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ভূরমকা

ভারদের করমউরিস্ট পার্টি (মাকটিসবাদী) মাকটিসবাদ-  ললরিিবাদদর দশটিিদক 

সামদি লরদখ রােনিরেক-সাংগঠরিক কাে পররচালিা কদর। রবশ্ব দৃরটিভরঙ্গ 

সামদি লরদখ োেী� রােনিরেক পরররথিরের রবচার-রবদলেষণ কদর রােনিরেক 

লাইি রিরদটিটি হ�। সরঠক রােনিরেক লাইি রথির হদলই ো আপিা-আপরি 

কা�টিকরীভাদব রূপার�ে করা �া� িা �রদ িা রােনিরেক সংগঠি ো কা�টিকরী 

করার েি্ উদদ্াগী ভূরমকা পালি কদর। স্াভারবকভাদব পার্টির লকন্দী� 

করমর্, রাে্ করমর্, লেলা ও মধ্বেটিী করমর্সমূহদক রােনিরেক লাইিদক 

বাস্তবার�ে করার েি্ উদদ্াগ রিদে হ�।

আমাদদর এক মুহূদেটির েি্ ভুল �াও�া উরচে ি� ল� েিগদণর সদঙ্গ 

দদিরন্ি সংদ�াগ রক্া করার সুদ�াগ সব লেদক লবরশ ব্াঞ্চ বা শাখার রদ�দে। 

েিগদণর সদঙ্গ েীবন্ত সম্কটি গদে লোলা বা রক্া করার কাে রিভটির কদর 

ব্াদঞ্চর ওপর। োই, ব্াঞ্চ সম্াদক ও সদস্দদর সমসামর�ক রােিীরের 

সাধারণ রবষ�সমূহ সম্দকটি অবরহে োকা একান্ত েরুরী কাে। এই েরুরী 

কাে সুষ্ঠুভাদব সম্ন্ন করদে অবশ্ই বেটিমাি সমদ� উদ্ভূে আরএসএস-

রবদেরপ এবং রাদে্ তৃণমূল কংদগ্দসর সাম্প্রদার�ক লমরুকরদণর রােিীরে 

সম্দকটি অবরহে োকদেই হদব। ব্াঞ্চ সম্াদকদদর রােনিরেক মাি 

মোদশটিগে রদক লেদক উন্নে হদল সমগ্ ব্াদঞ্চর অি্াি্ সদদস্র মািদকও 

উন্নে করার কাদে সাহা�্ করদে পারদব। লকন্দী� সাংগঠরিক ললেিাদম 

ল্াগাি লদও�া হদ�দে রােনিরেক সংগঠিদক ‘রবলেবী গণ লাইি’ মাি্ কদর 

এলাকা� কাে করদল অবশ্ই সমাদের রবরভন্ন অংদশর িতুি িতুি মািুদষর 



সদঙ্গ সম্কটি গদে তুলদে ব্াঞ্চ সম্াদক ও সদস্রা উদাহরণ সৃরটিকারী 

ভূরমকা পালি করদে পারদবি।

ব্াঞ্চ সম্াদক ও সদস্দদর গুরুত্বপূণটি ভূরমকা পালি করার লদক্্ ১৯৮৪ 

সাদল কমদরড সদরাে মুদখাপাধ্া� ‘পার্টি রশক্া ও শাখা সম্াদকদদর 

কাদের ধারা’ শীষটিক ল� পুরস্তকা   রলদখরেদলি ো সমদ�াপদ�াগী কদর 

প্রকাশ করা হদলা। অেীদে ২০০২ সাদল একবার রাে্ করমর্ লেদক এবং 

আদরকবার ২০০৬ সাদল হাওো লেলা করমর্র পক্ লেদক সদরােদার 

গুরুত্বপূণটি পুরস্তকার রকেু রবষ� পররবেটিি কদর সমদ�াপদ�াগী কদর প্রকাশ 

কদররেলাম। এবার লকন্দী� করমর্র সাংগঠরিক ললেিাদমর রদকরিদদটিশ 

অিু�া�ী প্রদ�ােিী� সংদশাধি কদর মূল রবষ�সমূহ হুবহু লরদখ পুিরা� রাে্ 

করমর্ লেদক পুরস্তকার্ প্রকারশে হদছে। ব্াঞ্চ সম্াদক ও সদস্দদর কাদের 

েৎপরো বৃরধি করদে এবং করমউরিস্ট রহসাদব গদে ওঠার কাদে এই পুরস্তকা 

অবশ্ই সহা�ক ভূরমকা পালি করদব এ ব্াপাদর লকাদিা সদন্হ লিই। 

রাে্ করমর্সহ লেলা ও মধ্বেটিী করমর্দক পার্টি সদস্দদর সররি�করদণর 

কমটিসূচীদক সফলভাদব রূপার�ে করদে রবরভন্ন স্তদরর পার্টির কাদে েদাররক 

ও সম� সম� প�টিাদলাচিার ব্বথিা চালু করদে হদব। 

আমাদদর রবশ্বাস এই পুরস্তকা মদিাদ�াগ সহকাদর পাঠ করদল প্রােরমক 

ইউরি্ অেটিাৎ শাখার কাদের উন্নরে ঘ্  লব এবং সররি�ভাদব রবলেবী গণ লাইি 

কা�টিকরী করদে সদস্দদর এই পুরস্তকার্ সহা�ক হদব।

১৭ োিু�ারর, ২০১৭

কলকাো



5

FILE : BIMAN BASU/FOLDER PARTY BOOK 2017/PAGE 5

বর্তমান প্রেক্াপটট প্ে কর্তব্য পালন করটর হটব

ভারদের করমউরিস্ট পার্টি (মাকটিসবাদী) ভারদের শ্ররমকদশ্ররণর রবলেবী 

অগ্বারহিী। এই রবলেবী অগ্বারহিীদক মাকটিসবাদ-ললরিিবাদদর দশটিি ও 

িীরেসমূহদক মাি্ কদর কা�টিকলাপ পররচালিা করদে হ�। কারণ, মাকটিসবাদ-

ললরিিবাদই শ্রমেীবী মািুষদক মািুষ কতৃটিক মািুদষর লশাষদণর অবসাি করদে 

এবং োদদর পূণটি মুরতি ঘ্াদে পাদর। স্াভারবকভাদব লশাষদণর শাসিব্বথিার 

অবসাদির সংগ্াম ের্ল, করঠি ও দীঘটিথিা�ী সংগ্াম। িািা অবথিা� িািা প�টিাদ� 

রবরভন্ন লশ্ররণ ও একই লশ্ররণর রবরভন্ন বগটি রবরভন্ন অবথিাি অবলম্বি করদে বাধ্। 

োই বুদেটিা�া-েরমদার রাষ্ট্রক্মোর অপসারণ   ও েিগণোর্রিক রবলেব সমাধা 

কদর িতুি রাষ্ট্র প্ররেষ্ার সংগ্াম একর্ শরতিশালী রবরা্ মাকটিসবাদী করমউরিস্ট 

পার্টি োো সাফল্ অেটিি করদে পাদর িা।

সুসংহে, সুশৃঙ্খল, লকন্দীভূে, মাকটিসবাদী লচেিা� উদিীপ্ত এবং রবলেবী 

সংগ্াদম লিতৃত্ব প্রদাদি সক্ম করমউরিস্ট পার্টি গঠিই রবলেব সমাধাদির একমাত্র 

পাদে�। স্ভাবে সমগ্ পার্টিদক মাকটিসবাদ-ললরিিবাদদর রশক্া� রশরক্ে কদর 

তুলদে হদব। োই, ১৯৭৮ সাদল সালরক�া ললেিাদম আমাদদর পার্টিদক গণ-

রবলেবী পার্টিদে রূপান্তররে করার আহ্াি োিাদিা হদ�রেল। রকন্তু কা�টিে: 

পার্টি সদস্দদর রিমশ লিদম আসা মাদির ফদল গণরবলেবী পার্টি গঠি করা 

�া�রি। �া হদ�দে ো অদিক্া গণপার্টির মদো, রবলেবী উপাদাদির লেমি রকেু 

োোই পার্টি পররচারলে হদ�দে। োই, ২০১৫ সাদল পার্টির লকন্দী� করমর্র 

কলকাো ললেিাদমর আহ্াদি ‘দরক্ণপন্ী সাম্প্রদার�ক শরতির আরিমণাত্মক 

ভূরমকার লপ্রক্াপদ্ লদদশর বেটিমাি রাে  দিরেক পরররথিরেদে সমস্ত স্তদর 

পার্টির সংগঠিদক শরতিশালী কদর লোলার কাদের ওপর গুরুত্ব আদরাপ 
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কদরদে। গুরুত্ব আদরাপ কদরদে পার্টিদক রােনিরেক মোদশটি রদক লেদক উন্নে 

করার। পার্টিদক এমিভাদব শরতিশালী করদে হদব �াদে লশ্ররণ আদন্ালি ও 

গণআদন্ালি গদে লোলা, োর উদমেষ ঘ্াদিা এবং ো এরগদ� রিদ� ল�দে 

সংগঠি একর্ হারে�াদর পররণে হদে পাদর, �ার ফলশ্রুরেদে পার্টি লদদশর 

বেটিমাি শরতিসমূদহর ভারসাম্ বাম ও গণোর্রিক শরতিগুরলর অিুকূদল রিমান্বদ� 

পররবেটিি করদে সক্ম হ�। পার্টির গণরভরতি ক্�প্রাপ্ত হও�া এবং পার্টির প্রভাব 

ও গণআদন্ালদির শরতিদক প্রসাররে করদে ব্েটিোর রবষ�র্ কার্দ� লোলার 

রসধিান্ত গ্হণ কদরদে।

লকন্দী� ললেিাদম রসধিান্ত হদ�দে পার্টি সদস্দদর গুণগে মািদক রবদবচিা� 

িা লরদখ পার্টি সদস্পদ বােদে মাদিই পার্টির প্রসার ঘ্দে ো ধদর লিও�া রঠক 

ি�। অি্েম মুখ্ কেটিব্ হদলা পার্টি সদস্দদর রােনিরেক –সাংগঠরিক মাি 

বৃরধি। পার্টি সদস্পদদর গুণগে মাদির উন্নরে ঘ্াদে অরবলদম্ব সংদশাধিমূলক 

পদদক্প প্রদ�ােি। পার্টি সদস্দদর অন্তভুটিরতি ও প্ররশক্দণর প্রররি�ার মূলগে 

পররবেটিি দরকার। পার্টি সদস্পদদর মুখ্ মাপকারঠ হদব লশ্ররণ ও গণসংগ্াদম 

অংশগ্হণ। এই প্রররি�াদক সুসাধ্ করদে অবশ্ই রাে্ ও লেলা করমর্র 

উদদ্াগী ভূরমকা োকদব রকন্তু সব লেদক গুরুত্বপূণটি ভূরমকা রিদে হদব �ারা 

প্রােরমকভাদব সদস্ অন্তভুটিরতির কাদে সরাসরর �ুতি রদ�দেি। অেটিাৎ লেলা ও 

শাখার মধ্বেটিী করমর্ ও শাখা সংগঠি। 

আবার লকন্দী� ললেিাম আহ্াি োরিদ�দে পার ট্িদক ‘ম্াস লাইি’ অেটিাৎ 

‘গণলাইি’ কা�টিকরীভাদব রূপার�ে করদে হদব। এ ব্াপাদরও রাে্ ও লেলা 

করমর্র েিগদণর সদঙ্গ রিরবে সম্কটি গদে লোলার কাদে রিরদটিটি ভূরমকা রদ�দে। 

রকন্তু গণলাইি কা�টিকরী করদে শাখা োর পরররধর মদধ্ শ্ররমক, কৃষক-লখেমেুরসহ 

গ্াম ও শহদরর শ্রমেীবী অংশ ও েিগদণর অি্াি্ অংদশর সদঙ্গ েীবন্ত ল�াগসূত্র, 

পার ট্ির এর্ই মূল ইউরি্ মদি লরদখ েিগদণর আশু ও থিািী� রবষ�দক তুদল 

ধদর সররি� হও�া, রােনিরেক প্রচার সংগরঠে করা এবং আদন্ালি-সংগ্াম 

গদে লোলার ওপর। গণসংগ্াম ও রােনিরেক কাদে অংশ লিও�া েঙ্গী কমটিীদদর 

োরলকাভুতি কদর প্ররের্ শাখাদক োদদর সহা�ক গ্রুদপ সংগরঠে করদে হদব। 

শাখাদক এই গুরুত্বপূণটি কাে করদে হদল শাখা সম্াদদকর ল�াগ্ো ও দক্োর 
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ওপর রিভটির কদরই এ-কাে সুষ্ঠুভাদব সম্ন্ন হদে পাদর। োই, সাধারণ সদস্ লেদক 

একেি ল�াগ্ সদস্দক শাখা সম্াদক করদে হদব বা এমি একেিদক সম্াদক 

করদে হদব �াদক অগ্ারধকাদরর রভরতিদে প্রদ�ােিী� প্ররশক্ক রদদ� ল�াগ্ কদর 

গদে লোলা সম্ভব। কারণ, পার ট্িদে শাখা সম্াদদকর পদ খুবই গুরুত্বপূণটি। লেলা 

ও শাখার মধ্বেটিী করমর্র সদস্দদর দার�ত্ব শাখার সম্াদক ও সাধারণ সদস্দদর 

রােনিরেক-সাংগঠরিক দক্ো বারেদ� শাখাদক সররি� প্রােরমক ইউরি্ রহসাদব 

গদে লোলা। সবটিস্তদরর পার ট্ি করমর্দক গণসংগ্াম গদে তুলদে হদল, েিগদণর 

মদধ্ রােনিরেক-মোদশটিগে কাে পররচালিা করদে লগদল অবশ্ই পার ট্ি লিতৃদত্বর 

পক্ লেদক শাখার কােদক চাঙ্গা করা অি্েম প্রধাি কেটিব্। 

রবগে ২০েম পার্টি কংদগ্সদক আমাদদর পার্টির সামরগ্ক পরররথিরে রিদ�ই 

আদলাচিা হদ�দে এবং রসধিান্ত গৃহীে হদ�দে। পার্টি শাখার কােদক উন্নে 

করদে ল� রিদদটিরশকা লদও�া হদ�রেল ো উদলেখ করা এদক্দত্র খুবই গুরুত্বপূণটি। 

‘‘১) পার্টি শাখার বেদর অন্তে ১২র্ সভা করদে হদব। ২) পার্টি সদস্পদদর 

পুিিটিবীকরদণর সমদ� উচ্চের করমর্ শাখার কাদের বারষটিক প�টিাদলাচিা করদব। 

লেলা করমর্ সমদ� সমদ� শাখা সম্াদকদদর রিদ� সভা করদব, োরা �াদে 

ি্স্ত দার�ত্ব পালদি রােনিরেক ও সাংগঠরিক সক্মো অেটিি কদর লসই লদক্্ 

োদদর প্ররশক্দণর েি্ রিরদটিটি পররকল্পিা করদব।’’ লকন্দী�ভাদব লবশ রকেু 

রশক্া রশরবর  আদ�ােি করা হদলও আমাদদর রাদে্র প্রা� সব লেলা� এ-কাে 

সম্ন্ন করদে অবদহলা করা হদ�দে।

স্াভারবকভাদব বেটিমাি উদ্ভূে রােনিরেক পরররথিরেদে আমাদদর রাদে্র 

সমগ্ পার্টিদক বেটিমাি সমদ�র উপদ�াগী রাে  দিরেক-সাংগঠরিক দার�ত্ব 

পালদির উপ�ুতি হদ� ওঠা এবং পার্টি সদস্দদর রােনিরেক-সাংগঠরিক মাি 

উন্ন�দির কাদে সবটিারধক গুরুত্ব আদরাপ করা োো রভন্ন লকাি পে লিই। পার্টি 

সদস্দদর রােনিরেক-সাংগঠরিক মাি উন্ন�দির দার�ত্ব রাে্ করমর্, লেলা 

করমর্ ও মধ্বেটিী স্তদরর করমর্দক গুরুত্ব সহকাদর পালি করার েি্ রি�রমে 

পার্টি রশক্ার পররকরল্পে রিরদটিটি কমটিসূরচর ব্বথিা করদে হ� এবং রকেু রকেু লক্দত্র 

ো করাও হদ� োদক। রকন্তু প্রদ�ােদির তুলিা� এ-কাে খুবই কম হদ� োদক 

�া বাোদে হদব।  একই সদঙ্গ আত্মরশক্া� উদ্বুধি করার ওপরও গুরুত্ব রদদে 
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হদব। আবার, আত্মরশক্া বৃরধি করার কাদে প্ররের্ সদস্দক ব্রতিগে উদদ্াগ 

বাোদিার রবষদ� গুরুত্ব আদরাপ করদেই হদব। কারণ, আত্মরশক্ার রবকল্প লিই। 

আবার মাদে মাদে রবরভন্ন সমসামর�ক রবষদ�র উপর েিরপ্র� বক্তৃোর ব্বথিা 

করদে হদব। এসব কাে ভাদলাভাদব করদলও পার্টি অিুগামী েিগণদক এবং 

শ্রমেীবী মািুদষর মদধ্ পার্টির প্রভাব বৃরধি করার কাে সফল হদব িা, �রদ িা 

পার্টির প্রােরমক ইউরি্ অেটিাৎ শাখার কাে এবং শাখা সম্াদকদদর বেটিমাি 

সমদ�র উপদ�াগী কদর গদে লোলা সম্ভব িা হ�। োই শাখা সম্াদদকর 

রােনিরেক-সাংগঠরিক দার�ত্ব ও কেটিব্ পালদির উপ�ুতি কদর গদে লোলার 

উপর সমরধক গুরুত্ব আদরাপ করদেই হদব।

রাজননতরক-সাংগঠতনক দাতিত্ব
বেটিমাি সমদ� ভারদের করমউরিস্ট পার্টি (মাকটিসবাদী)-লক রাে  দিরেক 

দার�ত্ব পালি করদে হদব এবং োর সংগঠিদক উপদ�াগী কদর গদে তুলদে 

হদব। কমদরড স্তারলি বদলরেদলি —

১। পার্টির রাে  দিরেক পরলরসর (লাইি ও ল্াগাি) প্রদ�ােি অিুসাদর 

সংগঠদির কাে রথির করদে হদব।

২। সাংগঠরিক লিতৃত্বদক রােনিরেক লিতৃদত্বর সদঙ্গ সদঙ্গ সমাি প�টিাদ� 

উন্নীে করদে হদব।

৩। পার্টির রােনিরেক রসধিান্ত ও ল্াগািগুরল কাদে পররণে করার গ্ারারন্ 

রদদে পাদর এমি ল�াগ্ো ও দক্ো সাংগঠরিক লিতৃত্ব অেটিি করদে 

রকিা ো লদখদে হদব।

পরররথিরের লশ্ররণ রবদলেষদণর মাধ্দম পার্টির রােনিরেক ল্াগাি রথির করা 

হ�। লসই রােনিরেক ল্াগাদির রভরতিদেই সাংগঠরিক ল্াগাি লবররদ� আদস। 

এই রােনিরেক লাইি, অেটিাৎ প্রস্তাব ও ল্াগািগুরলদক েিসাধারদণর মদধ্ 

কাদে পররণে করার েি্ দরকার সাংগঠরিক লিতৃত্ব। ো  ই বলা হ� রাে  দিরেক 

লিতৃত্ব ও সাংগঠরিক লিতৃত্ব একই গরেদে লবদে চলদে হদব। দদিরন্ি কাদের 

রভের রদদ� অরেটিে সাংগঠরিক লিতৃত্ব েিসাধারদণর উপর রােনিরেক লিতৃত্ব 

প্ররেষ্া কদর। প্রদে্করদি সংগঠদির ল্াগািগুরল কাদে পররণে করার রভের 
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রদদ� সাংগঠরিক লিতৃত্ব এমি ল�াগ্ো অেটিি করদব �া পার্টির রােিীরে সফল 

করার রিচি�ো সৃরটি করদব।

কমদরড রডরমট্রভ বদলদেি — রাে  দিরেক লিতৃত্ব অেটিি করদে িা পারদল 

পার্টির সংগঠদির লোই করার প্রস্তুরে আসদে পাদর িা। আবার সংগঠদির 

লক্দত্র রথিরীকৃে রসধিান্তগুরল কাদে পররণে করার রভের রদদ� সাংগঠরিক 

লিতৃত্ব দক্ো অেটিি করদে িা পারদল পার্টির রােনিরেক লিতৃত্ব প্ররেরষ্ে হদে 

পাদর িা। রােিীরে সম্বদধে স্ছে ধারণা ও দৃরটিভরঙ্গ োকদল েদব রিরদটিটি অবথিা ও 

পরররথিরেদে সংগ্াম পররচালিার উপদ�াগী পার্টি সংগঠি ও সাংগঠরিক লিতৃত্ব 

গদে উঠদে পাদর। সংগ্াদমর প্রস্তুরে করমউরিস্ট পার্টির সবদচদ� মূল্বাি 

মূলধি, �া আমাদদর পার্টিদে এবং সমগ্ শ্ররমকদশ্ররণদেই একমাত্র সম্ভব।

লসই কারদণই রাে  দিরেক জ্াি ও সাংগঠরিকদবাধ একই সদঙ্গ সমাি োদল 

বৃরধি করদে হদব। এোো লকাি অবথিাদেই লকাি সমদ� আমাদদর পার্টি রিরদটিটি 

পরররথিরের সম্ুখীি হদ� রবল্পদবর পদে অগ্সর হদে পাদর িা।

এই রচরা�ে রােনিরেক সাংগঠরিক বতিব্দক মাি্ কদরই আমাদদর রাদে্র 

রবদশষ পরররথিরে রবচার রবদবচিা� লরদখ রােনিরেক সাংগঠরিক দার�ত্ব পালদির 

উপ�ুতি হও�ার লদক্্ আমাদদর পার্টি লিতৃত্ব ও কমটিীদদর �ত্নবাি হদে হদব।

রাদে্ উদ্ভুে রােনিরেক পরররথিরে আমাদদর স্মরদণ রাখদে হদব ল� ১৯৭৭-

২০১১ সাল প�টিন্ত দীঘটি ৩৪ বের আমাদদর পার্টির লিতৃদত্ব বামফ্রন্ সরকার 

অবথিাি কদরদে এবং অিুকূল রােনিরেক পররদবদশ সাংগঠরিক কাে পররচারলে 

হদ�রেল। রকন্তু ২০১১ সাদল ঐ সরকার পররবেটিি হও�ার পর তৃণমূল সরকার 

করমউরিস্ট ও বামপন্ীদদর ওপর লাগাোর আরিমণ সংঘর্ে কদর েিগদণর 

গণোর্রিক অরধকার হরণ কদর গণোর্রিক ব্বথিাদক ধ্ংস করার কাদে �ুতি 

রদ�দে। ফদল, বহু এলাকা� পার্টির স্াভারবক রােনিরেক সাংগঠরিক কাে 

পররচালিা করার বাস্তব অসুরবধা সৃরটি হদ�দে। পররবরেটিে পরররথিরেদে অদিক 

সদস্ রিদের বসবাদসর এলাকা লেদে অি্ এলাকার রােনিরেক কাদে �ুতি 

হদ�দেি এবং লেদে আসা এলাকা� একটু রভন্ন লকৌশদল ল�াগাদ�াগ রক্া করার 

প্রদচটিা চলদে। স্াভারবকভাদব লসই সব এলাকা� একটু রভন্ন ধারা� আমাদদর 

দদিরন্ি করমউরিস্ট কা�টিকলাপ পররচালিা করার রবরধ ও ব্বথিা গ্হণ করা োো 
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রভন্ন লকাদিা পে লখালা লিই। এই বাস্তব পরররথিরে রবচাদর লরদখই আমাদদর ব্াঞ্চ 

ও মধ্বেটিী করমর্গুরলে কাদের িতুি পধিরে গদে তুলদে হদব। ব্াঞ্চ ও লেলার 

মধ্বেটিী করমর্র কাদের মধ্ রদদ� আমরা এলাকার মািুদষর সদঙ্গ েীবন্ত সম্কটি 

গদে তুলদে পারর রকন্তু বেটিমাি প্ররেকূল পরররথিরেদে লস কাে অপ্রকাশ্ ও 

প্রকাশ্ উভ�রবধ কাদের ধারা� সম্ন্ন করার রবদশষ ব্বথিা রিদে হদব। 

ব্াঞ্চ ও প্সটরেটাতরর রেথম কাজ
পার্টির ব্াঞ্চ (শাখা) ও োর লসদরি্াররর (সম্াদক) সবটিপ্রেম কাে হদছে 

পার্টির কমটিসূরচ ও গঠিে্রি অধ্�ি, অিুশীলি ও অিুধাবি করা। বাদর বাদর 

কমটিসূরচর্ পেদে হদব। র�রি ললখাপো োদিি িা োঁদক বাদর বাদর পরেদ� 

বুরেদ� রদদে হদব। একাে রশরক্ে কমদরডদদর উদদ্াগ রিদ� করদে হদব।

করমউরিস্ট পার্টি শ্ররমকদশ্ররণর রােনিরেক দবলেরবক পার্টি, শ্ররমকদশ্ররণর 

সদবটিাচ্চ সংগঠি। পার্টির লপ্রাগ্াম (কমটিসূরচ) শুধু লমদি লিও�াই �দেটি ি�, োদক 

কাদে রূপ লদও�াই আসল কো। পার্টির দদিরন্ি কাে ও সাধারণ প্রচার এবং 

আদন্ালি-সংগ্াদম অংশগ্হণ করার মধ্ রদদ�ই রােনিরেক জ্াি সমৃধি হ� 

এবং পার ট্ি প্রসাররে হও�ার রভরতি গদে ওদঠ। মদি রাখদে হদব েিগদণর মদধ্ 

রদ�দে পার্টির ল� সংগঠি, ো হদলা ব্াঞ্চ। পার্টির প্রােরমক শাখাই েিগদণর 

রভেদর রদ�দে। লকন্দী� করমর্, রাে্ করমর্, লেলা করমর্, মধ্বেটিী করমর্ 

ও পার্টি ব্াঞ্চ — এই  সবগুরল রমদলই করমউরিস্ট পার্টির সংগঠি। করমউরিস্ট 

পার্টিদক োই বলা হ� এক্া প্রণালীবধি সংগঠি পধিরে। উচ্চের করমর্ দার�ত্ব 

পালি করদলই ব্াঞ্চ োর দার�ত্ব পালি করদে পাদর। উচ্চের করমর্র ও োর 

সভ্দদর কাদের রবচার হদব রেরি বা োঁরা ল�সব ব্াদঞ্চর সদঙ্গ �ুতি রদ�দেি 

লসইসব ব্াদঞ্চর কাে কেখারি সংগরঠে হদলা বা উন্নে হদলা োর মাপকারঠদে।

ব্াঞ্চই েিগদণর সদঙ্গ েীবন্ত সম্কটি রক্া কদর এবং লসই ব্াঞ্চদক লালি-

পালি কদর রােনিরেক-সাংগঠরিকভাদব উপ�ুতি কদর গদে লোদল উচ্চের 

করমর্গুরল। �ার্রিক দৃরটিদে লদখদল শুধু ব্াঞ্চদকই প্রধাি দার�ত্ব লদও�া হদ�দে 

বলা হ�। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী-মাকটিসবাদী দৃরটিদে লদখদল বলদে হদব — ব্াদঞ্চর 

কাে, ব্াঞ্চ লসদরি্াররর দার�ত্ব এবং উচ্চের করমর্গুরলর দার�ত্ব একদত্র এক্া 
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সামরগ্ক দার�ত্ব। উচ্চের করমর্ গুণগেভাদব উন্নে হদল োদদর অন্তভুটিতি 

ব্াঞ্চগুরলও গুণগেভাদব উন্নে হদে বাধ্। ব্াদঞ্চর উন্ন�দির সমস্া, ব্াদঞ্চর 

কাদের অসুরবধার কারণ প্রভৃরে সম্দকটি উচ্চের করমর্ বা োর সদস্রা �রদ 

ও�ারকবহাল িা হ�, অেবা লস সম্দকটি গভীরভাদব রবচার-রবদলেষণ িা কদরি, 

োহদল োঁরা োঁদদর কাে রঠকমে করদলি িা এবং োরই ফদল ব্াদঞ্চর বা ব্াঞ্চ 

সম্াদদকর উন্নরে ঘ্দলা িা। সমগ্ রবষ�র্দক এই সামরগ্ক কাদের পররদপ্ররক্দে 

লদখদে হদব। একমাত্র োহদলই আমরা এই গুরুত্বপূণটি কাে্া �োেটি অদেটি শুরু 

করদে পারদবা। মদি রাখদে হদব ব্াঞ্চ ও ব্াঞ্চ লসদরি্াররর এই প্রেম কাে্া 

সমাধা করার দার�ত্ব উচ্চের করমর্র সদস্দদর অবশ্ই রিদে হদব।

অেীদে রেি দশদকর লবরশ সম� ধদর অিুকূল পররদবদশ পার্টির কা�টিকলাপ 

পররচালিা করদে রগদ� আমাদদর প্ররেকূল পররদবদশ করমউরিস্ট পার্টির 

দদিরন্ি কাে করার অরভজ্ো সংখ্াগররষ্ পার্টি লিো ও কমটিীদদলর লিই। 

আবার রাদে্ গণেদ্রির ওপর রিমাগে ফ্ারসস্ট সুলভ আরিমণ চারলদ� এক 

সম্ূণটি িতুি পরররথিরে গদে তুদলদে তৃণমূল কংদগ্স পররচারলে রাে্ সরকার 

ও তৃণমূল কংদগ্স িাদম দলর্। ফদল অেীে রদদি ব্াঞ্চগুরল ভুল-ভ্ারন্ত সদ্বেও 

পার্টির দদিরন্ি ল� কাে করদো ো এখি অদিক লক্দত্রই সম্ন্ন হদে পারদে 

িা। এ-ব্াপাদর ব্াদঞ্চর উপদরর মধ্বেটিী করমর্, লেলা করমর্ ও রাে্ করমর্র 

পক্ লেদক ল�ভাদব েদাররক করা উরচে রেল ো িা করা� লবরশরভাগ লক্দত্রই 

ব্াঞ্চগুরল েিগদণর রবরভন্ন অংদশর সদঙ্গ দদিরন্ি সম্কটি রক্া করার লকাদিা 

কা�টিকরী ভূরমকা পালি করদে পারদে িা।

ব্াটঞ্চর গুরুত্ব
পার ট্ি বাোর অেটিই হদলা ব্াদঞ্চর সংখ্া বরৃধি হও�া। সাধারণভাদব এখি রাদে্র 

বহু লেলা� ি� লেদক পদিদরােি সদস্ রিদ�ই এক-একর্ ব্াঞ্চ। কমসংখ্ক 

সদস্ রিদ� ব্াঞ্চ গঠি করদল সুরিরদটিটি কাদের পররকল্পিা করা �া� এবং রি�রমে 

লচক-আপ করা সম্ভব হ�। বে বে ব্াঞ্চ একাদে অসুরবধা সৃরটি কদর। এই কো 

লভদবই করমউরিস্ট আন্তেটিারেক লো্ লো্ লসদলর রিদদটিশ রদদ�রেদলি। পরররথিরে 

বদদলদে বদল ো িা-মািার লকাদিা কারণ লিই। কারণ রবল্পব করদে হদল রবলেদবর 
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উপদ�াগী সংগঠদির কাঠাদমা দেরর করদে হ�। রকন্তু প্ররের্ ব্াদঞ্চর একেি 

সম্াদক, একেি রল্ ইিচােটি ও একেি ফান্ড ইিচােটি রিবটিারচে করার কো 

পার ট্ি গঠিেদ্রি উদলেরখে রদ�দে। স্াভারবকভাদব ব্াঞ্চ এলাকা� পার ট্ির দদিরন্ি 

কাে পররচালিা করা সদস্দদর লদ� পার ট্ি ললরভ ও গণঅেটি সংগ্হ করদে এবং 

পার ট্ি পরত্রকা, পুরস্তকা এলাকার সাধারি মািুষেি, শ্ররমক ও শ্রমেীবী েিগদণর 

সামদি প্রচার করার েি্ িূ্িেম ৩েি সদস্ আবশ্ক। 

এই সমদ� আন্তেটিারেক লক্দত্র পুঁরেবাদী সংক্ ও দরক্ণপন্ী ফ্ারসবাদী 

শরতির উত্াদির সমদ� আমাদদর লদদশ উগ্ ধমটিী� ফ্ারসস্টসুলভ আর এস এস-

এর রিদদটিদশ লকদন্দ ভারেী� েিো পার্টির সরকার সবটিদক্দত্র েিগদণর মদধ্ 

রবদভদ-রবদরাধ সৃরটি কদর সাম্প্রদার�ক লমরুকরদণর রােিীরে কদর চদলদে। 

গণে্রি, ধমটিরিরদপক্ো, অখণ্ডো, স্াধীি দবদদরশক িীরে রবসেটিি এবং 

েিগদণর েীবি-েীরবকার ওপদর আগ্াসী ি�া উদারবাদী অেটিিীরের রিমাগে 

আরিমণ চলদে। রাদে্ তৃণমূল কংদগ্স মািুদষর গণোর্রিক অরধকার হরণ কদর, 

গণেদ্রির ওপর আরিমণ চারলদ� সংগ্ামী েিগদণর আদন্ালি-সংগ্ামদক দুবটিল 

করার েি্ রিমাগে রমে্ার আশ্র� রিদ� আমাদদর পার্টির কমটিী ও সমেটিকদদর 

রবরুদধি আরিমণ কদর এখিও অব্াহে লরদখদে। তৃণমূল লিতৃত্ব িািা ধমটিী� 

কমটিসূরচদে �ুতি লেদক ধমটিরিরদপক্োর আদশটিদক দুবটিল করদে।

এই পরররথিরেদে পার্টি গণরভরতিদক সুদৃঢ় কদর োদক প্রসাররে করার লদক্্  

প্রাে্রহক কমটিসূরচ রূপার�ে করার েি্ প্ররে স্তদরর পার্টি কমটিীদদর কাদের ধারার 

পররবেটিি করদে হদব। রির্রি�ো মুতি হদ� সররি�ভাদব েিগদণর সদঙ্গ রিরবে 

সম্কটি গদে তুলদে মাকেসার োদলর মদো েরেদ� োকা সমস্ত পার্টি শাখাদক 

�ত্নবাি হদে হদব। প্ররের্ শাখার সদস্দক োর রিদের এলাকা� লকাদিা িা 

লকাদিা গণসংগঠদির সদস্ হদে হদব এবং ব্াঞ্চ এলাকা� গণেৎপরো বৃরধির 

েি্ পার্টি ও গণসংগঠদির কমটিসূরচদে অংশগ্হণ করদে হদব।

রাে্ ললেিাদম রসধিান্ত কদরদে বেটিমাি সমদ� রিম্নরলরখে রেির্ রবষ�দক  

লকন্দ কদর আমাদদর অরভন্ন আদন্ালি-সংগ্াম গদে তুলদে হদব : ১) পরচিমবদঙ্গ 

ফ্ারসস্টসুলভ স্রিাদসর রবরুদধি গণে্রি পুিঃপ্ররেষ্া, ২) সংঘ পররবার ও লমাদী 

সরকাদরর সাম্প্রদার�ক লমরুকরণ এবং সমস্ত রকদমর লমৌলবাদী কা�টিকলাদপর 
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রবরুদধি ধমটিরিরদপক্ো রক্া, ৩) ি�া উদারিীরের রবরুদধি েীবি েীরবকা রক্া।

রাে্স্তদরর ল�দকাদিা রােনিরেক-সাংগঠরিক রসধিাদন্তর রভরতিদে 

আদন্ালি-সংগ্াদমর গরেদবগ বৃরধি করা রিভটির কদর সমগ্ পার্টির ঐক্বধি 

প্র�াস ও কমটিেৎপরোর ওপর। রাে্ করমর্ ও লেলা করমর্র উদদ্াগী 

ভূরমকার সদঙ্গ �ুতি হদে হদব লেলা করমর্ ও োর রিদচর মধ্বেটিী করমর্র এবং 

অসংখ্ শাখার সাধারণ সদস্দদর ধারাবারহক শ্ররমক-কৃষক ও সমাদের অি্াি্ 

অংদশর রবরভন্ন লপশা� �ুতি েিগদণর সদঙ্গ রিরবরছেন্ন সম্কটি রক্া ও োদদর 

আথিাভােি হও�ার কমটিসূরচর ওপর। োই, মোদদশটি উন্নে, দৃঢ়গণরভরতিসম্ন্ন 

ও শরতিশালী সংগঠদির মাধ্দম এই সংগ্ামদক সংহে, সমরন্বে ও ব্াপকের 

রভরতিদে গদে লোলার প্রধাি দার�ত্ব ও আমাদদর পার্টি ভারদের করমউরিস্ট 

পার্টি (মাকটিসবাদী)-লক পালি করদে হদব।

েিগদণর প্রদে্ক অং  লশর কাদে পার ট্িদক ল�দে হদব, পার ট্ির রােনিরেক বতিব্ 

প্রচার করদে হদব এবং শত্রুদদর রমে্া প্রচাদরর রবরুদধি সে্ কো তুদল ধরদে 

হদব।  েিগদণর রবশ্বাসভােি হও�ার েি্ লকাদিা কােদক লো্ কাে রহসাদব 

রবচার িা কদর এলাকার মািুদষর সমস্া সমাধাদি আদন্ালি সংগরঠে করদে 

হদব। একই সদঙ্গ গণোর্রিক পররদবদশ কাে করার সুদ�াগ োকদল গ্াদম গ্াদম, 

শহদরর পাো� পাো� পার ট্ি দেরর করার প্রদচটিা রিদে হদব। রির্রি� পার ট্িদক সররি� 

করদে হদব এবং িতুি িতুি কমটিীদক পার ট্িদে অন্তভুটিতি করদে হদব।

উদলেখ্ এই েিগদণর সদঙ্গ েীবন্ত, প্রে্ক্, দদিরন্ি সংদ�াগ রক্া কদর 

ব্াঞ্চ। এই সংদ�াদগর পূণটি দার�ত্ব শুধু ব্াদঞ্চর বলদলই কাে লশষ হদব িা। 

দদিরন্ি েিসংদ�াদগর পূণটি ব্বথিার সাংগঠরিক পধিরে ও রােনিরেক ল্াগাি 

রথির করদে সাহা�্ করদব অবশ্ই উচ্চের করমর্গুরল।

ব্াদঞ্চর কাদের গুরুত্ব সম্দকটি উপলরধি োকদল ল� লকাদিা মধ্বেটিী করমর্ 

লেদক লেলা করমর্গুরল বুেদে পারদব োদদর লকান্  রবষ�র্র উপর লবরশ লোর 

রদদে হদব। পার্টির রােনিরেক-সাংগঠরিক কাদের গুরুত্ব উপলরধিদে এদল 

েদবই উচ্চের করমর্ ব্াঞ্চদক োর গুরুত্ব লবাোদে পারদব এবং গুরুত্ব রদদ� 

ব্াঞ্চ োর কাে করদে সক্ম ও দক্ হদ� উঠদব। সমস্ত শাখাদক সমাি গুরুত্ব 

রদদ� সররি� কদর লোলার দার�ত্ব উচ্চের করমর্দক রিদেই হদব।
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বর্তমাটনর দুব্তলরা
আমাদদর কাদের পধিরেদে বেটিমাদি ল� সব দুবটিলো ধরা পদেদে, ো 

রিদ� লকন্দী� করমর্ ও রাে্ করমর্র ললেিাদম আদলাচিা কদরদে, রসধিান্ত 

রিদ�দে। লসই আদলাচিা ও রসধিান্ত প্ররের্ ব্াদঞ্চর োিা প্রদ�ােি। করমউরিস্ট 

পার্টি রবলেব সমাধার �্রি (ইন্সট্রুদমন্ অব ররভরলউশি)। এ পার্টি প্ররেরি�ে 

সমাদলাচিা-আত্মসমাদলাচিার মাধ্দম শরতিশালী হদ� ওদঠ।

পার ট্ির কাে চালাদে হদব গণোর্রিক উপাদ�। পার ট্ির কাঠাদমা এবং সংগঠি 

পধিরের মদধ্ গণোর্রিক উপাদ� রসধিান্ত লিও�া এবং লকন্দীভূেভাদব সংগঠি ও 

সংগ্াম পররচালিার সমস্ত ব্বথিা রদ�দে। সংগঠদির কাঠাদমা হদলা — ফমটি অিসুাদর 

কাে করা, শৃঙ্খলা মািা, আদলাচিা ও মোমে প্রদাদির েি্ রি�রমে দবঠক ও 

ররদপা ট্ি করার পধিরে চালু রাখা। এরই মাধ্দম পার ট্িদে পুদরামাত্রা� গণে্রি বো� 

রাখা হ�, আবার সদঙ্গ সদঙ্গ লকন্দীভূেভাদব শৃঙ্খলাপরা�ণ দবলেরবক পার ট্ির দার�ত্ব 

পালি করা হ�। এই ফদমটির মদধ্ই সমগ্ রবষ�র্ রিরহে আদে। গঠিে্রি ভাদলা 

কদর পেদল প্ররের্ কমদরড ো অিুভূরের মদধ্ আিদে পারদবি। দবলেরবক 

লচেিা ও রােনিরেক লাইদি রবশ্বাস োকদল প্ররের্ কমদরড পার ট্ি সংগঠদির কাে 

পররচালিার রােনিরেক গুরুত্ব পররষ্ার বেুদে পারদবি। রকন্তু লকন্দী� করমর্র 

ও রাে্ করমর্র উভ� ললেিাম ররদপাদ ট্ি লদখা লগদে অদিক লক্দত্রই পার ট্ির কাে 

�ো�ে গণোর্রিক পধিরে ও রােনিরেক দরৃটিভরঙ্গ অিুসাদর সম্ন্ন হদছে িা। োই, 

রসধিান্ত হদ�দে এ-লক্ত্রও আমাদদর কাদের ধারার পররবেটিি করদেই হদব এবং 

সংগঠদির দুবটিলো কার্দ� পার ট্ি সংগঠিদক মেবেু করদে হদব।

বেটিমাি সমদ� ল� রােনিরেক পরররথিরের রবরাে করুক িা লকি আমাদদর 

পার্টিদক েিগদণর রােনিরেক লিো হদে হদব। ল� রােনিরেক কােগুরল 

করদে হদব, ো অিুগামী েিগণদক রদদ� কররদ� লিও�াদকই সাংগঠরিক 

লিতৃত্ব প্রদাি বদল। কাে কররদ� রিদে পারদলই পার্টি েিগদণর লিো হদে 

পাদর। প্ররেরদিকার সমস্া, সুরবধা-অসুরবধা, অভাব-অরভদ�াগ ও সুখ-দুঃখ 

রিদ� আমরা রক োঁদদর সদঙ্গ কো বরল? িা, কমদরডস। সমগ্ পার্টির এই 

গুরুের দুবটিলো আমাদদর ধরা পদেদে। লো্, বে রমরেল ও সমাদবশ অিুষ্াি 

বা লক্ লক্ মািুদষর লভা্ পাও�া ও োঁদদর গণসংগঠদির সদস্ করা এবং 
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করমউরিস্ট পার্টিদক রবলেবী গণলাইি কা�টিকরী করার মদো পার্টিদে রূপান্তররে 

করা এক কো ি�। এেি্ দদিরন্ি লাগাোর কাদের পররকল্পিা ও েদিুসাদর 

প্রদে্কদক কাে কদর ল�দে হদব। প্ররেরদি অন্তে দু-এক ঘণ্া কদর এই সমস্ত 

কমটিীদক কাে করদে হদব। ো রক করাদিা �াদছে? িা কমদরডস।

পার্টি ফদমটির মদধ্ লফদল রদদল কমটিী দেরর হ�। এইভাদবই করমউরিস্ট 

পার্টির গঠিে্রি দেরর হদ�দে। এই ফদমটি আমরা সব লক্দত্র কাে কররে িা। 

আিুষ্ারিকভাদব ফমটি  চালু রাখা হদ�দে। ল� সকল করমর্ বা ব্াদঞ্চ রি�রমে 

দবঠক হ�, লসখাদিও আিুষ্ারিক (ফমটিারল) কাে হ�, দবলেরবক ও রােনিরেক 

দৃরটিদে হ� িা। োই আমরা ব্াঞ্চগুরলদক এখদিা থিািী� েিগদণর লিোরূদপ 

গদে তুলদে পারররি।

পার্টির প্রােরমক শাখা গরঠে হ� গ্াদম, শহদরর পাো�, কারখািার 

রডপা্টিদমদন্, অরফস-দপ্তদর, কমটিথিদল অেবা বাসথিাদি (কমটিথিদল ইউরি্ 

গঠদির উপদরই লোর লদও�া হ�)। রাে্ব্াপী পার্টি শাখাগুরল রঠকমদো কাে 

করদল েিগদণর উপর োদদর লিতৃত্ব অেটিাৎ পার্টির রােনিরেক-সাংগঠরিক 

লিতৃত্ব প্ররেষ্া সম্ভব হ�। এই দুবটিলো কা্াবার দার�ত্ব উচ্চের করমর্গুরলর।

দুব্তলরার কারণ
পার্টি সংগঠদির মামুরল সাধারণ ও প্রােরমক রি�মগুরল িবাগে কমদরডদদর 

োিাদিা হ�রি। পুরােি কমদরডদদর আবার স্মরণ কররদ� লদও�া হ�রি। 

গঠিে্রি আবার ভাদলা কদর অধ্�ি করদে হদব।

রােিীরে, ভরবষ্ৎ পররদপ্ররক্ে, মাকটিসবাদ রিদদটিরশে ভরবষ্ৎ, সুন্র 

লশাষণহীি মিুষ্ সমাে গঠদির েরব �রদ পররষ্ারভাদব েিগদণর সামদি 

তুদল ধরা িা �া�, েিগদণর মদধ্ �ে কােই করুি িা লকি, ো হদল লকউই 

থিা�ীভাদব র্দক োদক িা। 

ব্াঞ্চগুরলদক রােনিরেক লিো রহসাদব দেরর করার েি্ উচ্চের করমর্র 

কাদে ব্েটিোই দুবটিলোর মূল কারণ। রােনিরেক আদলােি-আদন্ালি সৃরটি 

কদরই আমরা সন্তুটি। এই আত্মসদন্তাষই পার্টিদক সুসংহে সংগঠদি রূপান্তররে 

করার পদে বাধা।
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ব্াঞ্চগুরলদক রােনিরেক লিো রহসাদব দেরর করার কাে উচ্চের করমর্দক 

রিদে হদব। এক্া কাে হদ� লগদল, এক্া ল্াগাি কা�টিকর হদ� লগদল োর 

পরবেটিী কাে ও উচ্চের ল্াগাি রক হদব, োর েি্ উপদরর রিদদটিদশ সুসংহে 

সংগঠদি রূপান্তররে করার পদে আমাদদর চলদে হদব।  

পার্টি ব্াদঞ্চর প্ররের্ কমদরদডর জ্াি বৃরধির েি্ রি�রমে রবদশষ িের 

লদও�া হ� িা। গণশরতি, লদশরহনেষী, রহরন্ স্াধীিো, উদুটি রকসাি মেদুে, 

মাকটিসবাদী পে, পার্টি-পুরস্তকা রি�রমে পোদিার ব্বথিা লিই। পার্টি কমদরডদদর 

রােনিরেক জ্াদির মাদিান্ন�দির প্ররে দৃরটি োকদল, রােনিরেক লচেিা উন্নে 

করার রদদক এবং পার্টির মদধ্ রােনিরেক ঐক্ প্ররেষ্ার গুরুত্ব বুেদল উচ্চের 

করমর্গুরল এ কাে রিচি�ই করদে অগ্সর হদবি। লসরদদক িের রদদে হদব।

ব্াঞ্চ-সভা রাজননতরক
ব্াঞ্চগুরলর দবঠক হদব রােনিরেক। শুধুমাত্র অরােনিরেকভাদব কদ�কর্ 

সাংগঠরিক প্রশ্ন রিদ� আদলাচিা করদল চলদব িা। 

শহদর, রশল্পাঞ্চদল, গদজে, বন্দর, কারখািা� ঘি ঘি ব্াঞ্চ-সভা ডাকদে 

হদব। প্ররে মাদস এক্া, সভা করদে হদব। গ্ামাঞ্চদলও মাদস অন্তে এক্া সভা 

করদেই হদব। এ্া পার্টি সংগঠদির প্রােরমক রি�ম। এই শৃঙ্খলাদবাধ সকদলরই 

োকদে হদব। ফমটি চালু করদেই হদব।

রােনিরেক আদলাচিা, পার্টি-রচরঠ পো, সার্টিলার পো, পার্টি পরত্রকার প্রধাি 

সংবাদগুরল ও পার্টির রিদদটিশগুরল আদলাচিা করা এই সব দবঠদকর আদলাচ্ 

রবষ� হদব। এসব িা কদর সাধারণভাদব লদখা �া� ব্াঞ্চ দবঠদক ্াকা-প�সার 

রহসাব রিদ� অেবা লকা্া পূরণ িা করার েি্ পরস্পরদক গালাগারল লদও�া 

হদছে। লিোদগাদের কমদরড গাল রদদছেি, রচৎকার করদেি আর অি্ সদস্রা 

চুপ কদর শুদি �াদছেি, অম্ািবদদি ো গ্হণ করদেি। অেটিাৎ রােিীরের লকাদিা 

বালাই লিই। ্াকা-প�সার রহসাব, লকা্া পূরদণর রহসাব রিরদটিটি কাদের সভার 

বাইদর ব্াঞ্চ সম্াদদকর সদঙ্গ বদস রঠক কদর লিদবি অেবা রিদে অি্ সমদ� 

েব চা্টি (কাদের রহসাব) দেরর কদর লফলদবি। এ েি্ ব্াদঞ্চর সম� িটি 

করা হদব লকি? কখিও কখিও রলরখে ররদপা্টি সংদক্দপ লপশ করদল েদব 
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রােিীরে আদলাচিার সম� পাও�া �াদব। �াঁরা রলখদে পেদে পাদরি িা োঁদদর 

অক্রজ্াি সম্ন্ন কদর তুলদে হদব। লখেমেুর বা অি্ কমদরড, �াঁরা এখিও 

ললখাপো োদিি িা, োঁদদর কাে লেদক শুদি রিদ� সংরক্প্ত ররদপা্টি একেিদক 

রলদখ লফলদে হদব। এইসব রহসাদবর কাে ও রবচার খুব কম সমদ�র মদধ্ 

লসদর লফলদে হদব। লক কে ্াকা তুলদলি, লক লকান্  লকান্  কাে করদলি বা 

করদে পাদরিরি ো লরকডটি করদলই রেরি বুেদে পারদবি োঁর রিদেরই আর 

রক করা উরচে। লরকডটি্া পাঠ করদলই রেরি বুেদে পারদবি োঁর রিদেরই 

আর রক করা উরচে। লরকডটি্া পাঠ করদলই সমাদলাচিা-আত্মসমাদলাচিা হদ� 

লগল। সমরটিগেভাদব আদলাচিার মদধ্ রিদের ত্রুর্ বুেদে পারা �াদব এবং 

সংদশাধদির প্রবৃরতি প্রবল হদব। ব্াদঞ্চ বদস রহসাবপত্র দেরর করা চলদব িা। 

কার রক কাে হদব, লক লকাো� �াদব, আগামী দু’রেি রদদির লপ্রাগ্াম ব্াঞ্চ 

সম্াদক আদগ লেদক দেরর কদর রমর্ং-এ আসদবি। েব-চাদ্টির ও রহসাদবর 

রবচার োোোরে কদর লফদল রােিীরেক রবষ�গুরল রিদ� আদলাচিা করদে 

হদব, েিগণ রবরভন্ন রবষদ� রক বলদেি, রক রক প্রশ্ন উদঠদে — লসই সব রিদ� 

আদলাচিা করদে হদব। এই আদলাচিা� ব্াঞ্চ-র ঊধ্টিেি করমর্র সদস্ 

উপরথিে োকদবি। 

পার্টি সংগঠি সংরিান্ত আদলাচিার সম� কমদরড স্তারলি বদলরেদলি —

আমরা আদন্ালি (অেটিনিরেক ও অি্াি্ প্রদশ্ন) ও অরভ�াি রিদ� ডুদব 

োরক, আর পার্টির রােনিরেক সমস্া ও রবষ�গুরল ভুদল �াই। এর ফদল হ� 

অধেকাদর হােদে লবোদিা। অেটিনিরেক, আংরশক ও থিািী� সংগ্াম, দারব-

দাও�ার আদন্ালি ও অরভ�াদির সদঙ্গ পার্টির রােনিরেক কাে সম্ন্ন করা 

চাই। ো হদল পার্টির রােনিরেক কাদের সাফল্ আসদব আর ঐসব আদন্ালি 

ও অরভ�ািও সফল হদব।

ব্াদঞ্চর কাদের মদধ্ এইগুরল গুরুত্বপূণটি —

১। েিগদণর রবরভন্ন অংশদক রিদ� রােনিরেক আদলাচিার েি্ দবঠক 

করা। পার্টির প্রস্তাবগুরল রিদ� োঁদদর সদঙ্গ আদলাচিা করদে হদব। 

মোমে উচ্চের করমর্দে পাঠাদে হদব।

২। গণশরতি, লদশরহনেষী, মাকটিসবাদী পে, িন্ি, রপপলস লডদমারি্ারস, 
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রহরন্ ও উদুটি পার্টি পরত্রকার সম্াদকী� প্রবদধের উপর আদলাচিা করদে 

হদব। এসব রবষদ� েিসাধারদণর প্ররেররি�া োিদে হদব।

৩। পার্টি পরত্রকা, পার্টি পুরস্তকা ও মাকটিসবাদী সারহে্ রবরিদ�র লাগাোর 

প্রদচটিা চালাদে হদব এবং পার্টি সদস্দদর আত্মরশক্া� অিুপ্রারণে করদে 

হদব।

৪। বারে বারে রগদ� রি�রমে  অেটি  সংগ্হ করদে হদব।

৫। রােনিরেক রবষদ� উচ্চের করমর্র সদঙ্গ পত্রালাপ বা সাক্াৎ আদলাচিা 

করদে হদব।

৬। রক রক িতুি প্রশ্ন ও সমস্া রিদ� আদন্ালি করদে হদব, ঊধ্টিেি 

করমর্র কাদে লস সম্দকটি প্রস্তাব পাঠাদে হদব।

৭। পার্টি-সভ্দদর (পূণটি ও প্রােটিী) এবং এ রে সভ্দদর  প্রদে্দকর কাদের 

রােনিরেক রবদলেষণ করদে হদব। শাখা সভা� ল�ৌেভাদব ব্রতি সদভ্র 

কাদের মূল্া�ি করদে হদব।

৯। এলাকার রিরক্র মািুদষর মদধ্ সাক্রোর অরভ�াি অব্াহে রাখা এবং 

স্কুল �াও�ার উপদ�াগী লেদল-লমদ�দদর স্কুদল পেদে পাঠাদিার ব্বথিা 

করদে হদব।

কাজ বণ্টটনর পদ্ধতর
ব্াঞ্চ সদস্দদর এলাকার লকাদিা িা লকাদিা গণসংগঠদির সদস্ হদে হদব। 

প্ররের্ ব্াদঞ্চ পার্টি ও গণসংগঠদির রবরভন্ন কাে কমদরডদদর মদধ্ বণ্ি করদে 

হদব। রিরদটিটি কাে প্ররের্ কমদরডদক সম্ন্ন করদে হদব এবং োর ররদপা্টি ব্াঞ্চ 

লসদরি্াররদক োিাদে হদব। কাদের লচক-আপ িা করদল কাে বণ্দির অেটিই 

হদব িা।

রঠক উপ�ুতি কমদরডদক োঁর ল�াগ্ো অিুসাদর কাে রদদে হদব। র�রি ল� 

কাে পারদবি িা, োঁদক লস কাে লদও�া চলদব িা। এক্া কাে রদদ� লদখদে 

হদব পদর রেরি অি্ কাদের ল�াগ্ো অেটিি কদরদেি রকিা। মাদে মাদে কাে 

বদল করা কমদরডদদর ল�াগ্ো বৃরধি করার ভাল পধিরে।

িতুি িতুি কমদরডদক কাদে এরগদ� রদদে হদব। ‘‘আমরা োো আর 
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লকউ এ্া পাদর িা।’’ এই মদিাভাব রঠক ি�। প্রদে্কদক দেরর করদে লগদল 

প্রদমাশি লদও�ার পধিরে চালু করদেই হদব। মধ্বেটিী করমর্, লেলা করমর্ ও 

রাে্ করমর্ — সব লক্দত্র ক্াডার প্রদমাশি লদও�ার িীরে ভাদলাভাদব প্রদ�াগ 

করার রসধিান্ত হদ�দে।

সংগঠকরা ক্াডারদদর প্রদমাশি রদদে ‘‘ভ�’’ পাি। লেলা করমর্র সভ্ 

োো এসব করা �া� িা — এ মদিাভাব রঠক ি�। ব্াঞ্চ ও োর মধ্বেটিী করমর্ 

ক্াডার পররবেটিি, রবরভন্ন ফ্রদন্ িতুি কমদরড লদও�া প্রভৃরে সাংগঠরিক রসধিান্ত 

লিদবি। ভুল হদলও এর মদধ্ রদদ� সমস্ত কমটিীর মদধ্ এক্া কমটিেৎপরো ও 

বলদশরভক প্ররেদ�ারগোর মদিাভাব গদে উঠদব।

ক্াডারদদর লালি-পালি করার রদদক রবদশষ িের রদদে হদব। কাে বণ্ি 

একর্ �ার্রিক ব্বথিা ি�। ব্রতিগেভাদব লিোরা — ব্াদঞ্চর পুরােি ও লবরশ 

রােনিরেক লচেিাসম্ন্ন কমদরডরা িতুি িতুি ক্াডারদদর সমস্া সম্দকটি 

ও�ারকবহাল হদবি।  প্রদে্কদক রশরক্ে কদর লোলা, োর রােনিরেক লচেিা বরৃধি 

করা, ভাদলা সংগঠদক পররণে করার েি্ লিতৃথিািী� কমদরডদদর প্র�াস চালাদে 

হদব। এ-লক্দত্র মরহলা কমদরড ও সমাদের পচিাদপদ অংদশর কমদরডদদর 

উন্নে করার ওপর লবরশ লোর রদদে হদব। ব্রতিগে সমরষ্গে — সবটিপ্রকাদর 

প্ররের্ ক্াডারদক সাহা�্ করদে হদব। আত্মরশক্ার উপর লোর রদদে হদব। �াঁরা 

ললখাপো োদিি, োঁদদর রিদে রিদে পোদশািা করদে হদব। পোদশািা করা্াও 

পার ট্ির কাে। �াঁরা ললখাপো কম োদিি, রশরক্ে কমদরডদদর োঁদদরদক দরদ 

রদদ� লশখাদে হদব। এঁদদর রশরখদ�-পরেদ� রােিীরে সদচেি কদর তুলদে পারদল 

পার ট্ির রবলেবী শরতি, সংগ্ামী বারহিীদক মেবেু করার কােই করা হদব।

লকাদিা লকাদিা কমদরড রিদেদক অসহা�, অক্ম মদি কদরি। োঁদদর রিরদটিটি 

কাে রদদ� আত্মরবশ্বাস োরগদ� তুলদে হদব।

প্রদে্ক কমদরডদক কো বলদে, বক্তৃো রদদে লশখাদে হদব। েেসে ভাব 

কার্দ� স্পটিভাদব রােিীরের কো বলদে রশখদে হদব সকলদক।

প্রদে্ক সদস্ োঁর আশপাদশর এ রে এম এবং দরদীদদর রদদ� কাে কররদ� 

লিদবি। কাে কররদ� লিও�া এবং রবরভন্ন কাে বণ্ি কদর রদদ� লসগুরলদক 

গুর্দ� রিদ� আসার দক্ো অেটিি করদে হদব। োোো ভাদলা সংগঠক হও�া 
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�া� িা। লো্খাদ্া খুঁর্িার্ কাে করদেই সম� ফুররদ� �া�, রােিীরে করার 

আর সম� োদক িা। এ অবথিার অবসাি করদে হদব। রােিীরে োো, রবলেদবর 

রচন্তা োো আমরা রক কদর এক-একেি করমউরিস্ট হদে পারর? রােিীরে �ে 

লবরশ আদলাচিা করা �াদব, েেই কমদরডরা প্রদ�ােদি সাংগঠরিক রসধিান্ত 

রিদে পারদবি, উচ্চের করমর্র কাদে পদদ পদদ লদৌদে ল�দে হদব িা।

কাে বণ্দির অধ্াদ� একর্ গুরুত্বপূণটি রবষ� উদলেখ করা দরকার। পার ট্ির 

লকাদিা কােই লো্ ি�। কমদরড স্তারলি একবার বদলরেদলি — সবরকম কাদের 

েি্ প্রদে্ক করমউরিস্টদক দেরর োকদে হদব। এক্া ইরজেি চালাদে হদল োর 

সমস্ত বে অংশ ও লো্ অংদশর মূল্ সমাি। এক্া ইরজেদি ব�লাদরর �া গুরুত্ব, 

এক্া লোট্ট স্ক্রুরও লসই একই গুরুত্ব। সব রমদলই রবলেদবর ইরজেি্া চলদব।

ঘর োেু লদও�া, চা করা, েণ্ডা কাঁদধ বদ� রিদ� �াও�া, গণঅেটি সংগ্হ, ল্াগাি 

লদও�া প্রভৃরে রবরভন্ন কাদে লকাদিা লকাদিা কমদরদডর সংদকাচ লদখা �া�। এ্া 

করমউরিস্ট েদিারচে মদিাভাব ি�। এই মদিাভাব পার ট্িদক ক্দ�র রদদক ল্দি 

রিদ� �া�, বরৃধির রদদক, শরতি সঞ্চদ�র রদদক ি�। আমাদদর সকলদকই বলদশরভক 

উদ্ম রিদ� কাে করদে হদব। আমরা করমউরিস্ট — এর অেটি হদলা, লদশদপ্রম, 

শ্ররমকশ্ররণর লশ্ররণদচেিা, মািবদপ্রম ও সাম্বাদদর মহাি লদক্্ ও আদদশটি আমরা 

উদ্বুধি। রবলেব সমাধা করার েি্ আমরা সব কােই করদে সক্ম।

কাে বণ্দির লক্দত্র ল্াগাি হদব — ল� কমদরড ল� কাে ভাদলা কদর করদে 

পাদরি োঁদক লসই কাে দাও, একেিদক অদিক কাে রদও িা, কাদের রহসাব 

িাও। সবাই রমদল কাে করদল সমরটিগেভাদব কাদের পররমাণও লবরশ হদব, 

কাদের গুণগেমািও বৃরধি পাদব। কাে বণ্দির গুরুত্ব অে্ন্ত লবরশ। ব্াঞ্চ-

লসদরি্াররদক সমস্ত রবষদ� ও সমস্ত ক্াডাদরর ল�াগ্ো ভাদলা কদর রবচার 

করদে হদব। একা িা পারদল আরও দু-রেিেদির সদঙ্গ পরামশটি কদর েব-

বণ্দির চা্টি প্রস্তুে করদে হদব।

ব্াটঞ্চর অবশ্য করণীি কাজ
১। সমগ্ করমউরিস্ট পার্টি (মাকটিসবাদী) েিগদণর রােনিরেক-সাংগঠরিক 

লিো, রবলেব-সমাধার লিো। প্ররের্ করমর্, প্ররের্ ব্াঞ্চ, প্ররের্ সভ্ রিদেদক 
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এই লিতৃদত্বর অংশ রহসাদবই ভাবদে হদব। আমাদদর প্রদে্দকর মোমে, অরভমে 

মন্তব্ রবচাদরর পরই উচ্চস্তদরর করমর্ রােনিরেক লাইি রথির কদরদে। করমউরিস্ট 

পার ট্িদে প্রদে্দকর, প্রদে্ক করমর্র ও ইউরিদ্র রােনিরেক ও সাংগঠরিক 

প্রদশ্ন মোমে লদবার অরধকার  আদে, সুদ�াগ আদে। লসই সুদ�াগ ব্বহার করদে 

হ�। পার ট্ির গঠিেদ্রি এ সম্দকটি রিদদটিশ লদও�া আদে। এই আদলাচিার পর 

উচ্চেম ও উচ্চের করমর্গুরল �খি লকাদিা রােনিরেক লাইি ও সাংগঠরিক 

রসধিান্ত গ্হণ কদর, েখি ো প্ররের্ করমর্দক, ব্াঞ্চদক ও সভ্দক মািদেই 

হদব। এদকই বদল গণোর্রিক লকন্দীকরণ। এই রি�ম মািদল প্রদে্দকই পার ট্ি 

লিতৃদত্বর অঙ্গ ও অংশ রহসাদব রিদেদক ভাবদে রশখদবি।  পার ট্ির রােিীরেক 

ও সাংগঠরিক রসধিান্ত আমার রতিমাংদসর সদঙ্গ রমদশ লগদল আরমও থিািী�ভাদব 

প্রদ�ােিমদো রােনিরেক রসধিান্ত রিদে সক্ম হদবা। গণোর্রিক-লকরন্দকোর 

িীরেদক �ার্রিকভাদব িা লদদখ করমউরিস্ট দরৃটিদে লদখদল প্ররের্ ব্াঞ্চ ও সদস্ 

রিদেদক ল�াগ্ো ও অরধকার সম্দকটি দৃঢ় আত্মরবশ্বাস রিদ� অগ্সর হদে পারদবি। 

পার ট্িদক বাঁচাবার েি্ চাই—পার ট্ির প্ররে আিুগে্, পার ট্ি-শৃঙ্খলা লমদি চলা এবং 

উচ্চের করমর্র রসধিান্ত লমদি চলা। রকন্তু পার ট্িদক বারেদ� রিদ� �াও�ার েি্ 

চাই — রােনিরেক উদদ্াগ ও সাংগঠরিক কমটিেৎপরো।

২। ব্াঞ্চ কদ�কেি কমদরদডর সমরটিমাত্র ি�। এ্া শুধু কাঠাদমা। এর 

রভেদরর বস্তু হদলা এর ফাংশাি অেটিাৎ ধা�টি কােগুদলা। পার্টি গঠিেদ্রি প্রদে্ক 

করমর্ ও ব্াঞ্চ প্রভৃরের রক রক কাে ো পররষ্ার কদর লদও�া আদে। সামরগ্ক 

দৃরটি রিদ� প্রদে্দকর কদমটি  উদদ্াগ ও উদ্ম বৃরধি করদে হদব। ইরিরশদ�র্দভর 

(উদদ্াদগর) স্ফুরণ ঘ্াদে হদব। ো হদলই সংগঠিগে লবাধ আসদব কমদরডদদর 

মদধ্ (অগটিািাদেশি লসন্স)। প্রদে্কদকই পার্টির গুরুত্ব বুেদে হদব। ো হদল 

প্রদে্দকর কাে করার সম� েব-লসন্স আসদব অেটিাৎ রিে কাদের গুরুত্বদবাদধর 

পররষ্ার হদব। একেি �রদ রিদের কাের্ িা কদরি ো হদল সমগ্ পার্টি�দ্রি, 

রবলেব�দ্রি লগালদ�াগ লদখা লদদব। সমস্ত কাে্াই লভদস্ত �াদব একেদির 

গারফলরের েি্। বলদশরভক কমটিদবাধ োকা চাই। আর চাই কাদের দিপুণ্। 

কাের্দক রিপুণোর সদঙ্গ সম্ন্ন করদে হদব অেটিাৎ ল্করিকাল এরফরসদ�রন্স 

চাই। ল� কাে্া করা হদব ো ল�ি খুব রিপুণভাদব ভাদলা কদর করা হ�।
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সংগঠিদবাধ, কাদের গুরুত্বদবাধ এবং কাে করার কা�দা� দিপুণ্ — এই 

রেির্ রবষদ�র ওপর িের রাখদল সংগঠদির অগ্গরে ও উন্নরে অবশ্ম্ভাবী।

(কাদের দিপুণ্ সম্দকটি কমদরড ললরিদির ও স্তারলদির বতিব্ ব্াখ্া করা 

প্রদ�ােি। রুশী� বলদশরভক দৃঢ়ো ও আদমররকার কমটিনিপুণ্ — এই দুই এর 

রমলি চাই। রিপুণো োকদল ও দক্ো অেটিি করদে পারদল কম সমদ� পার্টির 

লবরশ কাে করা �া�। এক্া কাে করদে রগদ� অেটিাৎ কাগে রবরি� করদে রগদ� 

একটু রােিীরে চচটিা করলাম, আবার পার্টির েি্ অেটি সংগ্হও করলাম। একই 

সাদে রবরভন্ন কাে অিা�াদস করার পধিরে আ�তি করদে হদব।

৩। ব্াদঞ্চর কাে সম্দকটি  কদ�কর্ রবষদ�র উপর খুবই গুরুত্ব রদদে হদব। 

রবষ�গুরল হদলা : (ক) উচ্চের করমর্র রসধিান্ত কাদে পররণে করদে হদব। 

(খ) পার্টির রােনিরেক ও সাংগঠরিক রসধিাদন্তর পদক্ েিগণদক আকৃটি করার 

রবরভন্ন পন্ার উদ্াবি করদে হদব। (গ) কাদের মদধ্, অরভ�াদির মদধ্, ল� 

সব েঙ্গী কমটিী সামদি এদস �াদছেি োঁদদর এ রে’র (কমটিী দদলর) সদস্ করদে 

হদব। োঁদদর রিরদটিটি োরলকা োকদব। োঁদদর কাে লেদকও রি�রমে ললরভ আদা� 

করদে হদব। (গ) ব্াদঞ্চর রবরভন্ন এলাকা� পার্টি পরত্রকা প্রকাদশ্ ্ারিদ� রদদে 

হদব, �াদে অসংখ্ ির-িারী, পার্টি-পরত্রকা পোর সুদ�াগ পাি। (ি) সম্ভব হদল 

প্ররে এলাকার বা কারখািার শ্ররমকদদর ও গ্াদমর কৃষক-লখেমেুরদদর রবরভন্ন 

দারব-দাও�া রিদ� লপাস্টার ্ারিদ� রদদে হদব। (চ) উচ্চের করমর্র কাদে 

রবরভন্ন রবষদ� ব্াদঞ্চর মোমে পারঠদ� রদদে হদব।

৪। ব্াদঞ্চর রবরভন্ন কাদের দার�দত্ব �াঁরা োকদবি োঁদদর রিদেদদর লিো 

রহসাদব দেরর হদে হদব। পার ট্ি –সারহে্ ও পরত্রকা রবরি�, পার ট্ি েহরবল সংগ্হ, 

শ্ররমক ইউরি�ি, কৃষক সরমরে, মরহলা সরমরে, �বু-োত্র সংগঠি, সাংস্কৃরেক 

সংগঠি, পাোর ক্াব-লাইদব্রর, সাক্রো সরমরে, িাগররক করমর্, বরস্ত করমর্ 

প্রভৃরে রবরভন্ন পার ট্ি সংগঠি ও গণসংগঠদির দার�দত্ব ল� সব কমদরড োকদবি, 

োঁরা োঁদদর সদঙ্গ কদ�কেি সদস্ এবং এ রে সদস্দক রিদ� এক একর্ কমটিীদল 

গঠি কদর রি�রমে কাদের ব্বথিা করদবি। এক-এক্া কাদের মদধ্ রদদ� 

ল�াগ্ো ও দক্ো অেটিি করার সদঙ্গ সদঙ্গ প্ররেরদি রােিীরে আদলাচিার পধিরে 

�তুি  হদল কমদরডরা প্রকৃেই লিো রহসাদব েিগদণর সামদি প্ররেভাে হদবি।
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৫।  লিো হদে হদল রেির্ রদক লেদক উন্নরের েি্ প্র�াস চালাদে হদব:

 (ক)  রােনিরেক জ্াি বৃরধি করার েি্ রি�রমে পার্টি-পরত্রকা পাঠ, সদ্ 

প্রকারশে পার্টির পুরস্তকা অধ্�ি, সাধারণ কাগেপত্র পাঠ কদর লদদশর 

ও রাদে্র রােনিরেক পরররথিরে সম্দকটি ও�ারকবহাল হও�া। �াঁরা 

পেদে পাদরি িা োঁদদর একটু অক্রজ্াি দরকার — এ রবষদ� রিদের 

উদদ্াগ োকা দরকার, ো োো রশরক্ে কমদরডদদর এ সম্দকটি দার�ত্ব 

লিও�া উরচে, কারণ এ সর রবষদ� জ্াি অেটিি োো রােনিরেক 

লচেিা বােদে পাদর িা। দদিরন্ি কাদের সদঙ্গ এই কাদে �ুতি করদে 

হদব — এ েি্ সম� লবর কদর রিদে হদব।

(খ)  সাংগঠরিক লক্দত্র রচন্তা করদে হদব — রক পধিরেদে থিািী� 

সংগঠিদক মেবুে করা �া� রকভাদব আরও িতুি িতুি কমটিী ও 

দরদীদক আকৃটি করা �া�। রবরভন্ন মািুষদক রদদ� কাে কররদ� 

লিও�ার দক্ো অেটিি করদে হদব। রিরদটিটি সমদ� রিরদটিটি থিাদি 

রিরদটিটি কাে সুসম্ন্ন করার রদদক িের রদদে হদব। মািুদষর সদঙ্গ 

লকাদিা রবষদ� কো রদদ� কোর লখলাপ করা চলদব িা। সুশৃঙ্খলভাদব 

রিদের েীবি ও পাররবাররক েীবিদক সংগরঠে কদর রি�মমদো সব 

কাে কদর ল�দে হদব। রিদের েীবিদক ও েীবিধারাদক সংগরঠে 

করদে পারদল পার্টির সংগঠিদকও উন্নে করদে সাহা�্ করা সম্ভব 

হদব। পার্টির রসধিান্ত, সমরটিগে কাে ও ব্াদঞ্চর শৃঙ্খলা — এইগুরল 

সম্দকটি রচন্তার মাধ্দম রিদের মদধ্ সংগঠিদবাধ (অগটিািাইদেশি 

লসন্স) উন্নে করদে হদব।

(গ)  ব্রতিগে আচার-আচরদণর মাধ্দম েিগদণর রপ্র� হদে হদব। েিগণদক 

চুম্বদকর মদো আকষটিণ করদে পাদর — এমি ব্বহার ও আচরণ ল� 

লকাদিা করমউরিদস্টর হও�া উরচে। চলাদফরা, কোবােটিা, কােকমটি 

প্রভৃরের মাধ্দম েিগদণর  শ্রধিা অেটিি করদে হদব। এেি্ রিদের 

মদধ্ রবদশষভাদব সংগ্াম চালাদে হ�। লদাষ-ত্রুর্গুরল সংদশাদি কদর 

খাঁর্ মািুষ ও করমউরিস্ট হও�ার েি্ রিরন্তর প্র�াস চালাদে হদব। 

এই প্রসদঙ্গ বলা প্রদ�ােি, রিদের ও অি্াি্ কমদরদডর স্াথি্ সম্বদধে 
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সবটিদা সোগ োকদে হদব। স্াথি্ রক্া করদে িা পারদল পার্টিরই ক্রে 

হদব — এ কো মদি রাখা দরকার।

৬। পার্টি েহরবল সংগরঠে করদে হদব। এলাকার প্ররের্ মািুদষর কাদে 

পার্টির অদেটির প্রদ�ােদির কো লবাোদে হদব। রক রক কাদে ্াকা খরচ হ�, ো 

সাধারণভাদব োঁদদর লবাোদে হদব। শ্ররমকদশ্ররণর পার্টি, গররদবর পার্টি  হদলও এ 

পার্টির ভাণ্ডার অফুরন্ত কারণ শ্রমেীবী েিগদণর সংখ্া লশাষকদশ্ররণর েিসংখ্ার 

লচদ� অদিক লবরশ। প্রদে্দক দশ ্াকা বা পাঁচ ্াকা কদর রদদলও লক্ লক্ 

মািুদষর কাে লেদক করমউরিস্ট পার্টির অেটি সংগ্হ সম্ভব। লকউ লবরশ ্াকা 

রদদল ো আলাদা রবষ� রহসাদব লদখদে হদব। রকন্তু এর েি্ সংগরঠে প্র�াদসর 

প্রদ�ােি। প্ররে সপ্তাদহ বা মাদসর কদ�ক্া রদি রিরদটিটি কদর অেটি সংগ্দহর 

কাদে প্রদে্কর্ মািুদষর কাদে �াও�ার লপ্রাগ্াম করদে হদব। এলাকার লকাদিা 

বারে, লকাদিা মািুষ ল�ি এই অরভ�াদির বাইদর িা োদকি। 

৭। েিগদণর রভের কাদের উপর লোর রদদে হদব। েিগদণর রবরভন্ন প্রশ্ন 

ও সমস্া রিদ� আদলাচিা করদে হদব। সমস্া সম্দকটি রকভাদব আদন্ালি বা 

আদলােি সৃরটি করা �া�, ো রথির করদে হদব। প্রদ�ােি হদল ঊধ্টিেি করমর্র 

পরামশটি গ্হণ করদে হদব। 

৮। পার্টি-সভ্ সংগ্হ করদে হদব। রবদশষভাদব লমহিেকারী মািুষ, 

মরহলা, েফরসরল, আরদবাসী, ধমটিী� ও ভাষাগে সংখ্ালঘু এবং কম ব�সী 

োত্র-�ুবদদর মধ্ লেদক পার্টি সদস্ সংগ্হ করার ওপর গুরুত্ব আদরাপ করদে 

হদব। আদন্ালি সংগ্াম ও রবরভন্ন প্রচার অরভ�াদির রভের রদদ� িতুি িতুি 

কমটিী লবররদ� আসদেি। োঁদদর এ রে’লে (কমটিী-দদল) সংগরঠে করদে হদব 

— শৃঙ্খলার মদধ্ এদি রি�রমে কাে রদদে হদব। পার্টি-রশক্ার ব্বথিা করদে 

হদব। পার্টির কাগেপত্র রবদশষ কদর, গণশরতি, লদশরহনেষী, রহরন্ স্াধীিো ও 

রকসাি মেদুর পোদে হদব। োঁদদর সদঙ্গ রােনিরেক আদলাচিা করদে হদব। 

রবলেবী দৃরটিভরঙ্গ োঁদদর মাো� প্রদবশ করাদে হদব। কাদের মধ্ রদদ� কাদের 

লচক-আদপর পর এ রে সদস্ বাোদে হদব। আবার এ রে সদস্দদর মদধ্ পার্টি 

শৃঙ্খলাদবাধ োগ্ে কদর রােিীরে রদদ� োঁদদর িতুি প্রােটিী সভ্পদ রদদে হদব। 

এ কাে প্রদে্ক পার্টি সভ্দক কদর ল�দে হদব।
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৯। উপররউতি সমস্ত কাে সুপররকরল্পেভাদব করদে হদব। পররকল্পিা ব্েীে 

এে কাে সুষ্ঠুভাদব সম্ন্ন করা �াদব িা। ব্াদঞ্চর মদধ্ পররকল্পিা লপশ করদে 

হদব। সমরটিগে আদলাচিা মাধ্দম ো গ্হণ করদে হদব। পররকল্পিারবহীি 

এদলাপাোরে কাদের মধ্ রদদ� লকাদিা ব্াদঞ্চরই উন্নরে হদব িা। প্ররে মাদস 

একর্ ব্াঞ্চ দবঠদক আগামী মাদসর কাদের পররকল্পিা গ্হণ করদে হদব। 

সবটিভারেী� স্তর লেদক, রাে্স্তর অেবা লেলাস্তর লেদক লকাদিা অরভ�াদির 

রসধিান্ত হদল, লকাদিা লোই-সংগ্াদমর রসধিান্ত হদল ব্াদঞ্চর পররকল্পিার সব 

রকেুদক বারেল করা চলদব িা। দদিরন্ি লাগাোর কাদের ধারা অব্াহে 

গরেদে চালাদে হদব। োরই মাদে আদন্ালি, সংগ্াম ও রমরেল-সমাদবশ এদস 

পেদব। একরদি বা দু’রদি পররকরল্পে কাে বধে োকদব, রকন্তু োরই মাদে 

পদর লস কােগুরল অরেররতি কমটিী রদদ� সম্ন্ন কদর রিদে হদব। আরম আে 

আদন্ালদির েি্ অমুক কাে করদে �ারছে, আমার রি�রমে কাে্া আপিাদক 

কদর রদদে হদব — এ কো বলদে হদব আর একেি দরদী, প্রােটিী সভ্ বা এ 

রে সদস্দক। খুবই করঠি ব্াপার — েোরপ এ্াই করমউরিস্ট পার্টির পধিরে। 

লাগাোর দদিরন্ি কাে বধে রাখদল আদন্ালি-অরভ�াি-লোইদ�র মদধ্ লেদক 

ল� ফসল উঠদব, োদক পার্টি ও রবলেদবর কাদে সুসংহে করা �াদব িা, দুদ্ার 

মদধ্ পারস্পররক সম্কটি্া খুব ভাল কদর বুেদে হদব।

সবদচদ� বে কো হদলা — অ্ারেদ্শি ও প্রপাগান্ডাদক �ুতি কদর 

পররকল্পিামদো লাগাোর কাদের মধ্ রদদ� প্ররের্ ব্াঞ্চদক এরগদ� ল�দে হদব। 

প্ররের্ ব্াদঞ্চ েিগদণর রবরভন্ন অংদশর, স্তদরর গণসংগঠি গদে উঠদব। লসই 

সংগঠদির সদস্দদর সদঙ্গ দদিরন্ি সংদ�াগ থিাপি কদর োঁদদর রােিীরে 

রদদে হদব। পার্টিদক সুসংহে কদর রবলেবী গণলাইি �ো�েভাদব কা�টিকরীভাদব  

রূপার�ে করদে হদব।

আদরা কদ�কর্ আদন্ালদির ব্াপাদর শাখা সম্াদকদদর সহদ�াগী ভূরমকা 

গ্হণ করদে পারদল ভাদলা হ�। রবজ্ািমিস্কো প্রসাদরর কাে, রশশু-

রকদশারদদর মদধ্ সুথি লচেিা গদে লোলার কাে, সাক্রো প্রসাদরর কাে, 

প্ররেবধেী মািুষদদর অরধকার প্ররেষ্ার সংগ্াম— এইগুরলর প্ররে করমউরিস্টদদর 

সহদ�ারগোর মদিাভাব োকা প্রদ�ােি।
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ব্াঞ্চ-প্সটরেটাতরর কাজ
পার্টির অে্ন্ত গুরুত্বপূণটি পদদ অরধরষ্ে ব্াঞ্চ-লসদরি্ারররা। এলাকা� 

এলাকা� েিগদণর মদধ্ সমগ্ পার্টিদক অেটিাৎ ব্াঞ্চ, এ রে এবং দরদী লগাষ্ীদক 

োঁরাই পররচালিা কদরি। ব্াঞ্চ-লসদরি্াররদক ব্াদঞ্চর কদ�কেি উদী�মাি 

লিোর সাহাদ�্ লসই গুরুদার�ত্ব পালি করদে হদব।

ব্াঞ্চ-লসদরি্াররদক প্ররেরদদির কাগে পেদে হদব। প্ররেরদদির রােনিরেক 

পরররথিরে সম্দকটি এক্া ধারণা রিদে হদব। রােিীরে োো রেরি এক পাও 

এদগাদে পারদবি িা। এ্া সব সম� ল�ি মাো� োদক।

ব্াঞ্চ-লসদরি্াররদব কেগুরল কাে রি�মমারফক কদর ল�দে হদব। এ ব্াপাদর 

লকাদিা গারফলরে চলদব িা।

১। সব এলাকা� রি�রমে ব্াদঞ্চর রমর্ং ডাকদেই হদব। েদব শহর রশল্পাঞ্চল, 

গজে প্রভৃরে থিাদি প্রদ�ােদি পারক্ক দবঠক করদে হদে পাদর। সকল সদস্ 

�াদে রমর্ং-এ উপরথিে োদকি ো সুরিরচিে করদে হদব।

২। কাে-বণ্দির খসো রিদে আদগ প্রস্তুে কদর রমর্ং-এ লপশ করদে 

হদব। আদলাচিার পর ো সংদশারধে (�রদ হ�) আকাদর গ্হণ করদে হদব। কদব 

লচক-আপ হদব ো আদগই রঠক কদর লফলদে হদব। পরবেটিী দবঠদকর োররখ ও 

সম� রথির করদে হদব।

৩। ব্াঞ্চ অরফদস (ল�খাদি আদে) গণশরতি, লদশরহনেষী, (রহরন্-উদুটিভাষী 

অধু্রষে এলাকা হদল — রহরন্ উদুটি কাগে) প্রভৃরে কাগদের ফাইল রাখদে 

হদব। একেি এ রে সদস্দক এই দার�ত্ব লদও�া �া�। ল�খাদি প্রদ�ােি লকন্দী� 

মুখপত্র ‘‘রপপলস লডদমারি্ারস’’-ও রাখদে হদব। পার্টি পুরস্তকা, মাকটিসবাদী 

পে, িন্ি, এবং গণসংগঠদির পত্র-পরত্রকা (শ্ররমক আদন্ালি, একসাদে, 

কৃষক আদন্ালি, �ুবশরতি, োত্র সংগ্াম, গণিা্্ প্রভৃরে) ও পুস্তদকর েি্ 

একর্ লোট্ট ব্াঞ্চ লাইদব্রর গঠি করদে হদব। এসব কাে একেি এ রে সদস্ 

বা দরদীও করদে পাদরি। এ কাের্ অে্ন্ত প্রদ�ােিী�। পার্টিদক িতুি লমাে 

লফরাদে হদল এ কাদের গুরুত্ব অে্ন্ত লবরশ।

৪। ব্াঞ্চ সভার ররদপা্টি, কমদরডদদর কাদের লচক-আপ ররদপা্টি, অগ্গরের 

ররদপা্টি ব্াঞ্চ সম্াদক োর ঊধ্টিেি করমর্র দপ্তদর রি�রমে পাঠাদবি,



৫। ব্াদঞ্চর এলাকার প্রদে্ক সদস্, এ রে সদস্ ও দরদীদদর প্রদে্কদক 

লকাদিা িা লকাদিা রিরদটিটি কাে রদদে হদব। ব্াঞ্চ-লসদরি্াররদক দার�ত্ব রিদ� 

লদখদে হদব — সবাই কাে লপদলি রক িা। সকলদকই রবরভন্ন রবষদ� প্রচার ও 

আদন্ালি সংগ্াদম অংশগ্হণ করদে হদব।

৬। সমস্ত গণসংগঠি পৃেক পৃেকভাদব চালাি হদছে রকিা, ো লদখদে হদব। 

এ রবষদ� অি্াি্ ব্াদঞ্চর সদঙ্গ একদ�াদগ কাদের প্রদ�ােি। লসদক্দত্র উচ্চের 

করমর্র সাহা�্ রিদ� এলাকার লট্রড ইউরি�ি, কৃষক লখেমেুর সরমরে, মরহলা 

সরমরে, োত্র-�ুব সংগঠি, সাংস্কৃরেক সংগঠি, িাগররক করমর্, সাক্রো 

সরমরে, বরস্ত করমর্ প্রভৃরে সংগঠদি এই ব্াদঞ্চর লক লক দার�দত্ব োকদবি, ো 

রঠক করদে হদব, ললাকাল করমর্র  সাহাদ�্ দু-রেির্ ব্াদঞ্চর মদধ্ গণসংগঠদির 

কাদের সমন্ব� ঘ্াদে হদব। দু-রেির্  ব্াঞ্চ এলাকা রমদল গণসংগঠিগুরলর 

প্রােরমক করমর্ কাে কদর, োই এইভাদব সমন্ব� সাধি করদে হদব।

সকদলর উদদ্াদগ ও উদ্দম কাে চলদে োকদল এদো কাে ব্াঞ্চ-লসদরি্ারর 

লবশ সুশৃঙ্খলার সাদে সম্ন্ন কররদ� রিদে পারদবি। সমরটিগর কমটিেৎপরোর 

মদধ্ পার্টি কমদরডরা কাদে আিন্ পাদবি।

উপসংহার
আমাদদর পার্টির সকল সদস্দকই সভ্পদদর শপে বাদক্ স্াক্র করদে 

হদ�দে। ল� শপদে উদলেখ করা রেল : ‘‘আরম পার্টির লক্্ ও উদদিশ্ গ্হণ 

কররে এবং পার্টির গঠিে্রি লমদি চলদে ও পার্টির সমস্ত রসধিান্ত রবশ্বস্তভাদব 

কাদে পররণে করদে সম্ে আরে। আরম সাম্বাদদর আদদশটিাপদ�াগী েীবি 

�াপদির লচটিা করদবা এবং সবটিদা পার্টি ও েিগদণর স্ােটিদক ব্রতিগে স্াদেটির 

ঊদধ্টি থিাি রদদ� রি:স্ােটিভাদব শ্ররমকদশ্ররণ, লমহিেী েিগণ ও লদদশর লসবা 

কদর �াব।’’

শপেবাদক্র কোগুরল আমরা মদি প্রাদণ গ্হণ করদবা এবং েদিু�া�ী 

পার্টি সদস্ রহসাদব পার্টির আহ্াদি পার্টির দদিরন্ি কাে রূপার�ে করদল 

ও আদন্ালি-সংগ্াদম অংশগ্হণ করদল পার্টির বেটিমাি সাংগঠরিক অবথিা 

রবরাে করদে পারদো িা। রােনিরেক-মোদশটিগে রদক লেদক পার্টি সদস্ 
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ও লিতৃথিািী� পার্টি কমটিীদদর মাি উন্ন�ি ঘ্াদে পারদল পার্টিদক সররি� ও 

রির্রি�োর বেটিমাি অিুপাে দেরর হদে পারদো িা। একইভাদব সাধারণ পার্টি 

সদস্দদর ও ব্াঞ্চ সম্াদকদদর বেটিমাি দুঃখেিক রােনিরেক সাংগঠরিক 

পরররথিরের মাদির েি্ রাে্ করমর্, লেলা করমর্গুরল এবং অসংখ্ মধ্বেটিী 

করমর্ দার�ত্ব এরেদ� ল�দে পাদর িা। োই, রাে্ ললেিাম রিরদটিটি সম� অন্তর 

প্রােরমক ইউরি্ ব্াঞ্চ লেদক শুরু সবটিস্তদরর করমর্গুরল পার্টির সামরগ্ক 

কাদের প�টিাদলাচিা করার রসধিান্ত গ্হণ কদরদে। প্ররের্ ব্াঞ্চদক রিরদটিটি সমদ�র 

ব্বধাদি সভা কদর এলাকার েিগদণর সদঙ্গ রিরবে সম্কটি রক্া করা, োদদর 

েীবন্ত সমস্া ও এলাকার আশু আদা�দ�াগ্ দারব রিদ� আদন্ালি-সংগ্াম গদে 

তুলদে হদব। অবশ্ই প্ররের্ পার্টি সদস্দক ব্রতিস্াদেটির ঊদধ্টি অবথিাি কদর 

েিগদণর স্াদেটি রি:স্ােটিভাদব শ্ররমকদশ্ররণ ও লমহিেকারী েিগদণর অিুকূদল 

প্রাে্রহক করমউরিস্ট কা�টিকলাপ পররচালিা করদে হদব। সবটিস্তদরর পার্টি লিো 

ও কমটিীদদর েিস্াদেটি রিেস্ পার্টির স্াধীি কমটিসূচী এবং বামপন্ী শরতির ল�ৌে 

কমটিসূচীর রভরতিদে আদন্ালি-সংগ্াদম �ুতি োকদে হদব ও সাফল্ অেটিি 

করদে রিরলস প্রদচটিা চালাদে হদব। আবার এই কাে সুষ্ঠুভাদব সম্ন্ন করদে 

ব্াঞ্চ সম্াদকসহ রবরভন্ন স্তদরর লিতৃথিািী� কমটিীদদর �ত্নসহকাদর রােনিরেক 

প্ররশক্ণ রদদে হদব।  

মোদশটিগে দৃরটিভরঙ্গদে রােনিরেক-সাংগঠরিক কাে পররচালিা� ল�দহতু 

ব্াঞ্চ বা শাখার গুরুত্বপূণটি ভূরমকা রদ�দে—োই, ব্াঞ্চ সম্াদকদদর রােনিরেক 

প্ররশক্ণ ও েদাররক একান্ত েরুরী। এই কাে সফলভাদব সম্ন্ন করদে অবশ্ই 

ব্াদঞ্চর পদর মধ্বেটিী করমর্, লেলা করমর্ ও রাে্ করমর্দক সরবদশষ �ত্নবাি 

হদে হদব এবং রিরদটিটি সম� অন্তর রবরভন্ন স্তদরর করমর্র কাদের সদঙ্গ প্রােরমক 

ইউরিদ্র কাদের প�টিাদলাচিার ব্বথিা চালু রাখার মধ্ রদদ� রােনিরেক-

সাংগঠরিক কাদের ধারার উন্নরে ঘ্াদিা সম্ভব।
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