত িগেয় যিদ কান অসুিবেধ হয়, সে

Help line Number– এ Phone ক ন সকাল ১০ টা থেক রা

মা আসেছন। পুেজা ভােলা কাটক। আনে

৮ টা। (2250 5261 / 2250 5122)

কাটক। সবাইেক শারদ

েভ

া।

সে

আমােদর

