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ভারতের কমিউমিস্ট পাম্টি (িাকটিসবাদী)

পমচিিবঙ্গ রাজ্য কমিম্

রাজ্য সাংগঠমিক প্লেিাি 

৩০ প্সতটেম্বর – ১ অত্াবর, ২০১৬

রাজনিমেক প্ভূমি
 ১. ১৯৭৮ োপ্ল যখন োংগঠশ্নক সলেনা� হয়, তখন স্াধীনতা লাপ্ভর ৩০ বছর পর 

পশ্চি�বপ্ঙ্গ এক নতুন ও অনুকূল পশ্রশ্থিশ্ত। পাশ্ি্ট ও গণফ্রপ্টের শ্বস্ার এবং জনগপ্ণর 

�প্ধ্য পাশ্ি্টর প্রভাব দ্রুত বৃশ্ধি সপপ্ত থাপ্ক। পাশ্ি্ট েদে্যও উচ্চহাপ্র বাপ্ে। নতুন 

বহু�ুখী কাজ, চ্যাপ্লঞ্জ এবং ে�থ্টপ্নর প্রাবপ্ল্যর �প্ধ্য োলশ্কয়া সলেনাপ্�র শ্নপ্দ্টশ 

অনুযায়ী েদে্যপপ্দর �ান এবং অলঙ্ঘনীয় োংগঠশ্নক নীশ্তশ্নয়� কপ্ঠারভাপ্ব প্রপ্য়াগ 

করার কাপ্জ যথাযথ দৃশ্টি সদওয়া যায়শ্ন। ফপ্ল সলেনাপ্�র শ্েধিাপ্তের প্রকৃত রূপায়ণ 

সথপ্ক পাশ্ি্ট ও তার েংগঠন সপশ্ছপ্য় পেপ্ত থাপ্ক।

 ২. ১৯৯২ োপ্ল পাশ্ি্টর চতুদ্টশ কংপ্রেপ্ে এক শ্ভন্নতর পশ্রশ্থিশ্তপ্ত োলশ্কয়া সলেনাপ্�র 

শ্েধিাতেগুশ্লর রূপায়প্ণর পয্টাপ্লাচনা হয়। তখন ে�াজতপ্্রের শ্বপয্টয় ঘপ্িপ্ছ এবং 

অন্যশ্দপ্ক ভারপ্তর শােকপ্রেশ্ণগুশ্লর অন্যত� প্রশ্তশ্নশ্ধ কংপ্রেে সকপ্্রের ক্ষ�তায় 

সথপ্ক  োম্াজ্যবাদী নয়া-উদারনীশ্ত  চালু কপ্রপ্ছ। উত্ান ঘপ্ি উরে োম্প্রদাশ্য়কতার। 

এই পশ্রশ্থিশ্তপ্ত চতুদ্টশ পাশ্ি্ট কংপ্রেপ্ে এবং পরবত্টী পাশ্ি্ট কংপ্রেেগুশ্লপ্ত োংগঠশ্নক 

সক্ষপ্রে অপ্নক ে�প্য়াপপ্যাগী শ্েধিাতে সনওয়া হয়। এই ে�য়পপ্ব্ট পাশ্ি্টর রাজ্য 

েপ্মেলনগুশ্ল এবং রাজ্য কশ্�শ্ির েভাগুশ্ল সথপ্কও েংগঠনপ্ক েশ্ঠক পপ্থ শ্নপ্য় 

আেপ্ত অপ্নক গুরুত্বপূণ্ট শ্েধিাতে রেহণ করা হপ্য়শ্ছল। শ্কন্তু শ্েধিাতেগুশ্ল কায্টকর 

করপ্ত দৃঢ় ও লাগাতার প্রপ্চটিা রেহপ্ণ আ�রা ব্যথ্ট হপ্য়শ্ছ।

 ৩.  বা�ফ্রপ্টের েরকার পশ্রচালনার েুদীঘ্ট পপ্ব্ট শ্বপ্শষত সশষশ্দপ্ক গণেংগঠনে�ূপ্হর 

স্াধীন কায্টক্র� এবং শ্বশ্ভন্ন জ্বলতে ে�ে্যা ও শ্বষয়গুশ্ল শ্নপ্য় আপ্্ালপ্ন জনগণপ্ক 

ে�প্বত করার কাপ্জ দুব্টলতা সদখা সদয়। গণেংগঠপ্নর স্াধীন ভূশ্�কা, গণতাশ্্রেক 

পশ্রচালনা এবং শ্বলেবী পাশ্ি্ট শ্হোপ্ব পাশ্ি্টপ্ক গপ্ে সতালার জন্য শ্বশ্ভন্ন ে�প্য় 

পদপ্ক্ষপ সনওয়া হপ্লও আকাশ্ক্ক্ষত ফল লাভ হয়শ্ন, জনে�থ্টপ্নর ক্ষয়প্রাশ্প্ত ঘপ্িপ্ছ। 

শ্শশ্থল অতের্্টশ্তির কারপ্ণ পাশ্ি্ট েদে্যপ্দর গুণ�ান হ্াে পাওয়ায় সরেশ্ণেংরো� ও 

�তাদশ্টগত েংরো� দুব্টল হপ্য়প্ছ। পাশ্ি্ট েংগঠপ্ন এবং একাংপ্শর পাশ্ি্ট ক�প্রডপ্দর 
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�প্ধ্য নানা অবাশ্ছিত স�াঁক অনুপ্রপ্বশ কপ্র। ক্ষশ্তরেস্ হয় গণতাশ্্রেক সকশ্্রেকতার 

যথাযথ অনুশীলন। এর ো�শ্রেক পশ্রণাপ্� পাশ্ি্টর েপ্ঙ্গ জনগপ্ণর শ্বশ্ছিন্নতা ক্র�শ বৃশ্ধি 

পায়। এর পাশাপাশ্শ  এ ে�প্য় সদখা যায় প্রশ্তশ্ক্রয়াশীল শশ্তি ও োম্প্রদাশ্য়ক শশ্তি 

ক্র�শ তাপ্দর প্রভাব বৃশ্ধি করপ্ত েক্ষ� হপ্য়প্ছ।  

 ৪.  ২০১১ োল সথপ্ক ভারপ্তর �প্ধ্য এক�ারে পশ্চি�বপ্ঙ্গ এক নশ্জরশ্বহীন ফ্যাশ্েস্েুলভ-

ে্রোে চলপ্ছ। েম্ূণ্ট প্রশ্তকূল পশ্রশ্থিশ্তপ্ত পাশ্ি্ট েংগঠন ও গণতাশ্্রেক আপ্্ালপ্নর 

ওপর একিানা প্রচণ্ড শ্হংস্র আঘাত রাপ্জ্যর পাশ্ি্ট েংগঠনপ্ক অশ্বন্যস্ কপ্র সতাপ্ল। 

শ্কছু এলাকায় ২০০৮-০৯ োপ্লই এই প্রশ্ক্রয়া শুরু হপ্য়শ্ছল। পুশ্লশ্শ েহায়তায় 

শােকদপ্লর গণত্রে-শ্বধ্ংেী অশ্ভযাপ্ন এত শহীদ, এত ঘরছাো, হা�লা, জশ্র�ানা, 

জীশ্বকা ধ্ংে, শ্�থ্যা অশ্ভপ্যাপ্গ ফাঁোপ্না, অশ্ফে দখল, অশ্নিেংপ্যাগ, ক্র�াগত 

হু�শ্ক ইত্যাশ্দর ো�প্ন পাশ্ি্ট েংগঠন অপ্নকিা ক্ষশ্তর েমেুখীন হয়। এরক� অভাবনীয় 

কশ্ঠন পশ্রশ্থিশ্তপ্তও উপ্লেখপ্যাগ্য অংপ্শর পাশ্ি্ট েদে্য ও ক�্টী োহপ্ের েপ্ঙ্গ লোই 

কপ্র শ্বরাি অবদান সরপ্খপ্ছন। ২০১৬ োপ্ল শ্বধানেভা শ্নব্টাচপ্নর ফলাফল 

সঘাষণার পর এই েব্টাত্মক ও বহু�াশ্রেক আক্র�প্ণর তীব্রতাবৃশ্ধি এক নতুন চশ্ররে 

অজ্টন কপ্রপ্ছ। দুন্টীশ্ত-সকপ্লঙ্াশ্র সথপ্ক েশ্চিত শ্বপুল অথ্টশশ্তি ও সগািা পুশ্লশ-

প্রশােনপ্ক দলীয় স্াপ্থ্ট ব্যবহার কপ্র প্রশ্তবাদ-দ�ন ছাোও স্ায়ত্তশাশ্েত, শ্নব্টাশ্চত 

ও গণতাশ্্রেক প্রশ্তষ্ানগুশ্লপ্ক দখল করার উন্মত্ত অশ্ভযান শােকদল চাশ্লপ্য় যাপ্ছি। 

হাত বাশ্েপ্য়প্ছ রাপ্জ্যর বাইপ্র শ্রেপুরা ও অন্যরে। শ্নঃেপ্্প্হ স�াদী েরকাপ্রর পূণ্ট 

�দত তাপ্ত রপ্য়প্ছ। এই ে্রোে-আক্র�ণ সথপ্ক বা�পন্ী, শ্বপ্রাধী শশ্তি, ব্যশ্তি এবং 

োধারণ প্রশ্তবাদী �ানুষও আক্রাতে। এ�নশ্ক রাপ্জ্যর কংপ্রেেও সরহাই পায়শ্ন।      

 ৫.  ১৯৯১-৯২ োপ্ল েঙ্ঘ পশ্রবাপ্রর নতুন কপ্র শ্হ্ুত্ব এবং োম্প্রদাশ্য়ক স�রুকরপ্ণর 

অশ্ভযান োরা ভারপ্তর �প্তা পশ্চি�বপ্ঙ্গও প্রভাব সফপ্লপ্ছ। ১৯৯৭-৯৮ োপ্ল 

কংপ্রেে সথপ্ক শ্বশ্ছিন্ন হপ্য় তৃণ�ূল কংপ্রেে েঙ্ঘ পশ্রবার ও তার রাজননশ্তক �চি 

শ্বপ্জশ্প-র েপ্ঙ্গ হাত স�লায়। ২০০১ শ্বধানেভা শ্নব্টাচপ্নর ে�য় ব্যশ্তপ্রপ্ক সগািা 

পপ্ব্ট এই েম্ক্টপ্ক নানাভাপ্ব আোল করা এবং গোপ্পিার  সচটিা হপ্লও উভপ্য়র 

অশ্লশ্খত এই আঁতাত চাপা থাপ্কশ্ন। ২০১১ োপ্ল শ্বধানেভা শ্নব্টাচন শ্বপ্শষত 

২০১৪ োপ্ল সলাকেভা শ্নব্টাচপ্নর পরবত্টী ে�প্য় শােক তৃণ�ূল কংপ্রেপ্ের েপ্ঙ্গ েঙ্ঘ 

পশ্রবার ও শ্বপ্জশ্প-র আঁতাত বৃশ্ধি পায় এবং োম্প্রদাশ্য়ক স�রুকরণ এক নতুন �ারো 

লাভ কপ্র। তৃণ�ূল কংপ্রেপ্ের শােপ্ন আর এে এে তার প্রভাব ও েংগঠন বৃশ্ধি করার 

জন্য উব্টর সক্ষরে পায়। অন্যশ্দপ্ক েম্ূরক ভূশ্�কায় তৃণ�ূল কংপ্রেপ্ের আরেপ্য়-প্ররেপ্য় 

েংখ্যালঘু োম্প্রদাশ্য়কতা ও স�ৌলবাদী শশ্তিপ্ক সজািবধি হপ্ত সদখা যায়। 

 ৬.  পুশ্লে প্রশােনপ্ক ব্যবহার কপ্র শােক তৃণ�ূল কংপ্রেপ্ের ফ্যাশ্েস্েুলভ ে্রোে এবং 

রাষ্ট্র ক্ষ�তায় আেীন শ্বপ্জশ্প ও তার পশ্রচালক আর এে এে-এর উরে োম্প্রদাশ্য়ক 

স�রুকরপ্ণ আক্র�প্ণর �ূল লক্ষ্য হপ্য় দাঁোয় কশ্�উশ্নস্ট, বা�পন্ী, প্রগশ্তশীল, 

গণতাশ্্রেক, ধ�্টশ্নরপ্পক্ষ এবং স্স্রতাশ্্রেক তৃণ�ূলী শােপ্নর শ্বরুপ্ধি প্রশ্তবাদী শশ্তি।  
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তৃণ�ূল কংপ্রেে এবং শ্বপ্জশ্প পরস্পর পরস্পপ্রর পশ্রপূরক ভূশ্�কা পালন করায় 

বত্ট�ান পশ্রশ্থিশ্ত এক শ্বপজ্জনক স�াে শ্নপ্ছি ।

 ৭.  ৩১ শতাংশ সভাি লাভ কপ্র শ্নরঙ্কুশ েংখ্যাগশ্রষ্তায় শ্ব সজ শ্প ক্ষ�তায় এপ্ে নয়া-

উদারবাদী নীশ্ত কায্টকর করপ্ত আরোেী পথ শ্নপ্য়প্ছ। পাশাপাশ্শ, োম্প্রদাশ্য়ক লক্ষ্য 

পূরপ্ণ আর এে এে সনতৃত্বাধীন শ্হ্ুপ্ত্বর শশ্তির পূণ্ট�ারোর অশ্ভযান শুরু হয়। এই 

উভয়শ্বধ অশ্ভযানই ক্র�বধ্ট�ান স্স্রতপ্্রের লক্ষণ যা ইশ্ত�প্ধ্যই প্রকি হপ্য় উঠপ্ছ। 

বােপ্ছ োম্প্রদাশ্য়কতাশ্ভশ্ত্তক ফ্যাশ্েস্ প্রবণতা বৃশ্ধির শ্বপদ। কপ্প্টাপ্রি ও শ্হ্ুত্ব এই 

স্বৈত শশ্তি পশ্রশ্থিশ্তপ্ক আরও দশ্ক্ষণপন্ার শ্দপ্ক শ্নপ্য় সযপ্ত ইন্ধন সজাগাপ্ছি। এিা 

�প্ন রাখা প্রপ্য়াজন সয ফ্যাশ্েস্ধ�্টী আর এে এে শ্নয়শ্্রেত শ্ব সজ শ্প একশ্ি ব্যশ্তক্র�ী 

বুপ্জ্টায়া দল, োধারণ বুপ্জ্টায়া দল নয়। এই দপ্লরই ‘স্াভাশ্বক শ্�রে’ তৃণ�ূল কংপ্রেে 

এ রাপ্জ্য ফ্যাশ্েস্েুলভ পধিশ্তপ্ত গণত্রে হত্যার অশ্ভযানপ্ক বত্ট�ান ে�প্য় নতুন 

�ারোয় প্রাশ্তষ্াশ্নক রূপ শ্দপ্ছি।

 ৮.  তৃণ�ূল কংপ্রেে ভারপ্ত এ�ন এক ব্যশ্তক্র�ী আচিশ্লক দল; রাপ্জ্য ক্ষ�তায় এপ্ে যারা 

একতরফা ফ্যাশ্েস্েুলভ ে্রোপ্ের পধিশ্তপ্ত নশ্জরশ্বহীন শােন পশ্রচালনা করপ্ছ। 

আতেজ্টাশ্তক শ্ক জাতীয় স্প্র  দশ্ক্ষণপন্ী, নয়া-ফ্যাশ্েবাদী, স�ৌলবাদী শশ্তি ও দলগুশ্ল 

োম্াজ্যবাদী নয়া-উদারনীশ্তর অনুগা�ী । তৃণ�ূল কংপ্রেেও ব্যশ্তক্র� নয়। েরকারপ্ক 

দলীয় স্াপ্থ্ট ব্যবহার কপ্র রাপ্জ্যর শােকদল উপপ্ভাতিা স্তশ্র কপ্র ো�শ্য়কভাপ্ব 

হপ্লও, তাপ্দর ে�থ্টন আদায় করপ্ত েক্ষ� হয়। এছাো তারা বা�পন্ী বুশ্ল আওপ্ে 

জনপ্�াশ্হনী স্াগান ও শ্�থ্যা বাগােম্বর-েব্টস্ উত্তুঙ্গ প্রচাপ্রর আরেয় সনয়। ে�াপ্জর 

শ্নকৃটি ে�াজশ্বপ্রাধীপ্দর আরেয়থিপ্ল পশ্রণত এই দল; সদপ্শর প্রশ্তশ্ক্রয়াশীল ও 

কপ্প্টাপ্রি শশ্তির �দতপুটি এবং রাপ্জ্য কাপ্য়�ী স্াপ্থ্টর �ুখ্য রাজননশ্তক প্রশ্তশ্নশ্ধ; 

বত্ট�াপ্নর ধান্ধার (crony) ধনতপ্্রের েৃটি রাজনীশ্তর উরেরূপ। রো� ও শহপ্র গশ্জপ্য় 

ওঠা নব্য ধনী এবং তাপ্দর সপাষ্য লুপ্ম্নবাশ্হনী এপ্দর অন্যত� সরেশ্ণশ্ভশ্ত্ত। উরে 

বা�শ্বপ্রাশ্ধতার জন্যই এরা োম্াজ্যবাপ্দর �দত পায়। রাপ্জ্যর আচিশ্লক বুপ্জ্টায়ারা 

বৃহৎ না হপ্লও এরা বৃহৎ বুপ্জ্টায়াপ্রেশ্ণর নয়া-উদারবাদী আশ্থ্টক নীশ্ত ও ব্যবথিার 

অনুগা�ী। তৃণ�ূল কংপ্রেে এই অংপ্শরও প্রশ্তশ্নশ্ধত্ব কপ্র। শােকদল তার ‘এক 

সনরেী, এক দল’ স্াগান কায্টকর করপ্ত প্রশােন ও ে�াপ্জর ে�স্ সক্ষরেপ্ক তার 

শ্বৈধাহীন আনুগপ্ত্যর �প্ধ্য শ্নপ্য় আেপ্ত েবধরপ্নর স্স্রাচারী পন্া অনুেরণ কপ্র। 

ক্ষ�তা কুশ্ক্ষগত রাখপ্ত চর� েুশ্বধাবাদী অবথিান সথপ্কই এরা এ�নশ্ক শ্বপ্ভদপন্া 

ও োম্প্রদাশ্য়ক শ্বভাজনপ্ক �দত সদয়। শ্চি ফাপ্ডের কায্টকলাপ, দুন্টীশ্ত, সকপ্লঙ্াশ্র, 

ঘুষ, সতালাবাশ্জপ্ক েব্টস্প্র এই দল প্রাশ্তষ্াশ্নক রূপ শ্দপ্য়প্ছ। ফ্যাশ্েস্েুলভ ে্রোে 

ও শ্বশাল পশ্র�াণ অপ্থ্টর োহাপ্য্য এবং সকপ্্রের শােকদপ্লর �দতপুটি হপ্য় এরা 

পশ্চি�বঙ্গপ্ক প্রশ্তবাদশূন্য ও শ্বপ্রাধীশূন্য করার সচটিা করপ্ছ। এই অভীটি পূরপ্ণর জন্য 

আদালত, শ্নব্টাচন কশ্�শনেহ েংশ্বধান-স্ীকৃত রীশ্তনীশ্ত ও স্ত্রে প্রশ্তষ্ানগুশ্লপ্ক 

আক্র�ণ বা অরোহ্য করা এই দপ্লর ফ্যাশ্েস্েুলভ কায্টকলাপ্পরই অঙ্গ । রাজননশ্তক 
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চশ্রপ্রের স্বশ্শপ্টি্যর শ্বচাপ্র সদপ্শর অন্যান্য আচিশ্লক বুপ্জ্টায়া-জশ্�দারপ্দর দলগুশ্লর 

েপ্ঙ্গ রাপ্জ্যর শােকদল তৃণ�ূল কংপ্রেেপ্ক ে�তুল্য শ্বপ্বচনা করা যায় না। রাপ্জ্যর 

ক্ষ�তায় আেীন হওয়ার পর এপ্দর ফ্যাশ্েস্েুলভ আক্র�ণ উত্তপ্রাত্তর প্রকি হপ্য়প্ছ। 

গণতপ্্রের জন্য েংরোপ্� ঐশ্তহ্যশালী পশ্চি�বপ্ঙ্গর জনগণ গণত্রে-শ্নধপ্নর এই বব্টর 

শশ্তিপ্ক পরাস্ কপ্র গণত্রে-পুনঃপ্রশ্তষ্ার চল�ান েংরো�প্ক শ্নশ্চিতভাপ্বই জয়ী 

করপ্বন । তপ্ব তৃণ�ূল শােপ্ন উদ্ভূত বৈন্দ্ব, শােক দপ্লর সরেশ্ণ চশ্ররে ও সেগুশ্লর 

পশ্রবত্টনগুশ্লর প্রশ্ত আ�াপ্দর েতক্ট দশৃ্টি রাখপ্ত হপ্ব। 

 ৯.  বত্ট�ান ে�প্য় আধুশ্নক গণ�াধ্য� ও উন্নত প্রযুশ্তিপ্ত সযাগাপ্যাগ ব্যবথিা, ো�াশ্জক ও 

োংস্কৃশ্তকেহ ে�স্ সক্ষপ্রে নয়া-উদারবাদী সরেশ্ণ দশৃ্টিভশ্ঙ্গর বহুল �তাদশ্টগত প্রচার, 

অজস্র স্াথ্টাপ্বেষী এন শ্জ ও-র ক্ষশ্তকারক কায্টকলাপ্পর শ্বস্ার এবং সেইেপ্ঙ্গ নব 

কপ্লবপ্র উশ্দত পশ্রশ্চশ্ত েত্তার �ারাত্মক স�াঁকগুশ্লপ্ক উেকাশ্নর �াধ্যপ্� শ্বভাজনী 

রাজনীশ্তপ্ক �দত দান ইত্যাশ্দ গুরুতররূপ্প সরেশ্ণ ও গণ-আপ্্ালন শ্বকাপ্শর পপ্থ 

প্রশ্তবন্ধকতা েশৃ্টি করপ্ছ। এর ক্ষশ্তকর প্রভাব সথপ্ক পাশ্ি্ট ও জনগণপ্ক �তুি করার কাজ 

কশ্ঠন অথচ গুরুত্বপূণ্ট। এই সপ্রশ্ক্ষপ্ত পাশ্ি্ট েংগঠনপ্ক চাঙ্গা ও শশ্তিশালী করার জন্য 

সগািা পাশ্ি্টর �তাদশ্টগত �ান উন্নত করাই �ুখ্য কাজ। 

 ১০. েব্টভারতীয় সলেনাপ্� গৃহীত রাজননশ্তক প্রস্াপ্ব েংপ্ক্ষপ্প আতেজ্টাশ্তক ও জাতীয় 

পশ্রশ্থিশ্ত উশ্লেশ্খত হপ্য়প্ছ। সেই পিভূশ্�প্ত ো�াশ্জক-অথ্টননশ্তক অবথিা এবং শ্বশ্ভন্ন 

সরেশ্ণর ওপর নয়া-উদারবাদী নীশ্তর প্রভাবজশ্নত পশ্রবত্টন ও এ েম্শ্ক্টত কারপ্ণ 

পাশ্ি্টর কত্টব্য শ্নপ্য়  শ্দক শ্নপ্দ্টশ করা হপ্য়প্ছ। তাছাো, নতুন পশ্রশ্থিশ্তপ্ত জশ্�-

কৃশ্ষর েপ্ঙ্গ যুতি �ানুষপ্দর েংগশ্ঠত করার প্রশ্ন, রেশ্�কপ্রেশ্ণ এবং �ধ্যশ্বত্ত ও শহর 

এলাকায় কাজ েম্প্ক্ট শ্দক শ্নপ্দ্টশ করা হপ্য়প্ছ। রাজনীশ্ত ও �তাদপ্শ্টর সক্ষপ্রেও 

এই নয়া-উদারবাদজশ্নত পশ্রবত্টনগুশ্লর প্রভাব পেপ্ছ। প্রপ্য়াজন সদখা শ্দপ্য়প্ছ পাশ্ি্ট 

েংগঠনপ্ক এই পশ্রশ্থিশ্তপ্ত শশ্তিশালী কপ্র   সতালা, গণফ্রটেগুশ্লর দৃশ্টিভশ্ঙ্গ, কাপ্জর 

ধারা ও স্াগান পশ্রবত্টপ্নর।

 ১১.  আ�াপ্দর েী�াতে রাজ্যগুশ্লর এবং প্রশ্তপ্বশী সদশ বাংলাপ্দপ্শর রাজননশ্তক ঘিনাবলীর 

শ্বপ্শষ প্রভাব পশ্চি�বপ্ঙ্গও পপ্ে। শ্বশ্ভন্ন ভাষাভাষী, ধ�্টীয় েম্প্রদায় ও জনপ্গাষ্ী 

উপ্লেখপ্যাগ্য পশ্র�াপ্ণ এ রাপ্জ্য রপ্য়প্ছ। তফশ্েশ্ল জাশ্ত ও আশ্দবােী, েংখ্যালঘুরা 

স�াি জনেংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ। প্রশ্তশ্ক্রয়ার রাজনীশ্তর আবপ্ত্ট এপ্দর শ্বভতি 

করার ও সিপ্ন সনওয়ার প্রশ্ক্রয়া ক্র�শ বােপ্ছ। এই কারপ্ণ েংরো� এবং েংগঠপ্নর 

নতুন শ্দশা শ্নধ্টারণ ও প্রপ্য়াপ্গর গুরুত্ব অপশ্রেী�। 
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প্রথি অধ্যায়

ক) গণ-লাইি মিতয় মবলেবী পাম্টি গড়ার লতষ্্য 
 ১. েব্টভারতীয় সলেনা� সথপ্ক গণ-লাইন শ্নপ্য় শ্বলেবী পাশ্ি্ট গোর লপ্ক্ষ্য এশ্গপ্য় যাওয়ার 

ডাক সদওয়া হপ্য়প্ছ। এর জন্য ‘‘েংগঠন েম্শ্ক্টত প্রস্াব’’-এ সয কত্টব্য শ্নধ্টাশ্রত 

হপ্য়প্ছ তা রূপায়প্ণর জন্য ে�য়শ্ভশ্ত্তক পশ্রকল্পনা েুশ্নশ্দ্টটি কপ্র এক বছপ্রর �প্ধ্য 

অরেগশ্ত পয্টাপ্লাচনা করপ্ত রাজ্য কশ্�শ্িগুশ্লপ্ক পরা�শ্ট সদওয়া হপ্য়প্ছ। 

 ২. জরুশ্র প্রপ্য়াজন শ্হপ্েপ্ব সদখা শ্দপ্য়প্ছ : গণ-লাইন রেহণ কপ্র আ�াপ্দর স্াধীন শশ্তি 

ও হস্প্ক্ষপ্পর ক্ষ�তা দ্রুত বৃশ্ধি করা, বা� ঐক্যপ্ক শশ্তিশালী করা এবং প্রশ্তশ্ক্রয়াশীল 

শােকপ্রেশ্ণগুশ্লপ্ক সকাণঠাো কপ্র অথ্টননশ্তক, ো�াশ্জক ও রাজননশ্তক পশ্রবত্টপ্নর 

জন্য বা� ও গণতাশ্্রেক ফ্রটেপ্ক েংরো�ী স�াচ্টা শ্হপ্েপ্ব গঠন করা। 

খ) পাম্টি সংগঠি
 ১. বত্ট�ান পশ্রশ্থিশ্তর উপপ্যাগী শশ্তিশালী পাশ্ি্ট েংগঠন গপ্ে তুলপ্ত অপশ্রহায্ট 

োংগঠশ্নক কত্টব্য হপ্লা : গণ-লাইন কায্টকর করপ্ত ও গণেংরো� গপ্ে তুলপ্ত পাশ্ি্টর 

োংগঠশ্নক কাঠাপ্�া েুশ্বন্যস্ (শ্্রি�লাইন) করা; উন্নত�াপ্নর পাশ্ি্ট েদে্য; গণতাশ্্রেক 

সকশ্্রেকতার শ্ভশ্ত্তর উপর  পাশ্ি্টপ্ক দাঁে করাপ্না; �তাদশ্টগত েংরো�; গণফ্রপ্টের 

স্াধীন কায্টক্র� রেহণ ও গণতাশ্্রেক পশ্রচালনা এবং সরেশ্ণ ও গণেংরোপ্�র নতুন 

অশ্ভ�ুখ। 

 ২. পাম্টি প্কন্দ্র : পাশ্ি্টর োংগঠশ্নক কাঠাপ্�ার সক্রেীয় থিাপ্ন রপ্য়প্ছ পাশ্ি্ট সক্রে। ে�বেয় 

ও েহ�প্তর শ্ভশ্ত্তপ্ত রাজ্য পাশ্ি্ট সক্রে কাজ করপ্লও পশ্রশ্থিশ্তর চাশ্হদা ও কাপ্জর 

চাপ অনুযায়ী রাজ্য সকপ্্রের ঘািশ্ত লক্ষ্যণীয়। রাজ্য পাশ্ি্ট সক্রেপ্ক শ্ঘপ্র কাপ্জর 

উন্নততর পধিশ্ত প্রকৃত অপ্থ্ট এখনও চালু করা েম্ভব হয়শ্ন। স্দনশ্্ন রাজননশ্তক 

সক্ষপ্রে হস্প্ক্ষপ এবং সজলা ও শ্নম্নতর কশ্�শ্িগুশ্লর সক্ষপ্রে োংগঠশ্নক শ্েধিাতেগুশ্ল 

রূপায়প্ণর তদারশ্ক ও ে�য়�প্তা হস্প্ক্ষপ্প রাজ্য সকপ্্রের ঘািশ্ত সথপ্ক যাপ্ছি। 

গণফ্রটেগুশ্ল শ্নপ্য় েুশ্নশ্দ্টটিভাপ্ব ও ে�য়শ্ভশ্ত্তক আপ্লাচনার ধারাবাশ্হকতা রশ্ক্ষত 

হয় না। অপ্নক কাপ্জর চাপ্প েম্াদক�ণ্ডলীর েদে্যপ্দর এবং ো�শ্রেকভাপ্ব 

েম্াদক�ণ্ডলীর কাপ্জর পয্টাপ্লাচনাও হয় না। এর ফপ্ল সযৌথ কাপ্জর ধারাও ব্যাহত 

হয়। 

 ২.১ শ্ডপ্েম্বর �াপ্ের �প্ধ্য রাজ্য সকপ্্রের কাপ্জর  অরেগশ্ত ঘিাপ্ত এবং রাজ্য সকপ্্রের 

েপ্ঙ্গ যুতি ক�প্রডপ্দর কাপ্জর ধরপ্ন পশ্রবত্টন ঘিাপ্ত েুশ্নশ্দ্টটি শ্কছু পশ্রকল্পনা 

ও পদপ্ক্ষপ রেহণ  করপ্ত হপ্ব।  (১) অপ্টোবর �াপ্ের �প্ধ্য েম্াদক�ণ্ডলীর 

েদে্যপ্দর কাপ্জর শ্রপ্প্টাি সনওয়া হপ্ব এবং তার শ্ভশ্ত্তপ্ত পয্টাপ্লাচনা হপ্ব। (২) 

নপ্ভম্বর �াপ্ের �প্ধ্য েম্াদক�ণ্ডলীর কাপ্জর �ূল্যায়ন সখালাপ্�লা আপ্লাচনা 

এবং ে�াপ্লাচনা-আত্মে�াপ্লাচনার �ধ্য শ্দপ্য় েম্ন্ন করা হপ্ব। (৩) এরপর 
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প্রপ্য়াজন োপ্পপ্ক্ষ দাশ্য়প্ত্বর পুনব্টণ্টন হপ্ব। (৪) গণফ্রপ্টের কাপ্জর ধারা পশ্রবত্টন 

এবং োংগঠশ্নক সলেনাপ্�র শ্েধিাতে রূপায়প্ণর অরেগশ্ত শ্নপ্য় শ্রপ্পাি্ট েম্াদক�ণ্ডলী 

আপ্লাচনা কপ্র রাজ্য কশ্�শ্ির কাপ্ছ শ্নপ্য় আেপ্ব। (৫) ত্রুশ্ি েংপ্শাধন অশ্ভযান 

আগা�ী জানুয়াশ্রর �প্ধ্য রাজ্য েম্াদক�ণ্ডলী এবং রাজ্য কশ্�শ্ি স্র সথপ্ক নতুন 

পয্টাপ্য় শুরু হপ্ব এবং েব কশ্�শ্ি, ইউশ্নি ও েব েদপ্ে্যর সক্ষপ্রে �াচ্ট �াপ্ের �প্ধ্য তা 

করপ্ত পাশ্ি্ট সক্রেগুশ্লপ্ক েুশ্নশ্দ্টটি ভূশ্�কা পালন করপ্ত হপ্ব। 

 ২.২ পাশ্ি্টর সজলা সক্রেগুশ্লর পশ্রচালনার ত্রুশ্ি ও দুব্টলতা কাশ্িপ্য় সতালা যায়শ্ন। রাজ্য 

কশ্�শ্ির কাপ্ছ শ্নয়শ্�ত শ্রপ্পাি্ট পাঠাপ্না সয�ন রাজ্য কশ্�শ্ির চাওয়া তথ্য এবং 

শ্হপ্েব, সক্রেীয় ক�্টেূশ্চ রূপায়ণ, উপ্দ্যাগ ও অংশরেহপ্ণর বস্তুশ্নষ্ পয্টাপ্লাচনা, শ্বশ্ভন্ন 

ঘিনাবলী, পুনঃনবীকরণ, গণেংরেহ, পরে-পশ্রেকা ও পুশ্স্কা প্রচার এবং দা� আদায় 

ইত্যাশ্দ অপ্নক শ্বষপ্য় সজলা সক্রেগুশ্লর শ্কছুিা শ্শশ্থল �প্নাভাব লক্ষ্য করা যায়। 

রাজননশ্তক ও অন্যান্য ঘিনাবলীর সক্ষপ্রেও যথাযথ তাৎক্ষশ্ণক প্রশ্তশ্ক্রয়ার অভাব 

লক্ষ্য করা যায়। সযৌথ ক�্টধারা যথাযথ না হওয়ায় তার সনশ্তবাচক প্রভাব শ্নম্নস্প্র 

কশ্�শ্ি এবং ইউশ্নিগুশ্লপ্তও সদখা যায়। এর পশ্রণশ্তপ্ত এবং গণতাশ্্রেক সকশ্্রেকতার 

নীশ্ত অনুশীলপ্ন ঘািশ্তর কারপ্ণ পাশ্ি্ট েংগঠপ্নর অভ্যতেপ্র সয ক্ষশ্তকর স�াঁকগুশ্লর 

কথা েব্টভারতীয় সলেনাপ্� বলা হপ্য়প্ছ তার েবকশ্ি রাপ্জ্য শ্বদ্য�ান। রাজ্য সকপ্্রের 

েপ্ঙ্গ আপ্লাচনা কপ্র সজলা সক্রেপ্ক শশ্তিশালী করপ্ত এবং সযৌথ ক�্টধারা ও পশ্রচালনা 

উন্নত করপ্ত চলশ্ত বছপ্রর শ্ডপ্েম্বর �াপ্ের �প্ধ্য েুশ্নশ্দ্টটি পশ্রকল্পনা রূপায়প্ণর কাজ 

শুরু করা হপ্ব। 

৩. সাংগঠমিক পুিমবটিি্যাস 

 ১. দীঘ্ট ে�য় ধপ্র আ�রা শাখার দুব্টলতা, শাখা পশ্রচালনার ত্রুশ্ি, শাখা ও কশ্�শ্ি 

েদে্যপ্দর েশ্ক্রয়তা-শ্নশ্্রিয়তা, পাশ্ি্টপ্ত অতের্্টশ্তি এবং েব্টস্প্রর পাশ্ি্ট েদে্য 

ও কশ্�শ্িগুশ্লর �াপ্নান্নয়প্নর ে�ে্যা, জনগপ্ণর েপ্ঙ্গ শ্নয়শ্�ত েংপ্যাগ রক্ষায় 

ঘািশ্তজশ্নত ে�ে্যা এবং গুরুত্বপূণ্ট োংগঠশ্নক শ্েধিাতেগুশ্ল যথাযথ রূপাশ্য়ত না 

হওয়া, আপ্্ালন-েংরোপ্�র ক�্টেূশ্চ েফল করপ্ত এ�নশ্ক একাংপ্শর সনতৃথিানীয় 

ক�প্রডপ্দরও একিা দায়োরা �প্নাভাব ইত্যাশ্দ গুরুতর ে�ে্যাগুশ্ল আপ্লাচনা কপ্র 

আেশ্ছ। এই ে�ে্যাগুশ্লর কারণ এবং োংগঠশ্নক কত্টব্যে�ূহ রূপায়প্ণর ব্যথ্টতা 

দূর করপ্ত শ্বশ্ভন্ন ে�প্য় অপ্নক েুশ্নশ্দ্টটি শ্েধিাতে রেহণ কপ্রশ্ছ। েব্টভারতীয় সলেনা� 

উপলপ্ক্ষ সপ্রা-ফ�্টা অনুযায়ী েংগৃহীত োংগঠশ্নক তথ্য পয্টাপ্লাচনা সথপ্ক সদখা যায় 

পাশ্ি্ট েংগঠপ্নর  সত�ন অরেগশ্ত ঘিাপ্ত আ�রা েক্ষ� হইশ্ন। বরং শ্কছু শ্কছু সক্ষপ্রে 

অবনশ্ত ঘপ্িপ্ছ। 

 ২. গত শ্বধানেভা শ্নব্টাচপ্নর প্রাথশ্�ক পয্টাপ্লাচনায় এইরক� অপ্রত্যাশ্শত ফলাফপ্লর 

জন্য  রাজননশ্তকেহ নানা কারণ থাকপ্লও োংগঠশ্নক কারণগুশ্লপ্ক �ুখ্য শ্হপ্েপ্ব 

শ্চশ্নিত করা হপ্য়প্ছ। 
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৪. শাখা ও িধ্যবেটিী কমিম্ 

 ১. নূ্যনত� �ানদণ্ড অনুযায়ী শাখা ও �ধ্যবত্টী কশ্�শ্িগুশ্ল পশ্রচালনায় অশ্ধকাংশ সক্ষপ্রেই 

গুরুতর ে�ে্যা স্তূপীকৃত হপ্য়প্ছ। এ শ্জ গঠন ও পশ্রচয্টা, ত্রুশ্িপূণ্ট অতের্্টশ্তি, সচতনার 

শ্নম্ন�ান, শ্নশ্্রিয়তা ও আধা-েশ্্রিয়তা এবং কাপ্জর সচক-আপ্পর শ্ভশ্ত্তপ্ত পদপ্ক্ষপ 

রেহপ্ণ ঔদােীন্য ইত্যাশ্দ কারপ্ণ  এই ে�ে্যাগুশ্ল েংগঠপ্ন জশ্িল আকার শ্নপ্ছি। 

ফলত গণ-লাইন বা জনগপ্ণর েপ্ঙ্গ অশ্ধক েংপ্যাগ বৃশ্ধি করার কাজ �ারাত্মকভাপ্ব 

অবপ্হশ্লত। বত্ট�ান পশ্রশ্থিশ্তপ্ত উচ্চতর কশ্�শ্ির শ্েধিাতে ও ক�্টেূশ্চ এই োংগঠশ্নক 

অবথিার কারপ্ণ শাখা পয্টতে সবশ্শরভাগ সক্ষপ্রে সপৌঁছায় না। সপৌঁছাপ্লও তা ব্যাখ্যাশ্বহীন 

বা ভাো-ভাো ধরপ্নর। সলাকাল কশ্�শ্িগুশ্লও েব্টরে ে�ানভাপ্ব অবশ্হত হয় না। 

ইউশ্নি বা কশ্�শ্িগত চাশ্হদাও সত�ন সদখা যায় না। অথচ, ে�রে জনগপ্ণর েপ্ঙ্গ 

সগািা পাশ্ি্টর জীবতে েংপ্যাগপ্েতুর বা গণলাইন কায্টকর করার এক প্রধান স্ম্ভ 

হপ্লা শাখা । েব্টভারতীয় সলেনাপ্�র ডাক হপ্লা ‘েদে্যপপ্দর �ান রক্ষা করপ্ত হপ্ব; 

শ্নশ্্রিয় েদে্যপ্দর সথপ্ক পাশ্ি্টপ্ক �ুতি করপ্ত হপ্ব।’ এিা েবস্প্রর েদে্যপ্দর সক্ষপ্রে 

প্রপ্যাজ্য । শ্নশ্্রিয় ও আধা-েশ্ক্রয় েদে্যরা পুপ্রাপুশ্র েশ্ক্রয় না হপ্ল তাপ্দর বন্ধু বা 

দরশ্দ থাকার অনুপ্রাধ করপ্ত হপ্ব। পাঁচ দফা �ানদপ্ণ্ডর শ্ভশ্ত্তপ্ত পাশ্ি্ট েদে্যপপ্দর  

পুনন্টবীকরণ করপ্ত হপ্ব এবং পাশ্ি্ট েদে্যপপ্দর প্রধান �াপকাশ্ঠ হপ্ত হপ্ব সরেশ্ণ ও 

গণেংরোপ্� অংশরেহণ। অতের্্টশ্তিপ্ত পাশ্ি্টর গঠনত্রে ও পাশ্ি্ট কংপ্রেপ্ের শ্েধিাতেে�ূহ 

কপ্ঠারভাপ্ব প্রতয়াগ করপ্ত হপ্ব। অতের্্টশ্তি ও পুনন্টবীকরপ্ণর �াপকাশ্ঠ স�প্ন চলার 

শ্বষপ্য় তদারশ্কর দাশ্য়ত্ব সজলা  ও রাজ্য কশ্�শ্িপ্কও শ্নপ্ত হপ্ব।  

 ২. গণলাইপ্নর ওপর শ্ভশ্ত্ত কপ্র রাজ্য কশ্�শ্ি সথপ্ক শাখাস্র পয্টতে েংগঠনপ্ক �াপ্নান্নত, 

েুশ্বন্যস্, গশ্তশীল, েংরো�শীল ও �জবুত করপ্ত োংগঠশ্নক কাঠাপ্�ার শ্কছু পশ্রবত্টন  

প্রপ্য়াজন। 

২.১  কশ্�শ্ির আয়তন অপ্পক্ষাকৃত সছাি হপ্ব যাপ্ত েভাগুশ্লপ্ত অথ্টবহ সখালাপ্�লা আপ্লাচনা 

হয় এবং েভাগুশ্ল  হপ্ব দ্রুত, েুশৃঙ্খল, কায্টকরী ও বাহুল্যবশ্জ্টত (business-like)। 

েশ্ঠক �ূল্যায়প্নর শ্ভশ্ত্তপ্ত এক�ারে েদােশ্ক্রয় ও উচ্চ�াপ্নর ক্যাডারপ্দর �ধ্য সথপ্ক 

কশ্�শ্ি েদে্য হপ্ব। েদে্যপ্দর শ্নষ্া, দাশ্য়ত্ব ও কত্টব্য, অশ্ধকার ও শৃঙ্খলা েম্প্ক্ট 

তাপ্দর েপ্চতনতা অপশ্রহায্ট।

২.২ প্রশ্তশ্ি পাশ্ি্ট সক্রেপ্ক শশ্তিশালী করপ্ত হপ্ব এবং পাশ্ি্ট সনতৃপ্ত্বর �প্ধ্য যথাযথ দাশ্য়ত্ব 

বণ্টন ও তা রূপায়প্ণর সক্ষপ্রে কাপ্জর শ্নয়শ্�ত সরকড্ট ও সচক-আপ ব্যবথিা চালু করপ্ত 

হপ্ব। 

২.৩ সলাকাল কশ্�শ্ি ও সজানাল কশ্�শ্ির জায়গায় সজলা ও শাখাগুশ্লর �প্ধ্য �ধ্যবত্টী 

একশ্িই কশ্�শ্ি হপ্ব। সখালাপ্�লা আপ্লাচনায় �ূল্যায়ন ও শ্নয়শ্�ত সচক-আপ প্রশ্ক্রয়া 

ছাো কাউপ্ক কশ্�শ্ি েদে্য করা হপ্ব না। এই �ূল্যায়প্ন ও সচক-আপ্পর প্রশ্ক্রয়ায় 

সজলাপ্কপ্্রের েশ্ক্রয় ভূশ্�কা থাকপ্ব। এই কশ্�শ্ির আয়তন সলাকাল কশ্�শ্ি ও সজানাল 

কশ্�শ্ির �ধ্যবত্টী েংখ্যা সয�ন ১৫, শ্বপ্শষ স্বশ্শপ্টি্যর এলাকা শ্নপ্য় কশ্�শ্ি হপ্ল েপ্ব্টাচ্চ 
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েংখ্যা হপ্ত পাপ্র ১৭। �ধ্যবত্টী কশ্�শ্ির্তি এলাকা, শ্জ শ্প, ওয়াড্ট ইত্যাশ্দর েংখ্যা 

রো�, গঞ্জ, শহর, শ্শল্প এলাকা, প্রশােশ্নক এলাকা, বুথ,  শ্নব্টাচন সক্রে, জনশ্বন্যাে 

শ্বপ্বচনা কপ্র শ্থির হপ্ব। কশ্�শ্িগুশ্লপ্ত বয়ঃেী�া এবং জনশ্বন্যােগত প্রশ্তশ্নশ্ধপ্ত্বর 

�াপকাশ্ঠ ও অনুপাত রাজ্য কশ্�শ্ি পপ্র শ্বপ্বচনা করপ্ব । েম্াদকপ্ক েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী 

হপ্ত হপ্ব। এই লক্ষ্যপূরপ্ণ েহায়প্কর ভূশ্�কা শ্নপ্য় আপ্গ সথপ্কই উচ্চতর কশ্�শ্ি 

েবরকপ্�র সচটিা করপ্ব ও কায্টকরী পদপ্ক্ষপ সনপ্ব। 

২.৪  সলাকাল কশ্�শ্ি ও সজানাল কশ্�শ্ির সয েদে্যরা বাদ পেপ্বন, তাঁপ্দর �ধ্য সথপ্কও 

তুলনায় উন্নততর �ান, েশ্ক্রয়তা, েপ্চতনতা ও কায্টকাশ্রতা শ্বপ্বচনা কপ্র পুনগ্টশ্ঠত 

শাখার েম্াদপ্কর দাশ্য়ত্ব সদওয়া সযপ্ত পাপ্র।

২.৫ প্রশ্তশ্দনই শ্কছু দাশ্য়ত্ব পালন করপ্ত পাপ্রন, এরক� েদে্যরাই �ধ্যবত্টী কশ্�শ্ির 

অতের্্টতি শাখাে�ূপ্হর শাখা-েদে্য হপ্বন। �শ্হলা, আশ্দবােী, তফশ্েশ্ল এবং সছাি 

জনপ্গাষ্ী ও েংখ্যালঘুপ্দর সক্ষপ্রে শ্কছুিা ন�নীয় �প্নাভাব দরকার। গশ্রব অংশ 

সথপ্ক আগত েদে্যরা যারা জীবনধারণ ও জীশ্বকার জন্য স্দনশ্্ন ে�য় শ্দপ্ত পাপ্রন 

না, অথচ আতেশ্রকভাপ্বই পাশ্ি্টর নীশ্ত-আদশ্ট স�প্ন কাজ কপ্রন, তাঁপ্দর সক্ষপ্রেও 

শ্বচার-শ্বপ্বচনা কপ্র শ্কছুিা ন�নীয়তা বাছিনীয়। প্রশ্ত শ্তন�াে অতের শাখা েদে্যপ্দর 

কাপ্জর সচক-আপ হপ্ব। তার শ্ভশ্ত্তপ্তই এক�ারে েদে্যপপ্দর পুনন্টবীকরণ হপ্ব।

২.৬ পাশ্ি্ট শ্বকাপ্শর �ূল চাশ্হদা ো�প্ন সরপ্খ এলাকার বাস্বতা ও কায্টকাশ্রতার শ্বচাপ্র 

বত্ট�ান শাখাগুশ্লর পুনশ্ব্টন্যাে হপ্ব। েশ্ক্রয় েদে্যপ্দর শশ্তিশালী শাখা এর �ূল লক্ষ্য। 

দক্ষ শাখা েম্াদক হপ্ব এক গুরুত্বপূণ্ট  শ্ভশ্ত্ত। কায্টকরী পুনশ্ব্টন্যাপ্ে শাখার েংখ্যা 

স্ভাবতই অপ্নক ক�প্ব। সপশাগত ইউশ্নি ও সক্রেীয় (রাজ্য, সজলা বা �ধ্যবত্টী 

ইউশ্নি) ইউশ্নি ক�পপ্ক্ষ শ্তনজন (পূণ্ট ২) েদে্যশ্বশ্শটি হপ্ব। জনগপ্ণর �প্ধ্য 

শ্নয়শ্�ত কাজ কপ্র, এ�ন শাখায় ক�পপ্ক্ষ ৭জন েশ্ক্রয় েদে্য (ক�পপ্ক্ষ চারজন পূণ্ট 

েদে্য) থাকপ্ত হপ্ব। শাখায় ক�পপ্ক্ষ একজন �শ্হলা ও দু’জন ক�বয়শ্ে (অনশ্ধক 

৩০ বছর) থাকপ্ব। প্রয়াে থাকপ্ব যাপ্ত স�াি এক-তৃতীয়াংপ্শর বয়ে অনশ্ধক ৩০ 

বছর হয়। প্রপ্ত্যক শাখা েদপ্ে্যর পাশ্ি্টগত ও গণফ্রটেগত দাশ্য়ত্ব বাধ্যতা�ূলক। 

পুনশ্ব্টন্যস্ শাখাস্প্র �শ্হলা ফ্রপ্টের প্রাথশ্�ক ইউশ্নি গঠন করপ্ত হপ্ব । 

২.৭  যাঁরা বয়স্ক, অেুথি বা ক�্টক্ষ�তাহীন, অথচ দীঘ্টকাল অবদান সরপ্খপ্ছন, তাঁরা �ধ্যবত্টী 

কশ্�শ্ি স্প্রর সক্রেীয় ইউশ্নপ্ি বা সজলা সকপ্্রের ইউশ্নপ্ি থাকপ্বন, তাঁপ্দর শ্নশ্দ্টটি 

দাশ্য়ত্ব সদওয়া হপ্ব। তাঁরা চাইপ্ল শাখায় েহপ্যাগী শ্হপ্েপ্বও কাজ করপ্বন।

২.৮ সযেব বত্ট�ান পাশ্ি্ট েদে্য স্দনশ্্ন কাপ্জ ে�য় শ্দপ্ত পাপ্রন না, অথচ শ্নব্টাচন বা 

বে বে সক্রেীয় ক�্টেূশ্চপ্ত অংশ সনন, পাশ্ি্ট েদে্যপদ না থাকপ্লও তাঁপ্দর �য্টাদা 

শ্দপ্য় পাশ্ি্ট ও গণফ্রপ্টের কাপ্জ যুতি করার জন্য আতেশ্রক প্রয়াে রেহণ করপ্ত হপ্ব; 

আপ্লাচনা োপ্পক্ষ তাঁপ্দর ঘশ্নষ্ বন্ধু বা দরশ্দ শ্হপ্েপ্ব কাজ করার জন্য উদ্বুধি করপ্ত 

হপ্ব। কাপ্জর পয্টাপ্লাচনার শ্ভশ্ত্তপ্ত গঠনতাশ্্রেক শ্বশ্ধ অনুযায়ী েশ্ক্রয় ভূশ্�কা পালপ্ন 

েক্ষ� হপ্ল তাঁরা আবার পাশ্ি্টপ্ত অতের্্টতি হপ্বন। তাঁপ্দর �ধ্যবত্টী ে�প্য় ভূশ্�কার 
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পয্টাপ্লাচনা কপ্র েংশ্লিটি শাখা বা কশ্�শ্ি শ্েধিাতে সনপ্ব।

২.৯  সজলা কশ্�শ্ির প্রপ্ত্যক েদে্যপ্ক �ধ্যবত্টী কশ্�শ্ি ছাোও �ধ্যবত্টী কশ্�শ্ির োপ্থ 

আপ্লাচনার শ্ভশ্ত্তপ্ত েুশ্নশ্দ্টটিভাপ্ব এক বা একাশ্ধক শাখা পশ্রচয্টার দাশ্য়ত্ব শ্নপ্ত 

হপ্ব; ঐ শাখার ক�্টেূশ্চপ্ত অংশ শ্নপ্ত হপ্ব এবং েহায়তা ও তদারশ্ক করপ্ত হপ্ব। 

এই কাজ এবং গণফ্রপ্টে কাপ্জর   (পাশ্ি্ট শ্েধিাতে অনুোপ্র ব্যশ্তক্র� বাদ শ্দপ্য়) �ধ্য 

শ্দপ্য় শ্নশ্দ্টটি ে�য় অতের সজলা কশ্�শ্ির েদে্যপ্দর ভূশ্�কার �ূল্যায়ন হপ্ব। 

২.১০ দৃটিাতে থিাপপ্নর জন্য  সজলার েপ্ঙ্গ যুতি রাজ্য কশ্�শ্ির েদে্যপ্দর সজলার েপ্ঙ্গ—

আপ্লাচনার শ্ভশ্ত্তপ্ত েুশ্নশ্দ্টটিভাপ্ব �ধ্যবত্টী কশ্�শ্ির এবং শ্কছু শাখারও পশ্রচয্টার 

দাশ্য়ত্ব শ্নপ্ত হপ্ব।

২.১১ এই �ধ্যবত্টী কশ্�শ্ির না� হপ্ব ‘এশ্রয়া কশ্�শ্ি’।

২.১২ সজলা কশ্�শ্ির উপ্দ্যাপ্গ বছপ্র নূ্যনত� দু’বার শাখা েম্াদকপ্দর শ্নপ্য় ক�্টশালায় 

প্রশ্শক্ষণ ও �ূল্যায়ন হপ্ব।

২.১৩ গণফ্রপ্টের যাঁরা �ুখ্য দাশ্য়প্ত্ব বা সক্রেীয় ভূশ্�কায় থাকপ্বন, তাঁপ্দর পাশ্ির েংগঠপ্নর 

কাপ্জর দাশ্য়ত্ব ক� থাকপ্ব। গণফ্রপ্টের শ্বকাশই তাঁপ্দর প্রধান দাশ্য়ত্ব। গণফ্রপ্টের সক্রে 

সথপ্কই গণফ্রপ্টের সনতৃত্বপ্ক কাজ করার ধারা চালু করপ্ত হপ্ব।

২.১৪ প্রপ্ত্যক পাশ্ির েদপ্ে্যর গণফ্রপ্টের দাশ্য়ত্ব (ব্যশ্তক্র� বাপ্দ) পালন বাধ্যতা�ূলক। 

এই প্রপ্শ্ন সজলা কশ্�শ্ি, �ধ্যবত্টী কশ্�শ্িও েরােশ্র শাখায় দাশ্য়ত্ব বণ্টন এবং কাপ্জর 

�ূল্যায়ন েুশ্ন  শ্চিত করপ্ব।

২.১৫ গণ-লাইন েফল করপ্ত ও এশ্গপ্য় শ্নপ্য় সযপ্ত রাজ্য কশ্�শ্ি সথপ্ক শ্নম্নস্র পয্টতে 

েকল েদে্যরা কায্টকরী ভূশ্�কা রেহণ করপ্বন। রে�জীবী অংশপ্ক অরোশ্ধকার শ্দপ্য় েব 

অংপ্শর �ানুপ্ষর কাপ্ছ এবং েব পশ্রবাপ্রর কাপ্ছ রাজননশ্তক প্রচার ও গণেংরেপ্হর 

ক�্টেূশ্চ পালপ্নর �ূল্যায়ন প্রশ্ত দু-�াে অতের প্রপ্ত্যক ইউশ্নি ও কশ্�শ্ি স্প্র করা 

হপ্ব। 

২.১৬ পাশ্ি্ট কশ্�শ্ির বা ইউশ্নপ্ির েভায় ও ক�্টেূশ্চপ্ত অংশরেহণ করার খরচ বহন করপ্ত 

অপারগ বা আয়হীন (সয�ন অপ্নক দুঃথি ও �শ্হলা েদে্য) েদে্যপ্দর যাতায়াপ্তর 

শ্বষপ্য় েহায়তার দাশ্য়ত্ব শ্নপ্ত হপ্ব।

৫. মিসাব রষ্া; বাতজ্; েিমবল সংগ্রি  
 ১. প্রযুশ্তিগত উন্নশ্ত েব্টস্প্র সপৌঁছাপ্লও শ্হোব রক্ষার সক্ষপ্রে পুরাপ্না ত্রুশ্িপূণ্ট ও সেপ্কপ্ল 

পধিশ্ত এখনও পাশ্ি্ট েংগঠন এবং গণেংগঠন কাশ্িপ্য় উঠপ্ত পাপ্রশ্ন। আয়-ব্যপ্য়র 

পশ্রকল্পনা কশ্�শ্িপ্ত কপ্য়কজপ্নর �প্ধ্য েীশ্�ত থাপ্ক, এ�নশ্ক একক হাপ্তও থাপ্ক। 

এককভাপ্ব েম্াদকপ্দর পপ্ক্ষ এ দাশ্য়ত্ব বহন করা েম্ভব নয়। পাশ্ি্ট ও গণফ্রপ্টের 

ে�স্ স্প্র শ্হোব রক্ষা, শ্হোব স্তশ্র করার জন্য শ্নশ্দ্টটি কপ্য়কজন ক�প্রপ্ডর ওপর 

দাশ্য়ত্ব শ্দপ্ত হপ্ব। অপ্গাছাপ্লা এবং অস্ছিতা দূর করার জন্য প্রশ্শক্ষণও শ্দপ্ত 

হপ্ব। প্রশ্ত শ্তন �াে অতের কশ্�শ্ি েভায় শ্হোব সপশ করপ্ত হপ্ব এবং উচ্চতর 
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কশ্�শ্ির কাপ্ছ পাঠাপ্ত হপ্ব। প্রশ্তশ্ি গণফ্রপ্টের শ্হোব োব-কশ্�শ্ির �াধ্যপ্� শ্তন�াে 

অতের শ্নজ শ্নজ স্প্রর কশ্�শ্ির কাপ্ছ সপশ করপ্ত হপ্ব। অ্যাকাউটে হপ্ব কশ্�শ্ি বা 

গণফ্রপ্টের কশ্�শ্ির অনুপ্�াশ্দত অনূ্যন শ্তনজপ্নর নাপ্� । সজলা কশ্�শ্ি এবং রাজ্যগত 

গণফ্রটেগুশ্ল োব-কশ্�শ্ির �াধ্যপ্� শ্নয়শ্�ত আয়-ব্যপ্য়র শ্হপ্েব েংশ্লিটি পাশ্ি্ট সকপ্্রে 

সপশ করপ্ব। নপ্ভম্বর �াে সথপ্কই তা চালু করপ্ত হপ্ব। ে�স্ সক্ষপ্রেই অপ্রপ্য়াজনীয় 

খরচ ক�াপ্না এবং েব্টক্ষপ্ণর ক�্টীপ্দর েংখ্যা ও ভাতা বৃশ্ধির ওপর অরোশ্ধকার শ্দপ্য় 

বাপ্জি প্রস্তুত করা েব্টরে চালু করপ্ত হপ্ব ।

 ২. রাজ্যস্র সথপ্ক শ্নপ্চর ইউশ্নি পয্টতে েবে�য় সয অথ্ট েংরেহ ও ব্যয় হপ্য় থাপ্ক, 

গণফ্রপ্টের শ্বশ্ভন্নস্প্র এবং সরেড ইউশ্নয়নগুশ্লপ্তও সয আয় ও ব্যয় হয় তার েবিার 

�প্ধ্য স্ছিতা েুশ্নশ্চিত করার রক্ষাকবজগুশ্লপ্ত ক�প্বশ্শ দুব্টলতা রপ্য়প্ছ। পাশ্ি্ট ও 

গণফ্রটে উভয় সক্ষপ্রে প্রপ্ত্যক স্প্র অথ্ট েংরেহ, আয় ও ব্যয়প্ক কপ্ঠার স্ক্রুশ্িশ্ন ও 

তদারশ্কর �প্ধ্য রাখপ্ত হপ্ব উচ্চতর কশ্�শ্িপ্কই। পাশ্ি্ট ছাোও গণফ্রপ্টে ক�্টরত 

পাশ্ি্ট েদে্যপ্দর শ্বপ্শষ দাশ্য়ত্ব থাপ্ক আশ্থ্টক স্ছিতা ও শৃঙ্খলা, আয় বৃশ্ধি ও ব্যয় 

েংপ্কাচ এবং শ্হোব রক্ষা কপ্ঠারভাপ্ব স�প্ন চলা ও তদারশ্ক করা। দৃটিাতে রাখপ্ত হপ্ব 

সনতৃথিানীয় ক�প্রডপ্দরই। 

গ) পাম্টিতে অন্তর্টিমতি
  পাশ্ি্টপ্ত েদে্যর্শ্তি শ্বষপ্য় োলশ্কয়া সলেনাপ্�র শ্নপ্দ্টশ্শকা এবং ১৯৯২ োপ্ল চতুদ্টশ 

পাশ্ি্ট কংপ্রেপ্ে েংপ্শাধনী পদপ্ক্ষপ্পর শ্নপ্দ্টশ্শকা কায্টকর না হওয়ায় েদে্যপপ্দর 

গুণগত �ান হ্াে সপপ্য়প্ছ। কলকাতা সলেনা� সথপ্ক এ কারপ্ণ পাশ্ি্টপ্ত অতের্্টশ্তির 

আ�ূল পশ্রবত্টন ঘিাপ্নার ডাক সদওয়া হপ্য়প্ছ। গণফ্রপ্টের জশ্ঙ্গ ও আগুয়ান ক�্টীপ্দর 

�ধ্য সথপ্ক এ শ্জ েদে্য করা, তাপ্দর দাশ্য়ত্ব প্রদান, েহায়তা করা, এ-শ্জ েভা 

শ্নয়শ্�ত করা, সচক-আপ ও প্রশ্শক্ষণ দাপ্নর �ধ্য শ্দপ্য় অতের্্টশ্তির শত্ট ও �ান যাচাই 

কপ্র ছ’�াে সথপ্ক একবছপ্রর �প্ধ্য প্রাথ্টী েভ্যপদ প্রদান করা এবং পুনন্টবীকরপ্ণর 

ে�য় প্রপ্যাজ্য ৫ দফা �াপকাশ্ঠ �ূল্যায়প্নর শ্ভশ্ত্তপ্ত তাপ্দর পূণ্ট েদে্যপপ্দ উন্নীত 

করা এক অপশ্রহায্ট কত্টব্য শ্হোপ্ব সগািা পাশ্ি্ট েংগঠপ্নর ো�প্ন হাশ্জর হপ্য়প্ছ। 

এই কত্টব্য পালপ্নর েপ্ঙ্গ েপ্ঙ্গ ে�রে পাশ্ি্ট েদে্যপপ্দর পুনন্টবীকরপ্ণর শত্টগুশ্ল 

আগাপ্গাো কপ্ঠারভাপ্ব আপ্রাপ করার শ্দপ্ক ে�স্ স্প্রর কশ্�শ্িগুশ্লপ্ক শ্বপ্শষ 

গুরুত্ব শ্দপ্ত হপ্ব। রেশ্�কপ্রেশ্ণর �ধ্য সথপ্ক সরেড ইউশ্নয়ন ফ্রপ্টের আগুয়ান ক�্টীপ্দর 

পাশ্ি্টপ্ত অতের্্টশ্তিপ্ত েবে�য়ই গুরুত্ব আপ্রাপ করপ্ত হপ্ব।

ঘ) পাম্টিকিটিী
 ১)  পাশ্ি্টক�্টী বা ক্যাডার বলপ্ত সবা�ায় শ্বশ্ভন্ন স্প্রর পাশ্ি্ট কশ্�শ্ির েদে্যরা এবং 

গণফ্রপ্টের একিা পয্টাপ্য় এবং কপ্য়কশ্ি সক্ষপ্রে শ্বপ্শষ কাপ্জ শ্নযুতি পাশ্ি্ট ক�প্রডরা। 

এই ক্যাডারপ্দর �প্ধ্য যাঁরা তাপ্দর ে�স্ ে�য় ও শশ্তি-ো�থ্ট্য পাশ্ি্টর সযৌথ কাপ্জর 
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জন্য ব্যয় কপ্রন তাঁরা েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী। শ্বশ্ভন্ন স্র, এলাকা ও ফ্রপ্টে দক্ষতা শ্নপ্য় কাজ 

করার �প্তা ক্যাডাপ্রর যপ্থটি অভাব রপ্য়প্ছ। অভাব রপ্য়প্ছ পয্টাপ্ত েংখ্যক েব্টক্ষপ্ণর 

ক�্টীর। পাশ্ি্ট েংগঠন পশ্রচালনায় এবং গণফ্রটে পশ্রচালনায় দক্ষ ক্যাডার এবং দক্ষ 

ও উচ্চ�াপ্নর েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী শ্বপুল েংখ্যায় প্রপ্য়াজন। েব্টক্ষপ্ণর ক�্টীপ্দর শ্নয়শ্�ত 

প্রশ্শক্ষণ এবং পয্টাপ্ত ভাতা শ্দপ্ত হপ্ব। ছারে ও তরুণপ্দর �ধ্য সথপ্ক েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী 

স্তশ্র করার ওপর েব্টাশ্ধক গুরুত্ব শ্দপ্ত হপ্ব। �ূল সরেশ্ণ ছাোও �শ্হলা, েংখ্যালঘু, 

তফশ্েলী জাশ্ত ও আশ্দবােীপ্দর �ধ্য সথপ্ক েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী করার ওপর শ্বপ্শষ দৃশ্টি 

শ্দপ্ত হপ্ব। শ্নয়শ্�ত ও পশ্রকশ্ল্পত অথ্ট েংরেহ ও থিায়ী দাতাপ্দর কাছ সথপ্ক েংগৃহীত 

অথ্ট সথপ্ক তহশ্বল গপ্ে তুপ্ল েব্টক্ষপ্ণর ক�্টীপ্দর পয্টাপ্ত ভাতা দাপ্নর ে�ে্যার েুরাহা 

করা যায়। গণলাইন কায্টকর করার �ধ্য শ্দপ্য় পাশ্ি্ট শ্বস্াপ্রর গুরুত্বপূণ্ট লক্ষ্য অজ্টন 

করপ্ত সগপ্ল পাশ্ি্টপ্ত শত শত নতুন ক�্টী দরকার। এই ক�্টী ও সনতাপ্দর হপ্ত হপ্ব 

�াক্টেবাদ-সলশ্ননবাদ েম্প্ক্ট উপলশ্ধি-ে�ৃধি, রাজননশ্তকভাপ্ব দূরদৃশ্টিেম্ন্ন, কাপ্জ 

সযাগ্য ও শ্নষ্াবান, আপ্ত্মাৎেগ্টী, কশ্ঠন ে�প্য় অশ্বচল ও বশ্লষ্ এবং শ্নপ্জরাই জরুরী 

ও তাৎক্ষশ্ণক ে�ে্যার স�াকাশ্বলা করপ্ত দক্ষ। তাঁরা তাঁপ্দর পশ্রবারপ্কও েপ্চতন 

রাজননশ্তক পশ্রবাপ্র উন্নীত করপ্ত আতেশ্রক থাকপ্বন। রাপ্জ্যর বত্ট�ান পশ্রশ্থিশ্তপ্ত 

এবং ভশ্বষ্যপ্তর জন্যও এধরপ্নর ক্যাডার ও েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী বাোপ্না গুরুত্বপূণ্ট 

কত্টব্য। আপ্্ালন-েংরোপ্�র ব্যাশ্প্তর প্রপ্য়াজপ্ন অপশ্রহায্ট এই উন্নত ক�্টীবাশ্হনী।

 ২) পাশ্ি্টর অনুপ্�াশ্দত েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী েম্প্ক্ট উপলশ্ধির স্ছিতার জন্য পূপ্ব্টকার রাজ্য 

কশ্�শ্িপ্ত এবং রাজ্য ২৩ত� েপ্মেলপ্ন গৃহীত বতিব্য পুনরুপ্লেখ  করা সযপ্ত পাপ্র। 

‘‘পাশ্ি্ট ছাো অন্য সকান উপাজ্টনশীল-সপশার েপ্ঙ্গ যুতি নন। পাশ্ি্ট েংগঠন ও 

আপ্্ালপ্নর েপ্ঙ্গ যুতি, �ান ও সযাগ্যতার শ্বচাপ্র পাশ্ি্ট কশ্�শ্ির বৈারা অনুপ্�াশ্দত। 

নূ্যনত� প্রপ্য়াজন পূরপ্ণর �প্তা ভাতা। সয পাশ্ি্ট-শপথ েব েদপ্ে্যর পালনীয় সেই 

শপথ েব্টক্ষপ্ণর ক�্টীপ্দর অক্ষপ্র অক্ষপ্র পালপ্ন অবশ্যই আতেশ্রক থাকপ্ত হপ্ব এবং 

তাঁপ্দর দৃটিাতেথিানীয় হপ্ত হপ্ব। পাশ্ি্টর কাপ্জর জন্য চাকশ্র সথপ্ক সস্ছিাঅবের শ্নপ্য় 

যাঁরা সপনশন বা এককালীন আশ্থ্টক েপু্যাগ লাভ কপ্রপ্ছন তাঁরা েবে�য় পাশ্ি্টর কাজ 

করপ্লও েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী শ্হপ্েপ্ব শ্বপ্বশ্চত হপ্বন না। সয েব্টক্ষপ্ণর ক�্টীরা প্রাতিন োংেদ 

বা শ্বধায়ক শ্হপ্েপ্ব সপনশন পান তাঁপ্দর �প্ধ্য যাঁরা সপনশপ্নর অথ্ট পাশ্ি্টপ্ক প্রদান কপ্র 

পাশ্ি্ট-শ্নশ্দ্টটি ভাতা পান তাঁরা েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী; পাশ্ি্ট অশ্ফপ্ে ক�্টরত পাশ্ি্ট-কশ্�শ্ির বৈারা 

অনুপ্�াশ্দত ক�প্রডরা েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী; পাশ্ি্ট েদে্য হপ্লও পাশ্ি্ট-অশ্ফপ্ের অন্যান্য ক�্টী 

বা স্টাফরা েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী নন।’’    

ঙ) পাম্টি সংগঠতির প্িতৃতবের করণীয় 
  ওপপ্রর কশ্�শ্ি সথপ্ক শ্নপ্চর ইউশ্নি পয্টতে েকল েদপ্ে্যর সক্ষপ্রে অবশ্যকরণীয় এবং 

যা সনতৃত্বপ্ক শ্নয়শ্�ত অংশরেহণ/তদারশ্কর �াধ্যপ্� েুশ্নশ্চিত করপ্ত হপ্ব:  

 ১. প্রশ্ত�াপ্ে সক্রেীয় কশ্�শ্ি শ্নধ্টাশ্রত হাপ্র সলশ্ভ শ্দপ্ত হপ্ব, শ্তন�াপ্ের সবশ্শ সলশ্ভ 
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বপ্কয়া থাকপ্ল েদে্যপদ খাশ্রজ হপ্ব। শ্ডপ্েম্বর, ২০১৬ সথপ্ক তা কায্টকর হপ্ব। 

সলশ্ভর বণ্টন েম্প্ক্ট সক্রেীয় কশ্�শ্ির শ্নপ্দ্টশ্শকা শ্থির না হওয়া পয্টতে বত্ট�ান ব্যবথিা 

চালু থাকপ্ব। সক্রেীয় শ্েধিাতে শ্থির হপ্ল োরা রাপ্জ্য সলশ্ভ বণ্টপ্নর একই শ্নয়� স�প্ন 

চলপ্ত হপ্ব। 

 ২. ধারাবাশ্হক প্রশ্ক্রয়ায় প্রপ্ত্যক পাশ্ি্ট েদে্যপ্ক সকান-না-সকান পাশ্ি পশ্রেকার (স্দশ্নক 

বা োপ্তাশ্হক) রোহক হপ্ত হপ্ব। প্রশ্ত শাখায় একশ্ি গণশশ্তি রাখপ্ত হপ্ব। 

 ৩. �শ্হলা ও ছারেফ্রপ্টের শ্বকাপ্শ প্রপ্ত্যক পাশ্ি েদে্যপ্ক সজার শ্দপ্ত হপ্ব। এই দুই 

ফ্রপ্টের অরেণী ক�্টীপ্দর �ধ্য সথপ্ক শ্বশ্ধবধি পধিশ্তপ্ত এ শ্জ এবং পাশ্ি্টপ্ত অতের্্টশ্তির 

অরেগশ্ত ঘিাপ্ত হপ্ব। নপ্ভম্বর-শ্ডপ্েম্বর, ২০১৬ োপ্ল একাপ্জর অরেগশ্তর শ্রপ্পাি্ট 

উচ্চতর কশ্�শ্ির কাপ্ছ পাঠাপ্ত হপ্ব। ২০১৮ োপ্লর পুনন্টবীকরপ্ণর ে�প্য়র �প্ধ্য 

প্রশ্ত সজলায় তরুণ-তরুণী পাশ্ি্ট েদে্য স�াি পাশ্ি্ট েদপ্ে্যর ২০ শতাংশ অশ্তক্র� 

করপ্ত হপ্ব এবং �শ্হলা েদে্য ২৫ শতাংশ অশ্তক্র� করপ্ত হপ্ব। এর জন্য প্রপ্য়াজন 

এখন সথপ্কই পশ্রকশ্ল্পত উপ্দ্যাগ। এই দুই ফ্রপ্টের শ্বকাশ ও আপ্্ালন-েংরোপ্�র 

শ্বস্ার ঘশ্িপ্য়ই তা েম্ভব। উপ্লেখপ্যাগ্য অরেগশ্ত ২০১৭ োপ্লর জুন �াপ্ের �প্ধ্য 

ঘিাপ্ত হপ্ব। প্রশ্ত শ্তন�াে অতের এপ্ক্ষপ্রে �শ্নিশ্রং করপ্ব সজলা কশ্�শ্ি। সজলা 

েম্াদক�ণ্ডলীর এক বা দু’জন েদে্যপ্ক েুশ্নশ্দ্টটিভাপ্ব একাপ্জ তদারশ্কর দাশ্য়ত্ব 

শ্দপ্ত হপ্ব।

 ৪. েব্টভারতীয় সলেনাপ্�র শ্নপ্দ্টশ্শকা অনুযায়ী পাশ্ি্টপ্ত েদে্যপ্দর �ানবৃশ্ধি করপ্ত বহু�ুখী 

পদপ্ক্ষপ শ্নপ্ত হপ্ব।  অতের্্টশ্তিপ্ত অেুশ্বধা কািাপ্ত প্রপ্য়াজপ্ন �ধ্যবত্টী এশ্রয়া কশ্�শ্ি 

এবং সজলা কশ্�শ্ি সক্রেীয়ভাপ্ব ছারে ও �শ্হলা শাখা করপ্ত পাপ্র, সয শাখাগুশ্ল ছারে 

ফ্রটে ও �শ্হলা ফ্রপ্টের অরেণী ক�্টীপ্দর পাশ্ি্টপ্ত অতের্্টশ্তির সক্ষপ্রে অরোশ্ধকার সদপ্ব। 

সখত�জুর ও অেংগশ্ঠত রেশ্�কপ্দর েংগঠক-েদে্যপ্দর শ্নপ্য়ও এশ্রয়া ও সজলা কশ্�শ্ি 

স্প্র সক্রেীয়ভাপ্ব শাখা করপ্ল এ দুশ্ি গুরুত্বপূণ্ট সক্ষপ্রে তা পাশ্ি্ট শ্বকাপ্শর েহায়ক 

হপ্ব । 

 ৫. আগা�ী দু-�াপ্ের �প্ধ্য (অপ্টোবর ও নপ্ভম্বর) প্রপ্ত্যক স্প্রর কশ্�শ্িপ্ত এবং ইউশ্নপ্ি 

প্রপ্ত্যক েদপ্ে্যর জন্য গণফ্রটেগত দাশ্য়ত্ব শ্নশ্দ্টটি করপ্ত হপ্ব এবং েশ্ক্রয়ভাপ্ব 

গণফ্রপ্টের কাপ্জ অংশ শ্নপ্ত হপ্ব। ইউশ্নি বা কশ্�শ্ির পুনন্টবীকরপ্ণর পূপ্ব্ট শ্ডপ্েম্বর 

(২০১৬) �াপ্ে তার �ূল্যায়ন হপ্ব। 

 ৬. পাশ্ি্টর প্রচার ও  আপ্্ালন, পাশ্ি্ট শ্শক্ষা, গণেংরেপ্হ েব্টস্প্রর পাশ্ি্ট েদে্য ও এশ্জ 

েদে্যপ্ক অংশ শ্নপ্ত হপ্ব। শ্ডপ্েম্বর �াপ্ের �প্ধ্য অরেগশ্তর শ্রপ্পাি্ট উচ্চতর কশ্�শ্ির 

কাপ্ছ পাঠাপ্ত হপ্ব।

 ৭. অরোশ্ধকার শ্দপ্য় থিায়ী বুথ শ্ি� করার দাশ্য়ত্ব শাখা ও �ধ্যবত্টী কশ্�শ্ির। সজলা 

েম্াদক�ণ্ডলীর এক বা দু’জন েদে্য একাপ্জ তদারশ্ক করপ্বন। বুথ শ্িপ্�র কাজ 

েম্প্ক্ট শ্বস্তৃত সনাি রাজ্য কশ্�শ্ি সথ  সক সদওয়া হপ্য়শ্ছল। েংপ্শাধন ও ব্যাখ্যার পরা�শ্ট 

এপ্ল আবার সদওয়া হপ্ব। ২০১৭-র �াচ্ট �াপ্ের �প্ধ্য ক� পপ্ক্ষ ৫০% শতাংশ বুপ্থ 
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থিায়ী বুথ শ্ি� গঠন করার লক্ষ্য�ারো পূরণ করপ্ত হপ্ব। এরই োপ্থ বুথস্প্রর এপ্জটে 

শ্নপ্য়াপ্গর শ্বষয়শ্িও শ্বপ্বচনায় রাখপ্ত হপ্ব। 

 ৮. গণফ্রটেগতভাপ্ব এবং গণেংরেপ্হর �াধ্যপ্� ২০১৭ োপ্লর �প্ধ্য ে�স্ পশ্রবাপ্র অতেত 

২ বার সপৌঁছাপ্নার জন্য েুশ্নশ্দ্টটি পশ্রকল্পনা ও দাশ্য়ত্ববণ্টন করপ্ত হপ্ব। এলাকার 

পশ্রশ্থিশ্ত শ্বপ্বচনায় সরপ্খ কাপ্জর ধারার পশ্রবত্টন কপ্র এই কাজ করপ্ত হপ্ব।

 ৯. শ্নয়শ্�ত গণেংরেহ বাবদ েংগৃহীত অথ্ট স�াি েংগৃহীত অপ্থ্টর ক�পপ্ক্ষ ৭০ শতাংশ 

হপ্ত হপ্ব। এর সথপ্ক েব্টক্ষপ্ণর ক�্টীপ্দর জন্য থিায়ী ফাডে গপ্ে তুলপ্ত হপ্ব। উপযুতি 

ভাতা শ্দপ্য় সযাগ্যতার শ্বচাপ্র ২০১৭ োপ্লর জুন �াপ্ের �প্ধ্য তরুণ েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী 

প্রপ্ত্যক �ধ্যবত্টী কশ্�শ্িপ্ত ক�পপ্ক্ষ একজন কপ্র বাোপ্ত হপ্ব। �শ্হলা, ছারে, 

আশ্দবােী, তফশ্েশ্ল, ভাষাগত ও ধ�্টীয় েংখ্যালঘু অংশ সথপ্ক তরুণ েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী 

করার শ্বষপ্য় শ্বপ্শষ সজার শ্দপ্ত হপ্ব। সজলাস্প্র গণফ্রপ্ণ্টর শ্নশ্দ্টটি পশ্রকল্পনায় ফ্রপ্টের 

েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী করপ্ত হপ্ব। 

 ১০. আগা�ী শ্ডপ্েম্বর �াপ্ের �প্ধ্য রাজ্য েম্াদক�ণ্ডলী, রাজ্য কশ্�শ্ি  এবং সজলা 

েম্াদক�ণ্ডলী ও সজলা কশ্�শ্ি তাপ্দর কায্টকাশ্রতা বৃশ্ধি করপ্ত �ূল্যায়ন কপ্র 

প্রপ্য়াজনীয় পদপ্ক্ষপ সনপ্ব।

চ) সভা পমরচালিার মবষতয় 
 ১.  রাজ্যস্প্রর শ্ি�, োব-কশ্�শ্ি ও ফ্রাকশন কশ্�শ্ির েভা ও উপশ্থিশ্তর সক্ষপ্রে শ্বপ্শষ 

অেুশ্বধা হয় না। শ্কন্তু সজলাস্প্র সবশ শ্কছু সক্ষপ্রে  তা েুষ্ঠুভাপ্ব হয় না। শ্নপ্চর স্প্র 

আপ্রা ে�ে্যা । একিা কারণ হপ্লা, নূ্যনত� �াপ্নর ঘািশ্ত, গুরুত্ব না-সবা�া, পূব্টবত্টী 

েভার পর সচক-আপ্পর অভাব।

 ২. একজন পাশ্ি্ট েদে্যপ্ক শাখা বা কশ্�শ্ির েভা, শ্ি�, োব-কশ্�শ্ি, ফ্রাকশন কশ্�শ্ির 

েভা, গণেংগঠপ্নর েভা ও ক�্টেূশ্চপ্ত অংশরেহণ ইত্যাশ্দ বাবদ সবশ শ্কছুিা খরচ 

করপ্ত হয়। ক� আপ্য়র বা ো�থ্ট্যহীন পাশ্ি্ট েদে্যপ্দর সক্ষপ্রে েভায় উপশ্থিত না 

হওয়ার এিাও একিা কারণ। সখত�জুরপ্দর বা অেংগশ্ঠত সক্ষপ্রের রে�জীবীপ্দর 

েভা বা ক�্টশালা হপ্ল একশ্দপ্নর �জুশ্রর একিা অংশ সদবার সচটিা দু’একশ্ি সজলা 

কপ্রশ্ছল। েব্টরে এিা করা েম্ভব হয়শ্ন। দশ্রদ্র রে�জীবী ও আয়হীন �শ্হলাপ্দর সক্ষপ্রেও 

খরপ্চর ে�ে্যা প্রকি। েভাগুশ্লর ে�য় শ্ঠক করার সক্ষপ্রে েকপ্লর শ্বপ্শষভাপ্ব �শ্হলা 

েদে্যপ্দর েুশ্বধা-অেুশ্বধার কথা শ্বপ্বচনায় রাখপ্ত হপ্ব। পাশ্ি্ট েংগঠপ্নর ও গণফ্রপ্টের 

েশ্ক্রয়তা বৃশ্ধি করপ্ত এেব খুঁশ্িনাশ্ি ে�ে্যার েুরাহার শ্দপ্ক নজর সদওয়া প্রপ্য়াজন। 

শ্নশ্বে, লাগাতার এবং পশ্রকশ্ল্পত গণেংরেহই  এক�ারে শ্বকল্প । বুথ, কাপ্জর সক্ষরে 

ও সপশাশ্ভশ্ত্তক থিায়ী দাতা তাশ্লকা স্তশ্র কপ্র উচ্চতর কশ্�শ্ির তদারশ্কপ্ত তাপ্ক 

পাশ্ি্টর েব্টস্প্রর েদে্যপ্দর শ্নয়শ্�ত গুরুত্বপূণ্ট কাজ শ্হপ্েপ্ব রেহণ করপ্ত পারপ্ল এেব 

ে�ে্যা  অপ্নকিা ে�াধান করা যায়। এর জন্য গণফ্রটেগুশ্লর তহশ্বল বৃশ্ধির শ্দপ্কও 

পাশ্ি্টপ্ক নজর শ্দপ্ত হপ্ব । গণেংগঠনগত শ্নজস্ উপ্দ্যাগও খুব গুরুত্বপূণ্ট ।  
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 ৩. েভাগুশ্ল শ্নশ্দ্টটি ে�প্য় শুরু হয় না এবং শ্নশ্দ্টটি ে�প্য় সশষ হয় না। ফপ্ল একশ্ি 

ইউশ্নি, শ্ি�, োব-কশ্�শ্ি, ফ্রাকশন কশ্�শ্ি, গণেংগঠপ্নর েভা ইত্যাশ্দ করপ্ত 

সগপ্ল এক একিা শ্দন সকপ্ি যায়। এপ্ত রে� ও ে�প্য়র অপচয় হয়। েভায় আোর 

আরেহও হ্াে পায়। আপ্লাচনা কপ্র একই শ্দপ্ন কপ্য়কশ্ি েভা কপ্র সনওয়া, শ্নশ্দ্টটি 

ে�প্য় েুশ্নশ্দ্টটি শ্বষপ্য় আপ্লাচনা, শ্েধিাতে ও সচক-আপ করা, অতেহীন আপ্লাচনায় 

েভাগুশ্লপ্ক পয্টবশ্েত না করার প্রশ্ক্রয়া চালু করপ্ত পারপ্ল েভায় উপশ্থিশ্ত বােপ্ব 

এবং আপ্লাচনায় েশ্ক্রয় অংশরেহপ্ণ উন্নশ্ত ঘিপ্ব।

  

ছ) অগ্রামধকাতরর প্ষ্ত্র
 ১. েব্টভারতীয় সলেনা� সথপ্ক  অরোশ্ধকার রাজ্যগুশ্লর তাশ্লকা েংপ্শাধন করার শ্েধিাতে 

হপ্য়প্ছ। প্রপ্ত্যক রাপ্জ্যর সক্ষপ্রে অরোশ্ধকার সজলা/এলাকা ও ফ্রটে শ্থির করা এবং 

পাশ্ি্টর শ্বকাপ্শর জন্য সেখাপ্ন ক্যাডার স্তশ্রর  পশ্রকল্পনা করার জন্য সলেনা� 

সথপ্ক বলা হয়। আ�াপ্দর রাপ্জ্য ইশ্তপূপ্ব্ট এই অরোশ্ধকার দাপ্নর শ্বষয় পাশ্ি্টপ্ত 

সেভাপ্ব সকাপ্না আপ্লাচনা হয়শ্ন এবং সেরক� সকাপ্না প্রপ্য়াজনও েংগঠপ্ন অনুভূত 

হয়শ্ন। শ্কন্তু গত পাঁচ বছপ্রর অশ্ভজ্ঞতা ও নশ্জরশ্বহীন ে্রোপ্ের �প্ধ্য চ্যাপ্লপ্ঞ্জর 

ো�প্ন পপ্ে পাশ্ি্ট েংগঠন নতুন নতুন শ্কছু কশ্ঠন ে�ে্যার �ুপ্খা�ুশ্খ হয়। বৃহৎ 

বুপ্জ্টায়া দলগুশ্লর এবং রাপ্জ্য শােক তৃণ�ূল কংপ্রেপ্ের এই অরোশ্ধকার এলাকা শ্থির 

হয় সভাপ্ির শ্দপ্ক লক্ষ্য সরপ্খই �ূলত েুশ্নশ্দ্টটি আেন ও বুথ শ্ভশ্ত্তক। পচিাপ্য়ত, 

সপৌরেভা, সলাকেভা ও শ্বধানেভা আেপ্নর সক্ষপ্রে শােকদপ্লর শ্নয়্রেপ্ণর বুথগুশ্লর 

শ্চরে পশ্রস্ফূি হপ্য়প্ছ। ২০১৪ সলাকেভা শ্নব্টাচন এবং ২০১৬ শ্বধানেভা শ্নব্টাচপ্নর 

ফলাফপ্লর শ্বপ্লিষণ সথপ্ক এই তথ্য পাওয়া যায়। এই শ্চশ্নিত এলাকাগুশ্লপ্ত 

েবরক� পধিশ্ত তারা অবলম্বন কপ্র; �ারোহীন ে্রোে, শ্নশ্দ্টটি পশ্রবারশ্ভশ্ত্তক 

(শ্বপ্শষত আ�াপ্দর পাশ্ি্টর অনুগা�ী হপ্ল) হা�লা ও হু�শ্ক, ব্যশ্তিগত উপপ্ভাতিা 

স্তশ্র, তৃণ�ূপ্লর কাপ্য়শ্� স্াপ্থ্টর বৈারা শ্কছু পশ্রবারপ্ক অথ্ট োহায্য ও থিানীয় উন্নয়ন 

ইত্যাশ্দ। এছাো জনশ্বন্যােগত শ্বভাজন, েংখ্যালঘুপ্দর �প্ধ্য শ্ক্রয়াশীল স�ৌলবাদী 

উপাদানগুশ্লপ্ক শােকদপ্লর ছরেছায়ায় েংহত করা, আশ্দবােী ও রেশ্�ক অধু্যশ্ষত 

এলাকায় শ্বশ্ভন্ন ধরপ্নর সকৌশল আপ্রাপ এবং বশ্স্ এলাকায় ও রোপ্�র গশ্রব অংপ্শর 

�ানুপ্ষর বেশ্ত এলাকায় পৃথক সকৌশল শ্নপ্য় তারা কাজ কপ্র। সরেশ্ণ ও গণেংরোপ্�র 

�াধ্যপ্� আ�াপ্দর অনুকূপ্ল ভারোপ্�্যর পশ্রবত্টন ঘিাপ্ত অরোশ্ধকাপ্রর এলাকা ও 

সক্ষরেগুশ্লপ্ক শ্চশ্নিত কপ্র আ�াপ্দর শ্বপ্শষ পশ্রকল্পনা করা দরকার যাপ্ত শ্নশ্দ্টটি 

ে�য়েী�ার �প্ধ্য শ্নজস্ রাজননশ্তক-োংগঠশ্নক হস্প্ক্ষপ ও পশ্রশ্থিশ্ত উপপ্যাগী 

পদপ্ক্ষপ শ্থির কপ্র শ্বপ্রাধীপ্দর শ্বশ্ছিন্ন করা যায়। এর পাশাপাশ্শ এলাকা, পচিাপ্য়ত, 

সপৌরেভা, শ্বধানেভা, সলাকেভা সক্ষরেগুশ্লপ্ত আ�াপ্দর শ্নজস্ অরোশ্ধকাপ্রর থিান/

বুথ শ্চশ্নিত করা প্রপ্য়াজন, যাপ্ত সেখাপ্ন পাশ্ি্ট তার শ্নজস্ শশ্তিপ্ত শ্নধ্টারক ভূশ্�কা 

পালন করপ্ত পাপ্র তা শ্নশ্চিত করপ্ত হপ্ব । 
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 ২. একই েপ্ঙ্গ দীঘ্টপ্�য়াশ্দ লক্ষ্য শ্নপ্য় পাশ্ি্টর শ্বকাশ েুশ্নশ্চিত করপ্ত শ্শল্পাচিল, বশ্স্ ও 

েশ্ন্নশ্হত রো�াচিল এবং নানাশ্দক সথপ্ক শ্বচাপ্র পচিাদপদ এলাকাগুশ্ল অরোশ্ধকাপ্রর 

তাশ্লকায় থাকপ্ব। নজর শ্দপ্ত হপ্ব রো�াচিপ্ল স্াভাশ্বক ও গপ্ে উঠপ্ত থাকা 

নতুন নতুন শহর ও জনবেশ্ত সক্রেগুশ্লর প্রশ্ত। এছাো প্রপ্য়াজন স�ৌলবাদী ও 

শ্বশ্ছিন্নতাকা�ী শশ্তির তৎপরতা রুখপ্ত েুশ্নশ্দ্টটি এলাকাশ্ভশ্ত্তক অরোশ্ধকার শ্থির 

করা,  দুব্টল পাশ্ি্ট েংগঠপ্নর এলাকাগুশ্লপ্ত শ্বপ্শষ নজর সদওয়া এবং ে্রোেকবশ্লত 

এলাকার �প্ধ্য পাশ্ি্ট ও গণফ্রপ্টের কাপ্জর ধারার পশ্রবত্টন ঘিাপ্না। এর জন্য রাজ্য 

কশ্�শ্ি, সজলা কশ্�শ্ি এবং শ্নম্নতর কশ্�শ্িগুশ্লর �প্ধ্য ে�য়শ্ভশ্ত্তক পশ্রকল্পনা শ্নপ্য় 

েুে�শ্বেত উপ্দ্যাগ সনওয়া জরুশ্র হপ্য় পপ্েপ্ছ। রাজ্য সলেনাপ্�র পর শ্তন�াপ্ের �প্ধ্য 

একাপ্জ েুশ্নশ্দ্টটি অরেগশ্ত ঘিাপ্ত হপ্ব।  

 ৩. ফ্রটেগুশ্লর �প্ধ্য প্রথ� অরোশ্ধকার শ্দপ্ত হপ্ব রো� ও শহপ্রর গশ্রব রে�জীবীপ্দর 

সরেশ্ণফ্রটে এবং ছারেফ্রপ্টের উপর। একারপ্ণ ছারে ফ্রটেপ্ক ছারে-যুব সযৌথ োব-কশ্�শ্ি 

সথপ্ক পৃথক করপ্ত হপ্ব যাপ্ত ছারে ফ্রপ্টের শ্বস্ার এবং এই ফ্রপ্টে পাশ্ি্ট গঠপ্নর জন্য 

সগািা পাশ্ি্ট শ্বপ্শষ দৃশ্টি শ্নবধি করপ্ত পাপ্র। এছাো �শ্হলা ফ্রটেপ্ক অরোশ্ধকার 

শ্দপ্য় পাশ্ি্টপ্ক  শ্বপ্শষ নজর শ্দপ্ত হপ্ব। �শ্হলাফ্রটেপ্কও রে�জীবী �শ্হলাপ্দর 

অতের্্টতি করার শ্বষপ্য় আপ্রা গুরুত্ব শ্দপ্ত হপ্ব। এেব অরোশ্ধকার সক্ষরেগুশ্লপ্ত 

বহু ক�্টী স্তশ্র, েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী শ্নপ্য়াগ এবং তাঁপ্দর ধারাবাশ্হক প্রশ্শক্ষপ্ণর কাজ 

ে�য়শ্ভশ্ত্তক রূপায়প্ণর শ্দপ্ক দৃশ্টি শ্দপ্ত হপ্ব।  প্রশ্তশ্ি ফ্রপ্টের সক্ষপ্রে োংস্কৃশ্তক 

শ্ি� গঠন খুবই গুরুত্বপূণ্ট। ২০১৭ োপ্লর জুন �াপ্ের �প্ধ্য েংগঠপ্নর প্রপ্ত্যক 

স্প্র ও গণফ্রপ্টের অরেগশ্তর শ্রপ্পাি্ট প্রস্তুত করপ্ত  হপ্ব।

জ) গণোম্রিক প্কমন্দ্রকোর িীমের যথাথটি প্রতয়াগ 
  গণতাশ্্রেক নীশ্ত প্রপ্য়াপ্গর ত্রুশ্ি ও ক্ষয় এবং এই নীশ্ত লঙ্ঘপ্নর শ্বশ্ভন্ন রূপ 

েব্টভারতীয় সলেনাপ্� উপ্লেখ করা হপ্য়প্ছ। এর পশ্রণাপ্� ক্ষশ্তরেস্ হপ্ছি সযৌথ 

পশ্রচালনা এবং আতেঃপাশ্ি্ট গণত্রে। ভ্াতে স�াঁকগুপ্লার �প্ধ্য রপ্য়প্ছ : উপদলীয় 

কায্টকলাপ, উচ্চাকাক্ক্ষা, সফডাপ্রশ্লজ�, ব্যশ্তিস্াত্রে্যবাদ, আ�লাতাশ্্রেক �প্নাভাব, 

পছ্-অপছ্জশ্নত ে�ে্যা, শ্নচস্র সথপ্ক ে�াপ্লাচনাপ্ক উৎোশ্হত না করার 

দুব্টলতা, �ূল্যায়ন শ্রপ্প্টাপ্ি বস্তুশ্নষ্তার অভাব, উদারননশ্তকতা, েংেদেব্টস্তা 

ইত্যাশ্দ। েব্টভারতীয় সলেনা� সথপ্ক প্রপ্ত্যক স্প্রর গণতাশ্্রেক সকশ্্রেকতার অবথিা 

গুরুত্বেহকাপ্র পয্টাপ্লাচনা কপ্র সলেনাপ্�র পর যথাশ্বশ্হত পদপ্ক্ষপ সনওয়ার কথা 

বলা হপ্য়প্ছ। আম্ঃপাশ্ি্ট গণতপ্্রের প্রোর েুশ্নশ্চিত করপ্ত গুরুত্বপূণ্ট রাজননশ্তক 

শ্বষপ্য় পাশ্ি্ট শ্চশ্ঠ প্রকাশ এবং তা রূপায়প্ণর শ্রপ্পাি্ট েংরেহ করাই যপ্থটি নয়। শ্চশ্ঠর 

শ্বষয়বস্তু েম্প্ক্ট ইউশ্নি/কশ্�শ্ি েদে্যপ্দর �তা�ত েংরেপ্হর ওপর সজার সদওয়া 

হপ্য়প্ছ। রাজ্য ও সজলা কশ্�শ্িগুশ্লপ্ক এই ব্যবথিা অশ্বলপ্ম্ব চালু করপ্ত হপ্ব। প্রকৃত 

ে�াপ্লাচনা-আত্মে�াপ্লাচনার �ধ্য শ্দপ্য় প্রপ্ত্যক স্প্রর কশ্�শ্িপ্ত এ শ্বষপ্য় প্রশ্ত শ্তন 
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�াে অতের সখালাপ্�লা আপ্লাচনা  ও পদপ্ক্ষপ রেহণ জরুশ্র। প্রথ� পয্টাপ্য় আগা�ী 

শ্ডপ্েম্বর �াপ্ের �প্ধ্য এবং শ্বৈতীয় পয্টাপ্য় আগা�ী �াচ্ট �াপ্ের �প্ধ্য পয্টাপ্লাচনা, 

ব্যবথিা রেহণ এবং এ নীশ্ত প্রপ্য়াপ্গ অরেগশ্ত ঘিাপ্ত হপ্ব। এই ছ‘�াপ্ের �প্ধ্য এ প্রেপ্ঙ্গ 

েব্টভারতীয় সলেনাপ্�র শ্েধিাতে ও অশ্ভ�ুখ শ্নপ্য় চচ্টা ও েংপ্শাধনাত্মক অনুশীলন করপ্ত 

হপ্ব। েংগঠন পশ্রচালনায় গঠনতপ্্রের (ধারা ১৩) শ্নপ্দ্টশ্শকা অনুযায়ী গণতাশ্্রেক 

সকশ্্রেকতার নীশ্ত প্রপ্য়াপ্গর প্রশ্ত েকলপ্কই েপ্চতন ও আতেশ্রক হপ্ত হপ্ব । 

ঝ) িোদশটিগে সংগ্রাি 
 ১. োম্প্রদাশ্য়কতা, োম্াজ্যবাদী নয়া-উদারবাদ ও প্রশ্তশ্ক্রয়াশীল ভাবধারার শ্বরুপ্ধি 

�তাদশ্টগত েংরো�প্ক শ্নরবশ্ছিন্ন েংরোপ্� পশ্রণত করপ্ত হপ্ব। োম্প্রদাশ্য়ক শশ্তিগুশ্লর 

শ্বরুপ্ধি বহু�ুখী লোইপ্য়র সয েুশ্নশ্দ্টটি শ্নপ্দ্টশ্শকা একুশত� পাশ্ি্ট কংপ্রেপ্ে সদওয়া 

হপ্য়প্ছ তা অনুেরণ কপ্র পাশ্ি্ট ও গণেংগঠনপ্ক এই লোই পশ্রচালনা করপ্ত হপ্ব। 

�তাদপ্শ্টর জগপ্ত প্রশ্তশ্ক্রয়ার শশ্তি, ধ�্টীয় স�ৌলবাদী, োম্াজ্যবাদী ও আতেজ্টাশ্তক 

লশ্নিপুঁশ্জর আক্র�ণ এখন অপ্নক সবশ্শ তীব্র ও আরোেী। তাই রাজননশ্তকভাপ্ব 

ছাোও েংগঠনপ্ক শশ্তিশালী করপ্ত সগািা পাশ্ি্টর �তাদশ্টগত �ান বৃশ্ধি করা জরুশ্র। 

�তাদশ্টগত প্রচার ও কাজ জনগপ্ণর �প্ধ্য েফল কপ্র তুলপ্ত হপ্ল পাশ্ি্ট েদে্যপ্দর 

�তাদশ্টগত �ান শ্নরতের উন্নত করা েবপ্চপ্য় গুরুত্বপূণ্ট। 

  এই �তাদশ্টগত প্রচাপ্রর শ্ভশ্ত্ত হপ্ব শ্বংশশ্তত� পাশ্ি্ট কংপ্রেপ্ে গৃহীত �তাদশ্টগত 

প্রস্াব। নপ্ভম্বর শ্বলেপ্বর শতবাশ্ষ্টকী উপলপ্ক্ষ এই �তাদশ্টগত প্রচাপ্রর েুশ্নশ্দ্টটি 

পশ্রকল্পনা রেহণ করপ্ত হপ্ব। এরজন্য পাশ্ি্ট শ্শক্ষা, এবং গণ�াধ্য�প্ক উন্নত করার 

ভূশ্�কা শ্নপ্ত হপ্ব। পাশ্ি্ট ছাোও, গণেংগঠনগুশ্লও এই �তাদশ্টগত প্রচাপ্র েুশ্নশ্দ্টটি 

পশ্রকল্পনা শ্নপ্য় শাশ্�ল হপ্ব। তরুণ প্রজন্মপ্ক আকৃটি করপ্ত ে�াজতপ্্রের লক্ষ্য 

েম্প্ক্ট স্ছি ধারণা ও প্রত্যয় েৃশ্টির জন্য পাশ্ি্টর এই �তাদশ্টগত েংরো�প্ক শ্বপ্শষ 

গুরুত্ব শ্দপ্ত হপ্ব। 

 ২. পাম্টি মশষ্া : েব্টস্প্রর পাশ্ি্ট ক�্টীপ্দর জন্য শ্নয়শ্�ত ও পশ্রকশ্ল্পত পাশ্ি্ট শ্শক্ষার ব্যবথিা 

করপ্ত হপ্ব ।  চারশ্ি  শ্বষয় শ্নপ্য় নূ্যনত� শ্শক্ষা দরকার – পাশ্ি্ট ক�্টেূশ্চ, �াক্টেবাদী 

দশ্টন, রাজননশ্তক অথ্টনীশ্ত এবং পাশ্ি্ট গঠনত্রে ও েংগঠন। পাশ্ি্টর েব্টভারতীয় সক্রে 

সথপ্ক েকল স্প্রর জন্য শ্েপ্লবাে স্তশ্র করা হপ্ব; সেই অনুযায়ী রাজ্য সক্রে সথপ্কও 

তা স্তশ্র হপ্ব। শ্েপ্লবাপ্ের �প্ধ্য অন্য সযেব শ্বষয় থাকা প্রপ্য়াজন: শ্পতৃতাশ্্রেক ও 

শ্লঙ্গগত শ্নপীেন, জাতপাত এবং সরেশ্ণ ও ো�াশ্জক শ্নপীেন। স্কুল, স্টাশ্ড গ্রুপ, 

আত্মশ্শক্ষা, �তাদশ্টগত প্রচার-পুশ্স্কার ওপর সজার শ্দপ্ত হপ্ব। পাশ্ি্ট শ্শক্ষার জন্য 

পাশ্ি্ট শ্শক্ষক স্তশ্রপ্ত রাজ্যপ্ক্রে ও সজলাপ্ক্রেপ্ক পশ্রকল্পনা শ্নপ্ত হপ্ব। প্রযুশ্তির 

ব্যবহারেহ শ্শক্ষাপধিশ্তর উন্নশ্ত ঘিাপ্ত হপ্ব।

 ৩. সংস্কৃমে : ব্যাপকশ্ভশ্ত্তক প্রগশ্তশীল গণতাশ্্রেক োংস্কৃশ্তক �চি ও আপ্্ালন 

গপ্ে তুলপ্ত পাশ্ি্টপ্ক োংস্কৃশ্তক কাজক�্ট বৃশ্ধি করার জন্য েহায়তা করপ্ত হপ্ব। 
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প্রাধান্য শ্দপ্ত হপ্ব োম্প্রদাশ্য়ক, প্রশ্তশ্ক্রয়াশীল ও শ্বজ্ঞান-শ্বপ্রাধী �তান্ধতার শশ্তির 

স�াকাশ্বলার ওপর, পাশাপাশ্শ নয়া-উদারননশ্তক োংস্কৃশ্তক �ূল্যপ্বাপ্ধর শ্বকল্প 

স্তশ্রপ্ত । েবস্প্রর সনতৃপ্ত্বর �প্ধ্য এ শ্বষপ্য় োধারণ সবা�াপো গপ্ে সতালার কাজ 

এখন সথপ্কই শুরু করপ্ত হপ্ব ।

 ৪. পাম্টি মিমিয়া : স্দশ্নক ‘গণশশ্তি’ ছাোও ‘সদশশ্হনতষী’, শ্হ্ী ‘স্াধীনতা’, উদু্ট ‘শ্কষাণ 

�জদুর’, ‘শ্পপলে সডপ্�াক্র্যাশ্ে’, ‘ন্ন’, ‘�াক্টেবাদী পথ’  েব পাশ্ি্ট পশ্রেকার 

আশ্ঙ্গক ও শ্বষয়বস্তুর উন্নশ্ত ঘিাপ্ত পদপ্ক্ষপ শ্নপ্ত হপ্ব। েবগুশ্লপ্কই অনলাইন-এ 

শ্নপ্য় আেপ্ত হপ্ব। রাপ্জ্য বত্ট�ান নশ্জরশ্বহীন ে্রোপ্ের পশ্রশ্থিশ্তপ্ত পশ্রেকাগুশ্ল 

শ্বপ্শষত গণশশ্তি তীব্র আক্র�প্ণর শ্শকার হপ্য়প্ছ। আশ্থ্টক ে�ে্যার �ধ্য শ্দপ্য় চলপ্ছ 

গণশশ্তি। অন্য পশ্রেকাগুশ্লরও আশ্থ্টক ে�ে্যা রপ্য়প্ছ। প্রচার েংখ্যা বৃশ্ধি করা, বণ্টন 

ও বপ্কয়া আদাপ্য়র ে�ে্যা শ্নরেন করা এবং �াপ্নান্নয়প্নর জন্য গণশশ্তি একিা 

পশ্রকল্পনা স্তশ্র কপ্রপ্ছ।  তাপ্ক েফল করপ্ত পাশ্ি্টর উপ্দ্যাগ অপশ্রহায্ট। স্দশ্নক 

পশ্রেকা পাশ্ি্ট ও পাশ্ি্টর বাইপ্র জনগপ্ণর �প্ধ্য প্রচার কপ্র, সেশ্দপ্ক লক্ষ্য সরপ্খ এই 

পশ্রকল্পনা। শ্কন্তু অন্যান্য পশ্রেকার ো�শ্য়কীগুশ্ল রাজননশ্তক ঘিনাবলী এবং আশ্থ্টক-

ো�াশ্জক-�তাদশ্টগত শ্বষপ্য় পাশ্ি্টর সবা�াপো পাশ্ি্ট েদে্য ে�থ্টকপ্দর �প্ধ্য শ্নপ্য় 

যাবার কত্টব্য পালন কপ্র। এই পাশ্ি্ট পশ্রেকাগুশ্ল আরও সবশ্শ সকনা ও পো উশ্চত। 

এই অবথিার উন্নশ্ত ঘিাপ্ত এবং পাশ্ি্ট েংগঠনপ্ক এই দুব্টলতা  �ুতি করপ্ত ে�য়শ্ভশ্ত্তক 

ক�্টেূশ্চ শ্নপ্ত হপ্ব। আগা�ী শ্ডপ্েম্বর �াপ্ের �প্ধ্য পাশ্ি্ট েদে্যপ্দর সকাপ্না-না- সকাপ্না 

পশ্রেকার রোহক হওয়া েুশ্নশ্চিত করপ্ত হপ্ব। আশ্থ্টক ো�থ্ট্যেম্ন্ন েদে্যপ্দর স্দশ্নক 

গণশশ্তির রোহক হপ্ত হপ্ব। ে�স্ বপ্কয়া এই শ্তন�াপ্ের �প্ধ্য পশ্রপ্শাধ করার 

যাবতীয় পদপ্ক্ষপ শ্নপ্ত হপ্ব। থিায়ী রোহকেহ রোহক েংরেহ প্রপ্ত্যক শাখা/সলাকাল/

সক্রেীয়ভাপ্ব বৃশ্ধি করার প্রাথশ্�ক পশ্রকল্পনা আগা�ী শ্তন �াপ্ে কায্টকর করপ্ত হপ্ব।

  গণ�াধ্যপ্� নতুন প্রযুশ্তি সোশ্যাল শ্�শ্ডয়াপ্ক পূণ্ট�ারোয় ব্যবহার করপ্ত হপ্ব। নতুন 

প্রজন্মপ্ক আকৃটি করপ্ত এিা শ্বপ্শষভাপ্ব প্রপ্য়াজন। শ্কন্তু জনগপ্ণর �প্ধ্য পাশ্ি্টর কাজ 

করার এিা শ্বকল্প নয়। োধারণ �ানুপ্ষর কাপ্ছ আ�াপ্দর রাজননশ্তক ও আদশ্টগত বাত্টা 

সপৌপঁ্ছ শ্দপ্ত সোশ্যাল শ্�শ্ডয়া বােশ্ত ও গুরুত্বপূণ্ট ভূশ্�কা পালন করপ্ত পাপ্র। এর 

অপব্যবহার ও আত্মপ্রচার েম্প্ক্ট আ�াপ্দর েদা েতক্ট থাকপ্ত হপ্ব।

 ৫. �তাদশ্টগত েংরোপ্�র অপশ্রহায্ট অঙ্গ শ্হপ্েপ্ব োম্প্রদাশ্য়কতার শ্বরুপ্ধি, ো�াশ্জক 

শ্বষয়গুশ্ল শ্নপ্য় এবং ো�াশ্জক পশ্রপ্ষবা ও ে�াজকল্যাণ�ূলক কাপ্জর �ধ্য শ্দপ্য় 

লোইপ্য়র জন্য পাশ্ি্টর দৃশ্টিভশ্ঙ্গর পশ্রবত্টন ঘিাপ্ত লাগাতার ও েুপশ্রকশ্ল্পত প্রপ্চটিা 

রেহণ করপ্ত হপ্ব।  

 

ঞ)  সংগঠি িজবুে করা এবং গণলাইি কাযটিকর করার মকছু মবষয় 
 ১. পাশ্ি্ট েংগঠপ্ন সনতৃপ্ত্বর ো�প্ন এক বপ্ো ে�ে্যা হপ্লা েংগঠন পশ্রচালনায় 

গতানুগশ্তক ধারা।  কশ্�শ্ি, গণফ্রটে, শ্ি�, োব-কশ্�শ্ি, ফ্রাকশন কশ্�শ্ির েভায় 
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অংশরেহপ্ণর দাশ্য়ত্ব পালন করপ্ত শ্গপ্য় শ্নপ্জর কাপ্জর প্রশ্ত এবং েংগঠন শ্বকাপ্শর 

প্রশ্ত ইছিা থাকপ্লও তাঁরা অপ্নকে�য় েশু্বচার করপ্ত পাপ্রন না। এ�নশ্ক আত্মশ্শক্ষার 

শ্দপ্কও তাঁরা শ্ঠক �প্নাশ্নপ্বশ করপ্ত পাপ্রন না। অপ্নক ে�য় েভা করার আনুষ্াশ্নকতা 

রক্ষা করপ্ত শ্গপ্য় আ�াপ্দর  স�ৌশ্লক ক�্টেূশ্চ, আ�ূল লক্ষ্য এবং জনগপ্ণর �প্ধ্য 

শ্নশ্বেভাপ্ব কাজ করার গুরুত্ব অলপ্ক্ষ্য হাশ্রপ্য় সফশ্ল। আবার শ্নপ্জর ক�্টেূশ্চ যথাযথ 

রাখপ্ত শ্নম্নতর কশ্�শ্িগুশ্লপ্ত বা ক�্টেূশ্চ প্রপ্ণতাপ্দর  েশু্বধা-অেুশ্বধা শ্বপ্বচনায় না 

সরপ্খ তাশ্রখ ও ে�য় শ্নধ্টারণ কপ্র জাশ্নপ্য় শ্দপ্ত বাধ্য হপ্ত হয়। তাপ্ত েভাগুশ্লপ্তও 

কায্টকরী অবদান রাখা েম্ভব হয় না। অপ্নক সক্ষপ্রে দীঘ্ট ে�য় ব্যয় কপ্রও  েভাগুশ্ল 

কায্টত হয় শ্নষ্ফলা, শ্নয়�রক্ষািাই প্রধান হপ্য় ওপ্ঠ। অপ্গাচপ্রই জন্ম সনয় আ�লাতাশ্্রেক 

আচরণ এবং সদখা যায় সযৌথ ক�্টধারার ক্ষয়। েংগঠনপ্ক গশ্তশীল, দ্রুত হস্প্ক্ষপেম্ন্ন, 

দক্ষ ও গণেংপ্যাগ�ুখী কপ্র তুলপ্ত শ্কছ ুপদপ্ক্ষপ রেহণ করা যায়।

 ১.১ প্রপ্ত্যক ক�প্রপ্ডর কাছ সথপ্ক তাঁর গুণাবলীর েবশ্কছু ব্যবহার করার সচটিা করপ্ত 

হপ্ব। �তাদশ্টগত �ান, পাশ্ি্ট ও জনগপ্ণর প্রশ্ত দায়বধিতা এবং কাপ্জর দক্ষতার 

শ্নশ্রপ্খ েবস্প্রর সনতা-ক�্টীপ্দর বস্তুশ্নষ্ �ূল্যায়ন েম্ভব। গণলাইনেহ �জবুত পাশ্ি্ট 

গেপ্ত কলকাতা সলেনাপ্�র ডাক েফল করপ্ত ব্যশ্তিগত দাশ্য়ত্ব বণ্টন, সযৌথ পশ্রচালনা 

এবং সচক-আপ  কপ্ঠারভাপ্ব অনুেরণ করপ্ত হপ্ব।

 ১.২ ভাপ্লা ভাপ্লা শ্েধিাতে, প্রস্াব, শ্রপ্প্টাি ও োকু্টলার হপ্লও কাপ্জর সক্ষপ্রে অপ্নকে�য় 

আশাপ্রদ ফল ক� পাওয়া যায়। আবার পয্টাপ্লাচনা শ্রপ্পাপ্ি্টও ে�রে বাস্ব শ্চরে আপ্ে 

না। এই ধারার আ�ূল পশ্রবত্টন ঘিাপ্ত হপ্ব।  তার জন্য শ্নচ সথপ্ক ে�াপ্লাচনাপ্ক 

উৎোশ্হত করা এবং সখালাপ্�লা ও একাতেভাপ্বই কায্টকরী আপ্লাচনা পধিশ্ত আয়ত্ত 

করপ্ত হপ্ব। �ানুপ্ষর �প্ধ্য প্রত্যক্ষভাপ্ব কাজ করার ে�য় ও েুপ্যাগবৃশ্ধি শ্নশ্চিত 

করপ্তই হপ্ব। শ্নছক েভার জন্য েভা নয়, গুরুত্ব অনুোপ্র েভার েংখ্যা শ্থির করা 

এবং একই শ্দপ্ন েংশ্লিটি শ্বষপ্য় বা সক্ষপ্রের একাশ্ধক স্প্রর েভার কাজ উপপ্রাতি 

পধিশ্তপ্ত েম্ন্ন করা সগপ্ল প্রকৃত সচক-আপ, আত্মশ্শক্ষা ও গণলাইন কায্টকর করপ্ত 

সবশ্শ ে�য় সবর করা েম্ভব হপ্ব।

 ১.৩ ক� ে�প্য় সবশ্শ ফলপ্রেূতার জন্য প্রপ্ত্যক েভার সক্ষপ্রে শ্নশ্দ্টটি ে�প্য়ই েভা শুরু করা 

এবং পূব্টশ্নশ্দ্টটি ে�প্য়ই সশষ করা গুরুত্বপূণ্ট। সয-সকান েভার আপ্গ েবাইপ্ক আপ্লাচ্য 

শ্বষয় জানাপ্ত হপ্ব এবং প্রপ্ত্যকপ্ক সহা�-ওয়াক্ট কপ্র আেপ্ত হপ্ব যাপ্ত শ্নশ্দ্টটি ও েীশ্�ত 

ে�প্য়র �প্ধ্য কায্টকর অবদান রাখপ্ত পাপ্রন। েভার শুরু ও সশপ্ষ েম্াদক, আহ্ায়প্কর  

বতিব্য এবং উচ্চতর কশ্�শ্ি সথপ্ক আগত ক�প্রপ্ডর বতিব্য হপ্ত হপ্ব যথােংশ্ক্ষপ্ত ও 

কায্টকরী। সদখপ্ত হপ্ব কশ্�শ্ি েভা সযন োধারণ েভার �প্তা েভায় পশ্রণত না হয়।

 ১.৪ েভার আপ্গ শ্বষয়বস্তু জানাপ্না এবং শ্বপ্শষ শ্কছু শ্বষয় উত্াপপ্নর থাকপ্ল েভার 

আপ্গই শ্লশ্খতভাপ্ব তা সপশ করার অপ্ভ্যে গপ্ে সতালা প্রপ্য়াজন। সবশ্শ ে�য় 

শ্নপ্য় একপ্ঘপ্য়, শ্বরতিকর ও অপ্রােশ্ঙ্গক বতিব্য সপশ করার অভ্যাে পশ্রহার করপ্ত 

সনতৃপ্ত্বর স্প্রই নশ্জর স্তশ্র করপ্ত হপ্ব । প্রাণবতে আপ্লাচনায় েবাইপ্ক অংশ শ্নপ্ত 
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উৎোশ্হত করপ্ত হপ্ব । েভা ডাকা, েভা পশ্রচালনা, আপ্লাচনার �াপ্নান্নয়ন, পূপ্ব্টর 

শ্েধিাতে রূপায়প্ণর পয্টাপ্লাচনা ইত্যাশ্দ েবপ্ক্ষরে যাশ্্রেকতা�ুতি হপ্ব ।    

 ১.৫ গঠনতপ্্রে পাশ্ি্টর অভ্যতেরীণ আপ্লাচনা পশ্রচালনার শ্নপ্দ্টশ্শকায় রপ্য়প্ছ সয, পাশ্ি্ট 

গণতপ্্রে সখালাপ্�লা আপ্লাচনা সয�ন পাশ্ি্ট েদে্যপ্দর অশ্বপ্ছিদ্য অশ্ধকার। সত�নই 

�প্ন রাখা দরকার সয, ‘‘পাশ্ি্টর নীশ্ত েংক্রাতে শ্বষপ্য় অতেহীন আপ্লাচনা, যা পাশ্ি্টর 

ঐক্য এবং কাপ্জর আকাক্ক্ষাপ্ক পঙ্গু কপ্র সদয়, তা হপ্য় দাঁোপ্ব অভ্যতেরীণ গণতপ্্রের 

গুরুতর অপব্যবহার’’। সগািা পাশ্ি্ট েংগঠনপ্ক ঐক্যবধি ও এক�ুখী করার জন্য রাজ্য 

কশ্�শ্ির স্র সথপ্কই এই ত্রুশ্ির েংপ্শাধন শুরু করপ্ত হপ্ব।

্) ত্রুম্ সংতশাধি
 ১. ে�রে শ্বপ্বের োপ্থ আ�াপ্দর সদপ্শ   ও এই রাপ্জ্য যখন বা� আপ্্ালন শ্বপ্শষ 

কপ্র কশ্�উশ্নস্টরা প্রবল আক্র�প্ণর েমেুখীন, প্রশ্তকূলতার �ুপ্খা�ুশ্খ, শ্কছু সক্ষপ্রে 

পচিাদপোরণও রপ্য়প্ছ, তখন এই পচা-গলা পুঁশ্জবাদী ব্যবথিায় সরেশ্ণদৃশ্টি, েততা, 

�ূল্যপ্বাধ, জীবনযাপন, নীশ্তপ্বাপ্ধর প্রপ্শ্ন সয কশ্�উশ্নস্টরা অতুলনীয় ও অপ্রশ্তবৈন্দ্বী 

এিা অশ্ভজ্ঞতার দপ্টপ্ণ প্রশ্তশ্ষ্ত করা ও তুপ্ল ধরা শ্বপ্শষভাপ্ব প্রপ্য়াজন। সেই জন্যই 

ত্রুশ্ি েংপ্শাধন অশ্ভযান পশ্রচালনা করার শ্বষয়শ্ি বত্ট�ান ে�প্য় অত্যতে গুরুত্বপূণ্ট।

 ২. দীঘ্ট ৩৪ বছপ্রর বা�ফ্রটে শােপ্ন অপ্নক অভূতপূব্ট ঐশ্তহাশ্েক পদপ্ক্ষপ রেহপ্ণর 

�প্তা ঘিনা সয�ন ঘপ্িপ্ছ, োপ্থ োপ্থ েরকার পশ্রচালনায়ও দুব্টলতা বৃশ্ধি সপপ্য়শ্ছল। 

আবার এই ে�য়কাপ্ল পাশ্ি্টর অভ্যতেপ্র নানা অবক্ষপ্য়র ঘিনাও রপ্য়প্ছ। অন্যান্য 

কারণ ছাোও সনতৃথিানীয়েহ পাশ্ি্টক�্টীপ্দর একাংপ্শর �প্ধ্য এই ধরপ্নর গুরুতর 

অবক্ষপ্য়র ফপ্ল আ�াপ্দর োপ্থ জনগপ্ণর শ্বশ্ছিন্নতা গপ্ে উপ্ঠপ্ছ। বত্ট�াপ্ন রাপ্জ্য 

ফ্যাশ্েস্েুলভ চর� শ্হংোরেয়ী আক্র�প্ণর শ্বরুপ্ধি গণত্রে পুনরুধিাপ্রর লপ্ক্ষ্য েংরো� 

চলপ্ছ। এই েংরো�প্ক োফপ্ল্যর োপ্থ পশ্রচালনার �ধ্য শ্দপ্য় �ানুপ্ষর কাপ্ছ পাশ্ি্টপ্ক 

অপ্নক সবশ্শ আথিা ও ভরোথিপ্ল পশ্রণত করপ্ত হপ্ব। এর জন্যও ত্রুশ্ি েংপ্শাধন 

অশ্ভযাপ্ন গুরুত্ব সদওয়া অপশ্রহায্ট।

 ৩. পাশ্ি্টর োংগঠশ্নক পধিশ্তপ্ক যথাযথভাপ্ব অনুেরণ করা, গণতাশ্্রেক সকশ্্রেকতাপ্ক 

শ্ভশ্ত্ত কপ্র পাশ্ি্টর কায্টধারা েুশ্নশ্চিত করা, অভ্যতেরীণ গণত্রেপ্ক শশ্তিশালী করা, 

পাশ্ি্ট েদে্যপ্দর শ্নশ্্রিয়তার ব্যাশ্ধ সথপ্ক �ুতি করা ত্রুশ্ি েংপ্শাধন প্রশ্ক্রয়ারই অঙ্গ। 

সক্রেীভূত পশ্রচালনায় পশ্রপূণ্ট গণত্রে এিাই হপ্লা গণতাশ্্রেক সকশ্্রেকতার প্রকৃত অথ্ট। 

আবার কশ্�উশ্নস্ট �ূল্যপ্বাধ, নীশ্তপ্বাপ্ধর প্রশ্ত�ূশ্ত্ট শ্হোপ্ব শ্নপ্জপ্ক প্রশ্তষ্া করার 

প্রয়ােও ত্রুশ্ি েংপ্শাধন অশ্ভযাপ্নর অঙ্গ। জনগপ্ণর �প্ধ্য শ্নরতের কাজ এবং ক্র�াগত 

আপ্্ালন-েংরোপ্� অংশরেহপ্ণর �ধ্য শ্দপ্য় এই প্রপ্চটিা োথ্টকতা লাভ করপ্ত পাপ্র। 

আত্মপ্কশ্্রেকতা, সভাগবাদী লালো, ব্যশ্তিপ্কশ্্রেকতা সয�ন কশ্�উশ্নস্ট �ূল্যপ্বাপ্ধর 

োপ্থ েংগশ্তপূণ্ট নয়, আবার ে্রোপ্ের কারপ্ণ কুঁকপ্ে যাওয়া, আক্র�প্ণর �ুপ্খ শ্নপ্জর 

ও পশ্রবাপ্রর  শ্নরাপত্তাপ্কই এক�ারে েুশ্নশ্চিত করপ্ত �াথা নত কপ্র আত্মে�প্টণ 
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করা এ�নশ্ক শ্নপ্জপ্ক   শ্বশ্কপ্য় সদওয়া — এগুশ্লও কশ্�উশ্নস্ট নীশ্তপ্বাপ্ধর পশ্রপন্ী। 

কুেংস্কার, ধ�্টীয় সগাঁোশ্�, কূপ�ণ্ডুকতা, সপৌত্তশ্লকতা, স্দনশ্্ন জীবন আচরপ্ণ 

শ্বজ্ঞানশ্বপ্রাধী দৃশ্টিভশ্ঙ্গর বৈারা পশ্রচাশ্লত হওয়া — এইেপ্বর শ্বপ্রাশ্ধতায় দাঁোপ্নাও 

বহু�াশ্রেক ত্রুশ্ি  েং  সশাধন প্রশ্ক্রয়ার অংশ। ব্যাশ্ধগুশ্লপ্ক শ্চশ্নিত কপ্র আপ্লাচনা কপ্র 

প্রপ্য়াজনীয় পদপ্ক্ষপ সজলা কশ্�শ্িগুশ্লপ্ক রেহণ করপ্ত হপ্ব। আগা�ী ছয় �াপ্ের �প্ধ্য 

সজলা কশ্�শ্িগুশ্লর পক্ষ সথপ্ক গৃহীত পদপ্ক্ষপ্পর অরেগশ্ত েম্শ্ক্টত শ্রপ্পাি্ট রাজ্য 

সকপ্্রে সপ্ররণ করপ্ত হপ্ব। এই  শ্নরবশ্ছিন্ন েংরো� অবশ্য করণীয় এবং তা পাশ্ি্টপ্ক 

আপ্রা শশ্তিশালী করপ্ব।

 ৪. উপদলীয় কায্টধারা, আ�লাতাশ্্রেকতা, সফডাপ্রশ্লজ�, উদারবাদ, শ্বষয়ীবাদ (subjec-
tivism), সতাষাপ্�াশ্দ, উচ্চাকাক্ক্ষা (careerism)-এর �প্তা ব্যাশ্ধগুশ্লর শ্বরুপ্ধি 

েংরো� ত্রুশ্ি েংপ্শাধপ্নর  অংশ। এই ব্যাশ্ধগুশ্ল শ্বলেবী পাশ্ি্টর কাঠাপ্�াপ্ক ক্র�াগত 

দুব্টল কপ্র। গণতাশ্্রেক সকশ্্রেকতার নীশ্তর েম্ূণ্ট পশ্রপন্ী এই ব্যাশ্ধগুশ্ল। ত্রুশ্ি 

েংপ্শাধন অশ্ভযাপ্ন এশ্গপ্য় শ্নপ্য় যাওয়ার জন্য উপর সথপ্ক শ্নচ পয্টতে েপ্চতনভাপ্ব 

এই ব্যাশ্ধগুশ্লর শ্বরুপ্ধি পাশ্ি্টপ্ত অভ্যতেরীণ েংরো� পশ্রচালনা করপ্ত হপ্ব।

 ৫. দৃঢ় �তাদশ্টগত অবথিান ব্যশ্তপ্রপ্ক প্রকৃত কশ্�উশ্নস্ট সংগঠি ও ক�্টী গপ্ে ওপ্ঠ না। 

ো�শ্য়ক প্রশ্তকূলতা, শত্রুপ্দর নানা ধরপ্নর চাপ ও প্রপ্লাভপ্নর শ্শকার হপ্ল কখনও 

প্রকৃত একজন কশ্�উশ্নস্ট হপ্য় গপ্ে ওঠা যায় না। কশ্�উশ্নস্ট �ানশ্েকতার গুরুতর 

অবক্ষপ্য়র ফপ্ল এক�ারে এই ধরপ্নর ঘিনা ঘপ্ি। পাশ্ি্টর শ্কছু ক�্টী ও শ্বশ্ভন্ন সক্ষপ্রে 

শ্নব্টাশ্চত েদে্যপ্দর দলত্যাপ্গর ঘিনা সয কারপ্ণই সহাক, পাশ্ি্টর অভ্যতেপ্র এই গুরুতর 

ধরপ্নর অবক্ষপ্য়র পশ্রচয় সদয়।

 ৬. শ্বগত রাজ্য ২৪ত� েপ্মেলপ্নও রাজ্য কশ্�শ্ির েভার খবর েংবাদ�াধ্যপ্� প্রকাশ্শত 

হওয়ায় উপ্বৈগ প্রকাশ করা হপ্য়শ্ছল। রাজ্য কশ্�শ্ির েদে্য ছাো এই েংবাদ আর 

কাপ্রা পপ্ক্ষ েরবরাহ করা েম্ভব নয়। েপ্মেলপ্নর শ্রপ্পাপ্ি্ট বলা হপ্য়শ্ছল, ‘‘পাশ্ি্ট ও 

জনগপ্ণর স্াথ্টপ্ক ব্যশ্তিগত স্াপ্থ্টর ঊপ্ধ্্ট থিান সদওয়ার শ্বপরীপ্ত পাশ্ি্ট ও জনগপ্ণর 

স্াপ্থ্টর প্রশ্ত শ্ববোেঘাতকতা ছাো এিা অন্য শ্কছু নয়। েংবাদ�াধ্যপ্�র োপ্থ হয়প্তা 

শ্নচিয়ই এ�ন সকাপ্না েম্প্ক্ট তারা আবধি হপ্য়প্ছ যাপ্ত পাশ্ি্টর প্রশ্ত শ্ববোেঘাতকতা 

করপ্ত শ্বৈধা কপ্র না।’’ অশ্ভজ্ঞতা হপ্লা, রাজ্য েপ্মেলন পরবত্টী ে�প্য় এই ধরপ্নর 

অবক্ষয়ও গুরুতর �ারো শ্নপ্য়প্ছ।

 ৭. শ্নয়শ্�ত এই ধরপ্নর শ্বচ্্যশ্তর শ্বরুপ্ধি েংরো� সজারদার করপ্ত হপ্ব। আধুশ্নক বপু্জ্টায়া 

প্রচার�াধ্যপ্�র েহায়তায় রাজননশ্তক শ্বশ্শটিজন হওয়ার ফাঁপ্দর প্রপ্লাভপ্ন বা অন্য সকাপ্না 

স্াপ্থ্ট চাশ্লত হওয়ার শ্বপদ েম্প্ক্ট আ�াপ্দর শ্বপ্শষ েতক্টতার প্রপ্য়াজন রপ্য়প্ছ। এই 

ধরপ্নর কাপ্জ যারা যুতি তাপ্দর শ্চশ্নিত করার জন্য প্রপ্য়াজনীয় পদপ্ক্ষপ রাজ্য কশ্�শ্িপ্ক 

রেহণ করপ্তই হপ্ব। 

 ৮. সনতৃপ্ত্বর স্প্র আয়-ব্যপ্য়র ো�ঞ্জে্য, োধারণ জীবনযাপপ্ন অভ্যস্ হওয়া, স্ছিতা 

শ্নশ্চিত করা, োধারণ রে�জীবীপ্দর েপ্ঙ্গ স্ছি্, আতেশ্রক ও ভ্াতৃত্ব�ূলক আচার 
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আচরণ উন্নত করা এবং ব্যশ্তক্র� হপ্ল �ূল্যায়প্নর �াধ্যপ্� ে�প্য়াশ্চত হস্প্ক্ষপ্পর 

শ্বষয়শ্ি বত্ট�ান ে�প্য় আরও গুরুত্বপূণ্ট হপ্য় উপ্ঠপ্ছ।

  এন শ্জ ও েম্প্ক্ট পাশ্ি্টর অটিাদশ কংপ্রেপ্ে (২০০৫) গৃহীত শ্েধিাতে (‘‘কপ্য়কশ্ি 

নীশ্তগত শ্বষয় প্রেপ্ঙ্গ’’) েব স্প্র অনুেরপ্ণর শ্দপ্ক গুরুত্ব আপ্রাপ করপ্ত হপ্ব। পাশ্ি্ট 

েদে্যপ্দর এেম্প্ক্ট েপ্চতন রাখপ্ত হপ্ব।

 ৯. সনতৃপ্ত্বর স্প্রর ক�প্রডপ্দর আয়-ব্যয়, থিাবর-অথিাবর েম্শ্ত্তর শ্হোব পাশ্ি্টপ্ক শ্দপ্ত 

হপ্ব। আপ্য়র োপ্থ ব্যপ্য়র েংগশ্ত থাকপ্ছ শ্কনা এিাও পাশ্ি্টপ্ক পয্টাপ্লাচনা করপ্ত হপ্ব। 

অশ্বলপ্ম্ব এই কাজ পাশ্ি্টর েব্টস্প্র শুরু করপ্ত হপ্ব। রাজ্য কশ্�শ্ির স্র সথপ্কই এই 

কাজ শুরু করপ্ত হপ্ব। আগা�ী জুন �াপ্ের �প্ধ্য রাজ্য কশ্�শ্ি ও সজলা কশ্�শ্িস্প্র 

পুনন্টবীকরপ্ণর শ্রপ্পাি্ট সথপ্ক প্রাপ্ত তপ্থ্যর শ্ভশ্ত্তপ্ত আপ্লাচনা হওয়া প্রপ্য়াজন।

 ১০. ত্রুশ্ি েংপ্শাধন প্রশ্ক্রয়াপ্ক শ্নরতের পশ্রচালনা করপ্ত হপ্ব। এপ্ক বাশ্ষ্টক পুনন্টবীকরপ্ণর 

োপ্থ অবশ্যই যুতি করপ্ত হপ্ব।

 ১১. ত্রুশ্ি েংপ্শাধন প্রশ্ক্রয়ার একশ্ি গুরুত্বপূণ্ট অংশ হপ্লা, সনতৃপ্ত্বর পছ্-অপছপ্্র 

শ্ভশ্ত্তপ্ত চলার অভ্যাে সথপ্ক �ুতি হওয়া। অপ্নকে�য় ক�্টী বাছাই, ক�্টীপ্দর বশ্ধ্টত 

দাশ্য়ত্ব বণ্টন, শ্চশ্নিত গুরুতর ত্রুশ্ির শ্বরুপ্ধি েংরো� পশ্রচালনার �প্তা সক্ষরেগুশ্লপ্ত 

এই ে�স্ ব্যাশ্ধগুশ্লর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। েংগঠপ্ন সনতৃপ্ত্বর নানান স্প্র 

ক্র�বধ্ট�ান উদারননশ্তকতা ও পছ্-অপছপ্্র শ্ভশ্ত্তপ্ত চলার ক্ষশ্তকর প্রভাব 

অনুভূত হয়। এ�নশ্ক অপ্নকে�য় গুরুতর শ্বচ্্যশ্ত, অধঃপতপ্নর �প্তা ঘিনা ঘপ্ি 

যাওয়ার পপ্র তা জানা যায় । শ্নপ্জপ্দর অভ্যতেপ্র কশ্�উশ্নস্ট সচতনা ও �ূল্যপ্বাধ, 

নীশ্তপ্বাধ গপ্ে সতালার েংরো� শ্নরতেরভাপ্ব পশ্রচালনা করা, পাশ্ি্টর অভ্যতেপ্র এই 

েংরো� শ্বৈধাহীনভাপ্ব অকপিতার োপ্থ পশ্রচালনা করার �ধ্য শ্দপ্য়ই ত্রুশ্ি েংপ্শাধপ্নর 

প্রশ্ক্রয়াপ্ক সজারদার করা েম্ভব।

 ১২. েংেদ েব্টস্তা : েংেদ েব্টস্তার ব্যাশ্ধর শ্বরুপ্ধি েংরোপ্�র কথা ত্রুশ্ি েংপ্শাধন েংক্রাতে 

শ্বশ্ভন্ন দশ্লপ্ল বার বার উশ্লেশ্খত হপ্য়প্ছ। তৎেপ্্বেও এই ব্যাশ্ধ পাশ্ি্টর অভ্যতেপ্র তাপ্ত 

শ্বরাজ করপ্ছ ও গণেংরো�, গণেংগঠন গপ্ে সতালার কাপ্জ গুরুতর দুব্টলতার ছাপ 

পেপ্ছ। সরেশ্ণেংরোপ্�র দশৃ্টিপ্কাপ্ণর অভাপ্ব শ্নব্টাচনী েংরোপ্� পরাজয় একিা অংপ্শর 

�প্ধ্য ব্যাপক হতাশা, গ্াশ্নর পশ্রপ্বশ েশৃ্টি করপ্ছ। জয়ী শ্শশ্বপ্র না� সলখাপ্নার �প্তা উরে 

ব্যরেতাও সকাপ্না সকাপ্না সক্ষপ্রে ে�থ্টক-ক�্টীপ্দর �প্ধ্য গপ্ে ওঠার ঘিনা প্রত্যক্ষ করা 

যাপ্ছি। েংেদীয় েংরো�প্কই এক�ারে পথ শ্হোপ্ব রেহণ করার �ানশ্েকতা ব্যাপকভাপ্ব 

পশ্রলশ্ক্ষত হপ্ছি। গণ আপ্্ালপ্নর একজন ক�্টী বা েংগঠক শ্হোপ্ব শ্নপ্জপ্ক শ্বপ্বচনা 

করার তুলনায় শ্নব্টাচপ্ন প্রাথ্টী পপ্দর দাশ্বদার শ্হোপ্ব শ্নপ্জপ্ক বা শ্নপ্জর ব্যশ্তিগত 

পছপ্্র কাউপ্ক প্রশ্তষ্া করার প্রবণতা পাশ্ি্টর শ্বলেবী চশ্রপ্রের েপ্ঙ্গ েংগশ্তপূণ্ট নয়। 

সযাগ্যতার শ্ভশ্ত্তপ্ত নয়, সনতৃপ্ত্বর পছ্-অপছপ্্র ওপর শ্ভশ্ত্ত কপ্র প্রাথ্টী করার �প্তা 

ঘিনাও ঘিপ্ছ। শুধু বপ্ল যাওয়া নয়, এই ধরপ্নর ক্ষশ্তকারক প্রবণতা সরাধ করপ্ত পাশ্ি্ট 

অভ্যতেপ্র নীশ্তগত েংরো� এবং শ্কছ ুনীশ্তেমেত কপ্ঠারতার  প্রপ্য়াজন রপ্য়প্ছ।
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(ক) গণসংগঠতি স্াধীি কাযটিক্রি ও গণোম্রিক পদ্ধমে
 ১. পাশ্ি্ট েংগঠপ্ন গণকায্টক্রপ্�র ভূশ্�কা এবং সেই জন্য গণেংগঠনগুশ্লর প্রপ্য়াজনীয়তা 

েম্প্ক্ট আ�রা েকপ্লই অবশ্হত। গণেংগঠপ্নর স্াধীন চশ্ররে ও গণতাশ্্রেক 

পধিশ্তপ্ত কায্টধারার শ্বষয়শ্ি অত্যতে গুরুত্বপূণ্ট। গণেংগঠপ্নর স্াধীন চশ্ররে শ্নপ্য় 

বারবার আপ্লাচনার পরও োধারণভাপ্ব বলা যায় গণেংগঠন তার স্াধীন চশ্ররে শ্নপ্য় 

আকাশ্ক্ক্ষত কাজ করপ্ত েক্ষ� হপ্ছি না। স্মরপ্ণ রাখা প্রপ্য়াজন সয পাশ্ি্ট বশ্হভূ্টত 

জনগপ্ণর শ্বশ্ভন্ন অংশপ্ক গণেংগঠপ্ন ব্যাপকভাপ্ব শাশ্�ল করপ্ত হপ্ল স্াধীন চশ্রপ্রের 

শ্বষয়শ্ি অত্যতে গুরুত্বপূণ্ট। এেম্প্ক্ট সবা�াপোর ঘািশ্ত েব্টস্প্র রপ্য়প্ছ। কৃষক, 

�শ্হলা, যুব ও ছারে েংগঠনগুশ্লর সক্ষপ্রেও এ�ন ঘিনা রপ্য়প্ছ। সরেড ইউশ্নয়প্নর 

শ্বশ্ভন্ন স্প্রও এ�ন ঘিনা রপ্য়প্ছ। শ্বষয়শ্ি শ্নপ্য় বার বার আপ্লাশ্চত হপ্লও েব্টরে 

গুরুত্ব সদওয়া হয়শ্ন। আগা�ী ছয় �াপ্ের �প্ধ্য (২০১৭-র �াচ্ট �াে) এই ত্রুশ্ি সথপ্ক 

�ুতি হওয়ার অশ্ভযান ে�রে রাপ্জ্য পাশ্ি্টর অভ্যতেপ্র পশ্রচালনা করপ্ত হপ্ব। আশ্থ্টক 

অেুশ্বধা থাকপ্লও সজলাস্প্রর গণেংগঠনগুশ্লর দপ্তর আগা�ী ছয়�াপ্ের �প্ধ্য পাশ্ি্ট 

দপ্তর সথপ্ক থিানাতেশ্রত করার প্রাথশ্�ক উপ্দ্যাগ শ্নপ্ত হপ্ব। তপ্ব পাশ্ি্ট দপ্তর সথপ্ক  

সকাপ্না স্প্রই গণেংগঠপ্নর কায্টধারা পশ্রচালনা করা গণেংগঠপ্নর গণচশ্ররে সদওয়ার 

পপ্থ একিা বাধা। 

 ২. গণেংগঠনগুশ্লর স্াধীন কায্টধারা েুশ্নশ্চিত করা রাজ্য সলেনাপ্�র অন্যত� আহ্ান। 

গণেংগঠপ্নর কায্টধারায় ব্যাপকত� �ানুষপ্ক ে�প্বত করপ্ত হপ্ল স্াধীনভাপ্ব 

কাজ করার শ্বষয়শ্ি অত্যতে গুরুত্বপূণ্ট। গণলাইন েম্ন্ন শ্বলেবী পাশ্ি্ট গপ্ে সতালার 

সয আহ্ান কলকাতা সলেনা� সথপ্ক উত্াপন করা হপ্য়প্ছ তা কায্টকর করপ্ত সগপ্ল 

গণেংগঠনগুশ্লর কায্টধারা পশ্রবত্টন করা ও শশ্তিশালী করার শ্বষয়শ্ি েশ্বপ্শষ 

গুরুত্বপূণ্ট। পাশ্ি্ট ক�্টেূশ্চর কারপ্ণ গণেংগঠপ্নর সঘাশ্ষত ক�্টেূশ্চ বাশ্তল বা থিশ্গত 

করার ঘিনা অশ্ভপ্প্রত নয়। জরুশ্র শ্বষপ্য় ব্যশ্তক্র� হপ্ত পাপ্র। এই ধরপ্নর ঘিনা 

এোপ্ত হপ্ল গণেংগঠপ্ন ক�্টরত ক�প্রডপ্দর আগা� ক�্টেূশ্চ েংক্রাতে সনাি পাশ্ি্টপ্ত 

শ্দপ্ত হপ্ব।

 ৩. গণেংগঠপ্নর পশ্রচালনায় গণতাশ্্রেক পধিশ্তর শ্বষয়শ্ি খুবই গুরুত্বপূণ্ট। গণেংগঠপ্নর 

ওপর পাশ্ি্টর শ্েধিাতে চাশ্পপ্য় সদওয়া সথপ্ক শ্বরত থাকপ্ত হপ্ব। গণেংগঠপ্নর 

কাঠাপ্�াগুশ্লপ্ক দুব্টল করা হপ্ল গণতাশ্্রেক পধিশ্ত ক্ষশ্তরেস্ হয়। গণেংগঠপ্নর 

কশ্�শ্িপ্ত সখালাপ্�লা আপ্লাচনা ও শ্েধিাতে রেহণ প্রশ্ক্রয়া েম্ভব না হপ্ল গণতাশ্্রেক 

পধিশ্তর অশ্স্ত্ব থাপ্ক না; গণেংগঠপ্নর কায্টধারা, শ্েধিাতে রেহণ প্রশ্ক্রয়া সকবল�ারে 

শ্কছু অরেের পাশ্ি্টক�্টী যারা েংশ্লিটি গণেংগঠপ্নর োপ্থ যুতি তাপ্দর শ্বষপ্য় পয্টবশ্েত 

হয়। কশ্�শ্ির েদে্যপ্দর শ্নপ্য় আপ্লাচনা কপ্র শ্েধিাতে রেহপ্ণর প্রশ্ক্রয়া অত্যতে দুব্টল 

অবথিায় শ্বরাজ করপ্ছ। রাপ্জ্য এলাকাগত গণেংগঠনগুশ্লর (যুব, �শ্হলা, কৃষক) 
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ইউশ্নি স্প্রর কায্টধারার সক্ষপ্রে গণতাশ্্রেক পধিশ্ত অনুেরপ্ণর গুরুতর দুব্টলতা 

রপ্য়প্ছ। এই স্প্রর কাজক�্ট েম্প্ক্ট পাশ্ি্ট কশ্�শ্িগুশ্লও যপ্থটি অবশ্হত নয়। োব 

কশ্�শ্ি/ফ্রাকশনকশ্�শ্ির কায্টধারার দুব্টলতা এই ে�ে্যাগুশ্ল পাশ্ি্টর সগাচরীভূত করার 

সক্ষপ্রে বাধা। আগা�ী ছয় �াপ্ের �প্ধ্য গণেংগঠন পশ্রচালনায় গণতাশ্্রেক পধিশ্তর 

শ্বষয়শ্ি শ্নপ্য় সজলা কশ্�শ্িগুশ্লপ্ক তথ্য েংরেহ কপ্র আপ্লাচনার �াধ্যপ্� েশ্ঠক শ্দশা 

উপশ্থিত করপ্ত হপ্ব। সজলাস্প্রর আপ্লাচনার পর রাজ্য কশ্�শ্িপ্ত আগা�ী জুন-

জুলাই �াপ্ের �প্ধ্য এই শ্বষয়শ্িপ্ক সক্রে কপ্র পয্টাপ্লাচনা করপ্ত হপ্ব। গণেংগঠপ্নর 

ক�্টীপ্দর �াপ্নান্নয়ন করার সক্ষপ্রে গুরুতর দুব্টলতা শ্বরাজ করপ্ছ। আপ্্ালন-েংরোপ্� 

েকলপ্ক যুতি করা এবং তার �ূল্যায়প্নর শ্ভশ্ত্তপ্ত ক�্টীপ্দর সচতনার �ান উন্নত করার 

শ্বষয়শ্ি গণেংগঠপ্নর কায্টধারার অত্যতে গুরুত্বপূণ্ট শ্বষয়।

 ৪. অেংগশ্ঠত সক্ষপ্রের রেশ্�ক েংখ্যা দ্রুত বৃশ্ধি সপপ্লও তাপ্দর েংগশ্ঠত করার কাপ্জ 

যপ্থটি ঘািশ্ত রপ্য় সগপ্ছ। সরেড ইউশ্নয়নগুশ্লর ওপর তৃণ�ূল কংপ্রেপ্ের হা�লা, 

আক্র�ণ চলপ্ছ। বত্ট�ান ে�প্য় এলাকাশ্ভশ্ত্তক সরেড ইউশ্নয়ন েংগঠন গপ্ে সতালার 

শ্বষয়শ্িপ্ক শ্বপ্শষভাপ্ব গুরুত্ব শ্দপ্ত হপ্ব। 

  সরেড ইউশ্নয়নেহ ে�স্ গণেংগঠপ্ন যারা গুরুত্বপূণ্ট দাশ্য়প্ত্ব রপ্য়প্ছন সেই পাশ্ি্ট 

েদে্যপ্দর সক্ষপ্রে অরোশ্ধকার পাপ্ব শ্নজ শ্নজ গণেংগঠন।

 ৫. রো�াচিপ্ল কৃষক েংগঠপ্নর স্াধীন চশ্ররে বজায় সরপ্খ কায্টধারা পশ্রচালনার শ্বষয়শ্ি 

খুবই গুরুত্বপূণ্ট। রাপ্জ্য সখত�জুর েংগঠন গপ্ে উঠপ্ছ। ে�স্ সজলায় এই সখত�জুর 

েংগঠপ্নর শ্বষয়শ্িপ্ক অরোশ্ধকার শ্দপ্ত হপ্ব। ফ্রটেশ্ভশ্ত্তক দাশ্য়ত্ব বণ্টপ্নর ে�য় 

সখত�জুর ফ্রপ্টের শ্বষয়শ্ি শ্বপ্শষ শ্বপ্বচনায় রাখপ্ত হপ্ব। সখত�জুর েংগঠপ্নর পক্ষ 

সথপ্ক েুশ্নশ্দ্টটি ক�্টেূশ্চ রেহণ করা হপ্ছি। 

 ৬. �শ্হলা েংগঠপ্নর প্রশ্ত অরোশ্ধকার শ্দপ্তই হপ্ব। ে্রোপ্ের কারপ্ণ �শ্হলা, যুব, ছারে 

েংগঠনগুশ্লর েদে্য েংখ্যার হ্াে সপপ্য়প্ছ। এর পশ্রবত্টন ঘিাপ্নার প্রয়াে শ্নপ্ত 

হপ্ব। �শ্হলা েংগঠপ্নর পক্ষ সথপ্ক �শ্হলাপ্দর প্রশ্ত স্বষ�্য ও নারী শ্নয্টাতন ছাোও 

ো�াশ্জক ইেু্যগুশ্লপ্ক যথাযথ গুরুত্ব শ্দপ্ত হপ্ব। েংগঠপ্নর ে�ে্যা না হপ্লও 

গুরুত্বপূণ্ট ঘিনাগুশ্লপ্ত হস্প্ক্ষপ করপ্ত হপ্ব। নারী, রেশ্�ক ও নাগশ্রক শ্হোপ্ব 

�শ্হলারা সশাশ্ষত হন। েব অংপ্শর �শ্হলাপ্দর েংগশ্ঠত কপ্র ব্যাপক শ্ভশ্ত্তক �শ্হলা 

আপ্্ালন গপ্ে সতালার শ্দপ্ক অরেের হপ্ত হপ্ব। স্য়ম্ভর সগাষ্ীর �শ্হলাপ্দর েংগশ্ঠত 

করার শ্বষয়শ্ি গুরুত্বপূণ্ট।

 ৭. যুব েংগঠপ্নর কায্টধারায় সয ঘািশ্ত-দুব্টলতাগুশ্ল রপ্য়প্ছ োব কশ্�শ্ির সনাপ্ি সেগুশ্ল 

তুপ্ল ধরা হপ্য়প্ছ। বত্ট�াপ্ন ে্রোপ্ের কারপ্ণ েংগঠপ্নর কাঠাপ্�া রক্ষা করা হপ্লা 

একিা চ্যাপ্লঞ্জ। এই েংগঠপ্নর কাপ্জর ধারার পশ্রবত্টন প্রপ্য়াজন। যুব জীবপ্নর 

স্বশ্শটি্যগুশ্লপ্ক স্মরপ্ণ সরপ্খ নানা ধরপ্নর ইেু্যপ্ত আপ্্ালপ্নর েুপ্যাগ রপ্য়প্ছ। 

ো�াশ্জক কাপ্জর নানা ধরপ্নর লে্যািফ�্ট স্তশ্র করার েুপ্যাগ রপ্য়প্ছ। এর �ধ্য শ্দপ্য় 

তরুণ প্রজপ্ন্মর োপ্থ সযাগাপ্যাপ্গর নতুন েুপ্যাগ স্তশ্র হপ্ব। ক�্টেংথিানেহ নানা 
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ধরপ্নর ইেু্যপ্ত স্তঃস্ফূত্ট আপ্্ালন গপ্ে সতালার েুপ্যাগপ্ক কাপ্জ লাগাপ্নার জন্য 

প্রপ্য়াজপ্ন েংকীণ্ট দৃশ্টিভশ্ঙ্গ পশ্রহার করপ্ত হপ্ব। এই কথা ে�স্ গণেংগঠপ্নর সক্ষপ্রে 

প্রপ্যাজ্য।

 ৮.  ছারে োব কশ্�শ্ির সনাপ্ি বলা হপ্য়প্ছ ব্যাপক শ্ভশ্ত্তক গণেংগঠন গপ্ে সতালার সক্ষপ্রে 

গুরুতর দুব্টলতা শ্বরাজ করপ্ছ। শ্শক্ষার সবেরকাশ্রকরণ লাগা�হীনভাপ্ব চলপ্ছ। 

সবেরকাশ্র শ্শক্ষা প্রশ্তষ্াপ্ন ছারে আপ্্ালন গপ্ে সতালার কাজ কশ্ঠন হপ্লও এশ্েপ্য় 

যাওয়া যাপ্ব না। শ্ভন্ন ধাঁপ্চর কথা ভাবপ্ত হপ্ব। ক্যাম্াপ্ের োপ্থ শ্বশ্ছিন্নতা কাশ্িপ্য় 

ওঠার লপ্ক্ষ্য পশ্রশ্থিশ্ত �াশ্ফক েুশ্নশ্দ্টটি পদপ্ক্ষপ রেহণ করপ্ত হপ্ব। োপ্থ োপ্থ 

এলাকাশ্ভশ্ত্তক েংগঠন গোর কাজ অব্যাহত রাখপ্ত হপ্ব। পাশ্ি্টপ্ক প্রপ্য়াজনীয় োহায্য 

করপ্ত হপ্ব।

 ৯. োংস্কৃশ্তক আপ্্ালপ্নর প্রশ্ত বত্ট�ান পশ্রশ্থিশ্তপ্ত আপ্রা সবশ্শ নজর সদওয়া 

প্রপ্য়াজন। েংস্কৃশ্তর সক্ষপ্রে ক�্টরত শ্বশ্ভন্ন ধারাপ্ক বৃহত্তর �প্চি শাশ্�ল করার �প্তা 

শ্বষয় শ্বপ্বচনায় রাখা প্রপ্য়াজন।

 ১০. গণেংগঠপ্নর কায্টধারায় নতুন সনতৃত্ব গপ্ে সতালার শ্বষয়শ্ি েব্টরে প্রপ্য়াজনীয় গুরুত্ব 

পাপ্ছি না। কৃষক েংগঠন ও রেশ্�ক েংগঠপ্নর সক্ষপ্রে অপ্পক্ষাকৃত তরুণ সনতৃত্বপ্ক 

পশ্রকশ্ল্পতভাপ্ব গপ্ে সতালার শ্বষয়শ্িপ্ক শ্বপ্শষভাপ্ব শ্বপ্বচনায় রাখপ্ত হপ্ব। �শ্হলা 

ফ্রপ্টের সক্ষপ্রেও তাই। বয়প্ের শ্বষয়শ্ি যুব েংগঠপ্নর সক্ষপ্রে শ্নধ্টাশ্রত থাকপ্লও যুবেহ 

েব ফ্রপ্টে তরুণ সযাগ্য ও েক্ষ� যুব সনতৃত্ব গপ্ে সতালার শ্বষয়শ্ির প্রশ্ত যথাযথ নজর 

শ্দপ্ত হপ্ব। ছারে ও যুব ফ্রটে সথপ্ক অবের সনওয়া ক�্টীপ্দর সরেশ্ণ আপ্্ালপ্ন যুতি 

করার শ্বষপ্য় পশ্রকশ্ল্পত উপ্দ্যাগ নতুন সনতৃত্ব গপ্ে সতালার প্রশ্ক্রয়াপ্ক োহায্য করপ্ব। 

এপ্ক্ষপ্রে তরুণ েব্টক্ষপ্ণর ক�্টীপ্দর সকাপ্না-না-সকাপ্না সরেশ্ণেংগঠপ্নর কাজ হাপ্ত-

কলপ্� শ্শখপ্ত েহায়তা করা প্রপ্য়াজন। গণেংগঠপ্ন কশ্�শ্ি গঠপ্নর সক্ষপ্রে েংশ্লিটি 

েংগঠপ্ন ক�্টরত ক�্টীপ্দর �তা�তপ্ক গুরুত্ব শ্দপ্ত হপ্ব। ব্যশ্তিগত পছ্-অপছ্র 

শ্বষয় সকানভাপ্বই সযন প্ররেয় না পায়।

 ১১. ছারে েংগঠনপ্ক শ্বপ্শষভাপ্ব অরোশ্ধকার সদওয়ার কথা বলা হপ্ছি। ছারে েংগঠপ্নর 

সনতৃত্ব গপ্ে সতালার সক্ষপ্রে রাপ্জ্য ও সজলায় পশ্রকশ্ল্পত পদপ্ক্ষপ এখনই রেহণ করপ্ত 

হপ্ব। ছারে েংগঠনপ্ক সজারদার করার শ্বষয়শ্ি   শ্নপ্য় েংশ্লিটি োব কশ্�শ্িপ্ক পশ্রকল্পনা 

করপ্ত হপ্ব। সবেরকাশ্র শ্ববেশ্বদ্যালয়, ইশ্ঞ্জশ্নয়াশ্রং ও �্যাপ্নজপ্�টে কপ্লজ/

শ্ববেশ্বদ্যালয়গুশ্লপ্ত ছারে েংগঠন গপ্ে সতালার লক্ষ্য শ্নপ্য় অরেের হপ্ত হপ্ব। রাজ্য 

ও সক্রেীয়  শ্ববেশ্বদ্যালয়গুশ্লর সয কপ্য়কশ্িপ্ত ছারে েংগঠপ্নর অনুপশ্থিশ্ত রপ্য়প্ছ 

সেখাপ্ন পশ্রকল্পনার শ্ভশ্ত্তপ্ত পদপ্ক্ষপ প্রপ্য়াজন। আগা�ী শ্তন�াপ্ের �প্ধ্য ে�স্ 

সজলা কশ্�শ্িপ্ত ছারে েংগঠপ্নর শ্বষয়শ্ি শ্নপ্য় আপ্লাচনা কপ্র প্রপ্য়াজনীয় শ্েধিাতে 

রেহণ করপ্ত হপ্ব।

 ১২. প্রশ্তশ্ি গণেংগঠনপ্ক অন্যান্য শ্বষপ্য়র োপ্থ ো�াশ্জক ইেু্যগুশ্লপ্ক অরোশ্ধকার 

শ্দপ্ত হপ্ব। জনশ্প্রয় ক�্টকাপ্ণ্ড আ  সরা সবশ্শ কপ্র অংশরেহণ করপ্ত হপ্ব। স্াগান 
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যাপ্ত েংশ্লিটি অংপ্শর জনগপ্ণর কাপ্ছ রেহণপ্যাগ্য ও ে�প্য়াপপ্যাগী হয় সে ব্যাপাপ্র 

গণেংগঠনগুশ্লপ্ক শ্বপ্শষভাপ্ব যত্নবান থাকপ্ব হপ্ব।

(খ) সাব কমিম্/ফ্াকশি কমিম্র কাযটিধারা
 ১. রাপ্জ্য সরেড ইউশ্নয়ন, কৃষক-সখত�জুর (একপ্রে), �শ্হলা ও ছারে-যুব োব কশ্�শ্ির 

কায্টধারা স�ািা�ুশ্ি শ্নয়শ্�ত। তপ্ব �শ্হলা োব কশ্�শ্ির েভার েংখ্যা আপ্রা বৃশ্ধি 

পাওয়া দরকার। সরেড ইউশ্নয়ন েংক্রাতে সয সনািশ্ি প্রস্তুত করা হপ্য়প্ছ সেখাপ্ন শ্ি 

ইউ োব কশ্�শ্ি/ফ্রাকশন কশ্�শ্ির কায্টধারা আপ্রা উন্নত করার শ্বষয়শ্ির ওপর সজার 

সদওয়া হপ্য়প্ছ। ছারে-যুব োব কশ্�শ্ির কায্টধারার আপ্রা উন্নশ্তর অবকাশ রপ্য়প্ছ। 

অন্যান্য ফ্রপ্টের সয শ্ি� বা ফ্রাকশন কশ্�শ্িগুশ্ল রপ্য়প্ছ তাপ্দর কপ্য়কশ্ি শ্নয়শ্�ত 

হপ্লও েবগুশ্ল তা নয়।

 ২. গণেংগঠন পশ্রচালনার নীশ্ত, দৃশ্টিভশ্ঙ্গগত ও ে�ে্যার শ্বষয় শ্নপ্য় োব কশ্�শ্িপ্ত 

আপ্লাচনার োপ্থ োপ্থ শ্নশ্দ্টটি ফ্রপ্টে পাশ্ি্ট গপ্ে সতালার শ্বষয় শ্নপ্য় আপ্লাচনা আপ্রা 

সবশ্শ কপ্র হওয়া উশ্চত। বত্ট�ান পশ্রশ্থিশ্তপ্ত �শ্হলা ও ছারে ফ্রপ্টের ক�্টীপ্দর শ্নপ্য় 

ফ্রটোল শাখা গপ্ে সতালার শ্দপ্ক অরেের হপ্ত হপ্ব। এলাকায় এপ্দর প্রপ্য়াজপ্ন 

েহপ্যাগী েদে্য শ্হোপ্ব যুতি করা সযপ্ত পাপ্র। 

 ৩. সজলাশ্ভশ্ত্তক পশ্রশ্থিশ্ত ও ে�ে্যা শ্চশ্নিত কপ্র শ্নশ্দ্টটি েুপাশ্রশ এপ্ল রাজ্য 

েম্াদক�ণ্ডলীর পক্ষ সথপ্ক হস্প্ক্ষপ করা েম্ভব হয়। প্রাপ্ত শ্রপ্পাি্ট সথপ্ক সদখা যাপ্ছি 

সয কৃষক োব কশ্�শ্ির েভায় পাশ্ি্ট গঠপ্নর �ূল শ্বষয়শ্ি সেভাপ্ব আপ্লাচনা হয় না। 

প্রাধান্য পায় না শ্শক্ষার শ্বষয়শ্ি। সরেড ইউশ্নয়ন োব কশ্�শ্িপ্ত ইদানীং এই শ্বষয়শ্ির 

প্রশ্ত গুরুত্ব সদওয়ার সচটিা হপ্ছি। রাজ্যস্প্র �শ্হলা ও ছারে-যুব ফ্রপ্টে এই আপ্লাচনা 

করার সচটিা হপ্ছি। �শ্হলা পাশ্ি্ট েদে্য বৃশ্ধি করার সক্ষপ্রে োব কশ্�শ্িরও দাশ্য়ত্ব রপ্য়প্ছ। 

তরুণ পাশ্ি্ট েদে্য বৃশ্ধি করার ব্যাপাপ্র ছারে ও যুব োব কশ্�শ্ি/ফ্রাকশন কশ্�শ্ির 

ভূশ্�কা পালপ্নর অবকাশ রপ্য়প্ছ। নতুন েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী গপ্ে সতালার শ্বষয়শ্ির প্রশ্ত 

োব কশ্�শ্ি, ফ্রাকশন কশ্�শ্ি ও সযখাপ্ন পাশ্ি্ট শ্ি� রপ্য়প্ছ তাপ্দর পক্ষ সথপ্ক য  সথাশ্চত 

গুরুত্ব আপ্রাপ করপ্ত হপ্ব। ফ্রপ্টের কাপ্জর �ধ্য শ্দপ্য় গণেংগঠপ্নর েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী 

গপ্ে সতালার শ্বষয়শ্ি গুরুত্ব সদওয়া প্রপ্য়াজন। োব কশ্�শ্ি ও ফ্রাকশন কশ্�শ্ির পক্ষ 

সথপ্ক েংশ্লিটি ফ্রপ্টে পাশ্ি্ট শ্শক্ষার ব্যাপাপ্র আপ্রা সবশ্শ গুরুত্ব সদওয়ার যপ্থটি অবকাশ 

রপ্য়প্ছ।

 ৪. রাজ্য োব কশ্�শ্ি/ফ্রাকশন কশ্�শ্ির শ্রপ্পাি্ট ৬�াে অতের রাজ্য েম্াদক�ণ্ডলীর 

কাপ্ছ সপশ করপ্ত হপ্ব। রাজ্য কশ্�  শ্িপ্ত সেই শ্রপ্পাপ্ি্টর শ্ভশ্ত্তপ্ত আপ্লাচনা কপ্র 

প্রপ্য়াজনীয় েুপাশ্রশ োব কশ্�শ্ি/ফ্রাকশন কশ্�শ্ির কাপ্ছ সপ্ররণ করপ্ব। সরেড ইউশ্নয়ন 

োব কশ্�শ্িপ্ক ফ্রাকশন কশ্�শ্ির কায্টধারার ব্যাপাপ্র অবশ্হত থাকার োপ্থ োপ্থ গাইড 

করার দাশ্য়ত্ব পালন করপ্ত হপ্ব। এই েংক্রাতে ে�স্ শ্রপ্পাি্ট শ্নশ্দ্টটি ে�য় অতের রাজ্য 

কশ্�শ্ির  েভায় সপশ করপ্ত হপ্ব। তার শ্ভশ্ত্তপ্ত রাজ্য কশ্�  শ্ি আপ্লাচনা করপ্ব। 
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সজলা কশ্�শ্িপ্তও  এইভাপ্ব ৬�াে অতের শ্রপ্পাি্ট েংরেহ কপ্র আপ্লাচনার ব্যবথিা 

করপ্ত হপ্ব। গণেংগঠন েম্শ্ক্টত আপ্লাচনা ক�পপ্ক্ষ বছপ্র একবার রাজ্য কশ্�শ্িপ্ত 

করার ব্যবথিা করপ্ত হপ্ব। সজলা কশ্�শ্ি স্প্রও এিা হওয়া প্রপ্য়াজন। গণেংগঠপ্নর 

সক্রেীয় দাশ্য়প্ত্ব (রাজ্য ও সজলা স্প্র) যাঁরা রপ্য়প্ছন তাঁপ্দর পাশ্ি্টর অন্য দাশ্য়ত্ব সবশ্শ 

না সদওয়া উশ্চত। এই ব্যবথিা না থাকায় গণফ্রটে ও পাশ্ি্ট দু’সিাই ক্ষশ্তরেস্ হপ্ছি। 

বাস্ব অশ্ভজ্ঞতা এিাই। সলেনাপ্�র পর এব্যাপাপ্র প্রপ্য়াজনীয় েংপ্শাধনাত্মক ক�্টেূশ্চ 

রেহণ করপ্ত হপ্ব। �ূল গণেংগঠনগুশ্লর রাজ্য স্প্রর েভাপশ্ত ও েম্াদক উভপ্য়রই 

পাশ্ি্টর েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী হওয়া প্রপ্য়াজন । 

৫.   গণফ্রপ্টে ফ্রাকশনেদে্যপ্দর �াধ্যপ্� পাশ্ি্ট নীশ্ত ও শ্েধিাতে কায্টকর হপ্ছি শ্কনা সদখাই 

ফ্রাকশন কশ্�শ্ির একিা প্রধান কাজ। শ্কন্তু ফ্রাকশন কশ্�শ্ি এরক� কাজ করপ্ত 

এখনও অভ্যস্ হপ্য় ওপ্ঠশ্ন। গণফ্রপ্ণ্ট পাশ্ি্ট েদে্যপ্দর শ্দপ্য় রাজননশ্তক কাজ 

করাপ্নার পশ্রকল্পনা রচনা ও সচক-আপ করা োব-কশ্�শ্ি এবং ফ্রাকশন কশ্�শ্ির �ূল 

কাপ্জর অন্যত�। রাজ  স্নশ্তক কাজ বলপ্ত পাশ্ি্টর পরে-পশ্রেকা ও পুশ্স্কার প্রচার, 

�তাদশ্টগত প্রচার ইত্যাশ্দ। শ্কন্তু গণেংগঠপ্নর কশ্�শ্িপ্ত সযেব শ্বষয় আপ্লাচনা হবার 

কথা, সেগুশ্লই ঘুশ্রপ্য় শ্ফশ্রপ্য় োব কশ্�শ্ি, শ্ি� বা ফ্রাকশপ্ন আপ্লাচনা হয়। এই ত্রুশ্ি 

েংপ্শাধপ্ন হস্প্ক্ষপ প্রপ্য়াজন।

 ৬. গণফ্রপ্টে অরেণী ক�্টীপ্দর এ শ্জ-সত অতের্্টশ্তি, প্রাথ্টী েদে্যপদ সদওয়া ইত্যাশ্দর 

েুপাশ্রশ ও পাশ্ি্ট গঠপ্নর কাজও োব কশ্�শ্ি, ফ্রাকশনকশ্�শ্ি করপ্ত পাপ্র। শ্কন্তু 

গণফ্রপ্ণ্টর অরেণী ক�্টীপ্দর পাশ্ি্টপ্ত শ্নপ্য় আোর সক্ষপ্রে অপ্নকে�য় বাধা হপ্য় দাঁোয় 

পাশ্ি্ট শাখা বা সলাকাল কশ্�শ্ি। গণেংগঠন েম্প্ক্ট পাশ্ি্টর নীশ্ত ও দৃশ্টিভশ্ঙ্গ েম্প্ক্ট 

শাখা ও সলাকাল কশ্�শ্িগুশ্লর উপলশ্ধির ঘািশ্ত আপ্ছ। গণফ্রপ্টের যতই ভাপ্লা ক�্টী 

সহাক, শাখা এলাকায় পাশ্ি্টর কাজ কপ্র না—এই অজুহাত শ্দপ্য় অপ্নকে�য় তাপ্দর এ 

শ্জ বা পাশ্ি্টপ্ত অতের্্টশ্তি করার পপ্থ বাধা স্তশ্র করা হয়। োব-কশ্�শ্ি এবং  ফ্রাকশন 

কশ্�শ্ির �ূল্যায়ন ও েুপাশ্রশ পাশ্ি্ট কশ্�শ্ির �াধ্যপ্� শাখার কাপ্ছ অতের্্টশ্তির জন্য 

পাঠাপ্ত হপ্ব। গণফ্রপ্টের �াধ্যপ্� শ্বরাি অেংগশ্ঠত জনগপ্ণর কাপ্ছ পাশ্ি্টপ্ক শ্নপ্য় 

যাওয়া এবং লোই-েংরোপ্� গণফ্রপ্টের অরেণী ক�্টীপ্দর পাশ্ি্টপ্ত অতের্্টশ্তির শ্বষপ্য় 

রাজননশ্তক ও �তাদশ্টগত সচতনা স্তশ্রর পদপ্ক্ষপ েব্টস্প্র রেহণ করা জরুশ্র হপ্য় 

সদখা শ্দপ্য়প্ছ।

 ৭. গণেংগঠনগুশ্লর েদে্য েংরেপ্হর শ্বষয়শ্ির প্রশ্ত আপ্রা সবশ্শ নজর সদওয়া প্রপ্য়াজন। 

েদে্য তাশ্লকা সরপ্খ েদে্যপ্দর োপ্থ শ্নয়শ্�ত সযাগাপ্যাগ রাখপ্ত হপ্ব। ে্রোপ্ের 

এলাকাপ্তও েদে্য েংরেপ্হর ব্যাপাপ্র গুরুত্বেহকাপ্র অরেের হপ্ত হপ্ব। েদে্যপ্দর 

শ্নপ্য় আপ্লাচনা/েভা করার শ্বষয়শ্ি গুরুতরভাপ্ব অবপ্হশ্লত। গণেংগঠনগুশ্লর 

ইউশ্নি স্প্র প্রশ্ত বছর েদে্য পুনন্টবীকরপ্ণর পরই েপ্মেলন করা প্রপ্য়াজন। 

গণেংগঠনগুশ্লর েদে্য েংরেপ্হর ব্যাপাপ্র ে�বেপ্য়র বে সবশ্শ প্রপ্য়াজন সদখা শ্দপ্য়প্ছ। 

শ্বশ্ভন্ন গণেংগঠপ্নর েদে্য েংরেপ্হর জন্য েংশ্লিটি সনতৃপ্ত্বর োপ্থ পরা�প্শ্টর শ্ভশ্ত্তপ্ত 
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ক্যাপ্লডোর শ্দপ্ত পারপ্ল েুশ্বধা হয়। পশ্রশ্থিশ্ত শ্বপ্বচনায় সরপ্খ প্রপ্য়াজনীয় ব্যবথিা 

রেহণ করার শ্বষয়শ্ি গুরুত্বপূণ্ট।

  শ্বশ্ভন্ন গণফ্রপ্টে ক�্টরত পাশ্ি্ট েদে্যপ্দর শ্নপ্য় রাজননশ্তক-োংগঠশ্নক দৃশ্টিপ্কাণ ব্যাখ্যা 

করা প্রপ্য়াজন। তাঁপ্দর অবশ্যই অবশ্হত হপ্ত হপ্ব গণফ্রটে ও ‘গণেংগঠন েম্প্ক্ট 

পাশ্ি্টর দৃশ্টিভশ্ঙ্গ’ েংক্রাতে সক্রেীয় কশ্�শ্ির দশ্লল ।

আতরা কতয়কম্ গণসংগঠি প্রসতঙ্গ :

 ১. ে�াপ্জ শ্বজ্ঞান সচতনার শ্বকাশ ঘিাপ্না, োক্ষরতার প্রোর ঘিাপ্না, প্রশ্তবন্ধীপ্দর 

স্াথ্ট রক্ষা, শ্শশু-শ্কপ্শারপ্দর �প্ধ্য উন্নত �ূল্যপ্বাধ গপ্ে সতালার লপ্ক্ষ্য শ্বশ্ভন্ন 

গণেংগঠন কাজ করপ্ছ। প্রশ্তবন্ধীপ্দর েংগঠনও রপ্য়প্ছ। এইগুশ্ল অপ্রচশ্লত ধরপ্নর 

গণেংগঠন। দশ্লত েংগঠন, আশ্দবােীপ্দর েংগঠন, েংখ্যালঘুপ্দর জন্য পৃথক �চি 

এগুশ্লও অপ্রচশ্লত ধরপ্নর গণেংগঠন শ্হোপ্ব শ্বপ্বশ্চত হপ্ব। বৃহত্ত� গণতাশ্্রেক �চি 

শ্হোপ্ব গণেংগঠনগুশ্লপ্ক গপ্ে উঠপ্ত োহাপ্য্যর বে সবশ্শ প্রপ্য়াজন। এই ধরপ্নর 

েংগঠনগুশ্ল পশ্রচালনায় অপ্নক সবশ্শ েপ্চতন প্রয়াে প্রপ্য়াজন। এপ্ক্ষপ্রে উপলশ্ধির 

দুব্টলতা এই ধরপ্নর েংগঠনগুশ্লর ব্যাপক প্রোপ্র বাধা স্তশ্র করপ্ছ। পশ্রচালনার 

ভ্াশ্তের কারপ্ণ সনশ্তবাচক ও অনশ্ভপ্প্রত অশ্ভজ্ঞতা হপ্য়প্ছ। এপ্ক্ষপ্রে সজলায় সজলায় 

পাশ্ি্টর পক্ষ সথপ্ক আপ্রা সবশ্শ েতক্ট পশ্রচালনার প্রপ্য়াজন রপ্য়প্ছ। পশ্চি�বপ্ঙ্গর 

বত্ট�ান পশ্রশ্থিশ্তপ্ত এই ধরপ্নর েংগঠনগুশ্লর উপপ্যাশ্গতা েম্প্ক্ট ব্যাখ্যা করার 

প্রপ্য়াজন রপ্য়প্ছ বপ্ল �প্ন হয় না।

 ২. বশ্স্ েংগঠন রাপ্জ্যর শহর ও শহরতশ্লপ্ত অপ্নক সবশ্শ শশ্তিশালী শ্হোপ্ব গপ্ে ওঠার 

অবকাশ রপ্য়প্ছ। শহর ও শহরতশ্লপ্ত গশ্রব �ানুষ ও বশ্স্র েংখ্যা ক্র�বধ্ট�ান। 

বশ্স্বােী �ানুষপ্দর শ্নপ্য় ব্যাপক শ্ভশ্ত্তক বশ্স্ েংগঠন গপ্ে সতালাই আ�াপ্দর কা�্য। 

আশ্দবােী, বশ্চিত �ানুষপ্দর েংগঠন ও ো�াশ্জক েংগঠনগুশ্লপ্ক অত্যতে শশ্তিশালী 

শ্হোপ্ব গপ্ে সতালার অবকাশ রপ্য়প্ছ। সপশাশ্ভশ্ত্তক নানা ধরপ্নর েংগঠন জনগপ্ণর 

শ্বশ্ভন্ন অংপ্শর �প্ধ্য কাজ করপ্ছ। প্রপ্ত্যকশ্ির গুরুত্ব রপ্য়প্ছ। বত্ট�ান পশ্রশ্থিশ্তপ্ত 

এই ে�স্ গণেংগঠনগুশ্লর শশ্তি রক্ষা কপ্র েম্প্রোশ্রত করা প্রপ্য়াজন।
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তৃেীয় অধ্যায়

প্রেমণ ও গণসংগ্রাতির িতুি অমভিুখ

গণসংগঠতির কাযটিধারা সম্পতকটি সবটিভারেীয় প্লেিাতির িতুি মিতদটিশ ও রাতজ্য োর 

বাস্তবায়ি :

নয়া-উদারনীশ্তর প্রভাপ্ব আথ্ট-ো�াশ্জক পশ্রশ্থিশ্ত ও শ্বশ্ভন্ন সরেশ্ণর সক্ষপ্রে সয পশ্রবত্টন 

এপ্েপ্ছ তার শ্নশ্রপ্খ কৃশ্ষর েপ্ঙ্গ যুতি সরেশ্ণগু শ্ল, রেশ্�কপ্রেশ্ণ এবং শহর এলাকায় ও �ধ্যশ্বত্ত 

সরেশ্ণর �প্ধ্য গণেংরোপ্�র নতুন শ্দকশ্নপ্দ্টশ কলকাতা সলেনা� সথপ্ক সদওয়া হপ্য়প্ছ। তা 

কায্টকর করা ও অরেগশ্তর ে�য়শ্ভশ্ত্তক পয্টাপ্লাচনা শুরু করপ্ত হপ্ব।

(ক) রেমিক ফ্তটের প্িা্ যা প্রস্তুে করা িতয়তছ প্সখাতি পমচিিবতঙ্গর রেমিকতরেমণর িতধ্য 

প্য পমরবেটিি ঘত্তছ োর উতলেখ করা িতয়তছ।

 ১. রোপ্� নতুন প্রজপ্ন্মর রেশ্�কপ্রেশ্ণর অর্্যদয় ঘপ্িপ্ছ। পশ্রযায়ী রেশ্�ক বৃশ্ধি পাপ্ছি।

 ২. রো�ই অ-কৃশ্ষ রেশ্�ক বােপ্ছ। েব শ্�শ্লপ্য় রো�ীণ রে�জীবী �ানুপ্ষর সরেশ্ণপ্দর েংগশ্ঠত 

করপ্ত হপ্ব।

 ৩. সরেড ইউশ্নয়ন, সখত�জুর ইউশ্নয়ন শ্নপ্য় ব্লক শ্ভশ্ত্তক সফডাপ্রশন গো। পাশ্ি্টর শ্নজস্ 

উপ্দ্যাপ্গ এই সফডাপ্রশন গপ্ে সতালার েুপ্যাগ রাখা হপ্য়প্ছ।

 ৪. আধুশ্নক প্রযুশ্তি শ্নভ্টর শ্শপ্ল্প ক�্টরত স�ধা রেশ্�কপ্দর েংগশ্ঠত করার জন্য শ্বপ্শষ 

পশ্রকল্পনা ও উপ্দ্যাগ প্রপ্য়াজন।

 ৫. অেংগশ্ঠত সক্ষপ্রের রেশ্�কপ্দর বােথিাপ্নর এলাকাশ্ভশ্ত্তপ্ত েংগশ্ঠত করপ্ত হপ্ব।

 ৬. পশ্রপ্ষবার সক্ষপ্রে যুতি রেশ্�কপ্দর েংগশ্ঠত করার শ্বষয়শ্ি গুরুত্ব শ্দপ্য় সদখপ্ত হপ্ব।

 ৭. েংগশ্ঠত ও অেংগশ্ঠত সক্ষপ্রে ক�্টরত �শ্হলাপ্দর েংগশ্ঠত করা। আশ্দবােী ও 

পচিাদপদ অংপ্শর রেশ্�কপ্দর ওপর সজার শ্দপ্ত হপ্ব। এপ্ক্ষপ্রে শ্নশ্দ্টটি ে�য়শ্ভশ্ত্তক 

ক�্টেূশ্চ রেহণ করপ্ত হপ্ব।

 ৮. নানা ধরপ্নর ে�াজকল্যাণ�ূলক কাপ্জ সরেড ইউশ্নয়ন আপ্্ালনপ্ক ভূশ্�কা পালন 

করপ্ত হপ্ব।

 ৯. রেশ্�কপ্দর �প্ধ্য োম্প্রদাশ্য়ক �তাদপ্শ্টর শ্বরুপ্ধি আপেহীন প্রচার চালাপ্ত হপ্ব। সেই 

জপ্ন্য প্রচার উপকরণ, পুশ্স্কা প্রভৃশ্ত প্রস্তুত করপ্ত হপ্ব।

 ১০. তরুণ সরেড ইউশ্নয়ন ক�্টী গ  সে সতালার জন্য এখনই পশ্রকল্পনা রেহণ করপ্ত হপ্ব।

  উপপ্রাতি শ্বষয়গুশ্লপ্ক শ্বপ্বচনায় সরপ্খ রেশ্�ক ফ্রপ্টে বাস্ব অবথিায় করণীয় শ্থির 

কপ্র কাপ্জর অরেগশ্তর শ্বষয় শ্নপ্য় আগা�ী বছর �াচ্ট-এশ্প্রল �াপ্ে রাজ্য কশ্�শ্িপ্ক 

পয্টাপ্লাচনা করপ্ত হপ্ব।

(খ) কৃমষর সতঙ্গ যুতি প্রেমণগুমল

 ১. রো�াচিপ্ল গশ্রব অংশ অথ্টাৎ সখত�জুর, কাশ্য়ক রেশ্�ক, গশ্রব কৃষকপ্দর েংগশ্ঠত 

করপ্ত �জুশ্র, জশ্�েহ সশাশ্ষত অংপ্শর ে�স্ শ্বষয়গুশ্লপ্ক তুপ্ল ধরপ্ত হপ্ব।

 ২. ে�রে কৃষক ে�াপ্জর স্াপ্থ্ট আপ্্ালন গপ্ে তুলপ্ত শ্গপ্য় আপ্্ালপ্নর স্পটি অশ্ভ�ুখ 
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এ�নভাপ্ব পশ্রবশ্ত্টত করপ্ত হপ্ব যা সখত�জুর, গশ্রব কৃষক, �া�াশ্র কৃষক ও অন্যন্য 

রে�জীবী অংপ্শর স্াথ্টপ্ক সক্রেশ্ব্ুপ্ত রাখপ্ব। �শ্হলা, আশ্দবােী, তফশ্েশ্ল জাশ্ত ও 

েংখ্যালঘু অংপ্শর প্রশ্তশ্নশ্ধপ্দর কৃষক-সখত�জুর আপ্্ালপ্নর শ্বশ্ভন্ন স্প্র দাশ্য়ত্ব 

শ্দপ্ত হপ্ব।

 ৩. ে�বায় আপ্্ালনপ্ক কায্টকরভাপ্ব ব্যবহার করপ্ত হপ্ব যাপ্ত সছাি ও �া�াশ্র কৃষকপ্ক 

রক্ষা করা যায়।

 ৪. সেপ্চর উন্নয়ন, প্রাকৃশ্তক শ্বপয্টয় প্রশ্তপ্রাধ বা পশ্রপ্বশ েংক্রাতে শ্বষয়গুশ্লপ্ক গুরুত্ব 

শ্দপ্য় এই প্রপ্শ্ন সখত�জুর, গশ্রব কৃষক, �া�াশ্র কৃষকপ্দর েংগশ্ঠত করপ্ত হপ্ব।

 ৫. রাপ্জ্য সখত�জুরপ্দর েংগঠন গপ্ে সতালার কাজ চলপ্ছ। এই ব্যাপাপ্র ে�রে পাশ্ি্টপ্ক 

শ্বপ্শষ নজর শ্দপ্ত হপ্ব। ো�প্নই েপ্মেলন। উন্নত�াপ্নর উপযুতি ক�্টীপ্দর সখত�জুর 

েংগঠপ্নর েপ্ঙ্গ যুতি করপ্ত হপ্ব। সযখাপ্ন সরেড ইউশ্নয়ন েংগঠন সনই রো�াচিপ্ল 

আপাতত অকৃশ্ষকাপ্জ যুতি রেশ্�কপ্দর সখত�জুর েংগঠপ্নর েদে্য করপ্ত হপ্ব। সরগা 

প্রকপ্ল্প যুতি রে�জীবীপ্দর েংগশ্ঠত করার শ্বষয় গুরুত্বপূণ্ট। 

  কৃষক ফ্রপ্টের কায্টধারা, সখত�জুরপ্দর েংগঠনপ্ক দ্রুত সজলায় সজলায় প্রোশ্রত 

ও শশ্তিশালী করার সক্ষপ্রে কতখাশ্ন অরেগশ্ত ঘিাপ্ত ে�থ্ট হলা� তার বস্তুশ্নষ্ 

পয্টাপ্লাচনা রাজ্য কশ্�শ্ির পক্ষ সথপ্ক আগা�ী বছর জুন �াে নাগাদ করার ব্যবথিা 

করা প্রপ্য়াজন। রাপ্জ্যর রো�াচিপ্ল সরেশ্ণ ও সপশাগত অবথিাপ্নর পশ্রবত্টনগুশ্লর এবং 

পশ্রযায়ী রে�জীবীপ্দর শ্বষপ্য় ে�ীক্ষার জন্য উপ্দ্যাগ শ্নপ্ত হপ্ব।

(গ) িধ্যমবত্ত ও শির এলাকায় কাজ

 ১. বশ্স্প্তই েবপ্চপ্য় সবশ্শ শহপ্রর �ানুষ বেবাে কপ্রন। আশ্থ্টক েংকি, জীবন-জীশ্বকার 

ে�ে্যা, স্ল্প �জুশ্রপ্ত রেশ্�ক বাশ্হনীপ্ত সযাগদান বােপ্ব। তাই বশ্স্ েংগঠপ্নর কাজপ্ক 

প্রোশ্রত ও শশ্তিশালী করপ্ত হপ্ব। বশ্স্ েংগঠন গপ্ে সতালার �ধ্য শ্দপ্য় অেংগশ্ঠত 

সক্ষপ্রের রেশ্�কপ্দর েংগশ্ঠত করার কাজ অরেের হপ্ত পাপ্র।

 ২. শহরাচিপ্ল �ধ্যশ্বত্তপ্দর এক শ্বশাল অংশ বেবাে কপ্র। নয়া-উদারনীশ্তর যুপ্গ 

�ধ্যশ্বত্তপ্দর �প্ধ্য উপ্লেখপ্যাগ্য পশ্রবত্টন লশ্ক্ষত হপ্ছি। �ধ্যশ্বত্তপ্দর �প্ধ্য শ্নম্ন ও 

�ধ্য স্র — এপ্দর প্রশ্ত আ�াপ্দর দৃশ্টি শ্নবধি করা দরকার। এপ্দর কাপ্ছ সপৌঁছাপ্না ও 

আ�াপ্দর শ্দপ্ক এপ্দর আকৃটি করার জন্য েংগঠপ্নর নতুন রূপ, নতুন পধিশ্ত রেহণ 

করপ্ত হপ্ব।

 ৩. আবােথিপ্লর ‘অ্যাপ্োশ্েপ্য়শন’, নাগশ্রক সফারা�, োংস্কৃশ্তক �চি, পশ্রপ্বশ রক্ষা 

কশ্�শ্ি, জনস্াথি্য সক্রে, ড্াগ শ্বপ্রাধী �চি, দুন্টীশ্ত শ্বপ্রাধী �চি, শ্শশুপ্দর নানা ধরপ্নর 

প্রশ্শক্ষণ সক্রে, পশ্রপ্বশ দূষণ শ্বপ্রাধী �চি, ক্রীো েংগঠন প্রভৃশ্ত গপ্ে সতালার 

েুপ্যাগপ্ক কাপ্জ লাগাপ্ত হপ্ব। প্রবীণ �ানুষপ্দর তথা অবেরপ্রাপ্তপ্দর জন্য েংগঠন, 

বৃধিপ্দর েহায়তা প্রকল্প প্রভৃশ্তর কথা ভাবা প্রপ্য়াজন। ক্ষুদ্র পশ্রেকা, সদওয়াল পশ্রেকা, 

োংস্কৃশ্তক সগাষ্ী স্তশ্র করার �প্তা শ্বষয়গুশ্লপ্ক শ্নপ্য় ভাবপ্ত হপ্ব। এই ধরপ্নর আপ্রা 



32

নতুন েংগঠপ্নর কথা ভাবপ্ত হপ্ব। েতক্ট থাকপ্ত হপ্ব সযন খবরদাশ্রর �ানশ্েকতা না 

থাপ্ক। �ধ্যশ্বত্ত েংগঠন এবং গণেংগঠনগুশ্ল সোে্যাল শ্�শ্ডয়াপ্ক আপ্রা উন্নত পয্টাপ্য় 

ব্যবহাপ্রর উপ্দ্যাগ শ্নপ্ত পাপ্র। এর ওপর শ্নভ্টরশীল হপ্য় ওঠার শ্বষপ্য় েতক্ট থাকপ্ত 

হপ্ব। জনগপ্ণর স্াথ্টবাহী এন শ্জ ও-র োপ্থ পাশ্ি্টর শ্েধিাপ্তের শ্ভশ্ত্তপ্তই এক�ারে যুতি 

হওয়া সযপ্ত পাপ্র। 

  শহপ্রর  নাগশ্রকপ্দর �প্ধ্য অশ্ধকার েংক্রাতে আপ্্ালন গপ্ে সতালার েুপ্যাগ রপ্য়প্ছ। 

গণলাইপ্নর কথা �প্ন সরপ্খ গণোশ্ন্নপ্ধ্য প্রপ্ত্যক পাশ্ি্ট েদে্যপ্ক ো�াশ্জক ইেু্যগুশ্লপ্ত 

হস্প্ক্ষপ করা এবং যথােম্ভব ো�াশ্জক েংগঠনগুশ্লর েপ্ঙ্গ যুতি থাকার সচটিা করপ্ত 

হপ্ব।তপ্ব �ধ্যশ্বত্তপ্দর �প্ধ্য কাজ করপ্ত শ্গপ্য় �তাদশ্টগত সক্ষরেপ্ক অরোশ্ধকার শ্দপ্ত 

হপ্ব। �ধ্যশ্বত্ত �ানুষপ্দর শ্নপ্য় শহর ও শহরতশ্ল এলাকায় শ্বশ্ভন্ন ধরপ্নর েংগঠন ও 

তার কাপ্জর পধিশ্তর �ত শ্বষয় শ্নপ্য় ক�্টশালা আগা�ী শ্ডপ্েম্বর �াপ্ের �প্ধ্য রাজ্য 

কশ্�শ্ির পক্ষ সথপ্ক েংগশ্ঠত করপ্ত হপ্ব। তার পূপ্ব্ট সজলার সথপ্ক শ্র  সপাি্ট েংরেহ 

করপ্ত হপ্ব।

 ৪.  ো�াশ্জক শ্বষয়গুশ্লপ্ত পাশ্ি্ট ও গণফ্রপ্টের হস্প্ক্ষপ অপ্নক সবশ্শ প্রপ্য়াজন। শ্নয়শ্�ত 

পয্টাপ্লাচনা শ্রপ্পাি্ট উচ্চতর কশ্�শ্ির কাপ্ছ পাঠাপ্নার কাজ এখন সথপ্ক শুরু করপ্ত 

হপ্ব।

উপসংিার
বত্ট�ান ে�প্য় আ�াপ্দর অশ্ভন্ন আপ্্ালন-েংরো� শ্তনশ্ি শ্বষয়প্ক সক্রে কপ্র:  

১) পশ্চি�বপ্ঙ্গ ফ্যাশ্েস্েুলভ ে্রোপ্ের শ্বরুপ্ধি  গণত্রে পুনঃপ্রশ্তষ্া  ২) েঙ্ঘ পশ্রবার ও 

স�াদী েরকাপ্রর োম্প্রদাশ্য়ক স�রুকরণ এবং ে�স্রকপ্�র স�ৌলবাদী কায্টকলাপ্পর শ্বরুপ্ধি 

ধ�্টশ্নরপ্পক্ষতা রক্ষা ৩) নয়া-উদারনীশ্তর শ্বরুপ্ধি জীবনজীশ্বকা রক্ষা।

�তাদপ্শ্ট উন্নত, দৃঢ় গণশ্ভশ্ত্তেম্ন্ন ও শশ্তিশালী েংগঠপ্নর �াধ্যপ্� এই েংরো�প্ক 

েংহত, ে�শ্বেত ও ব্যাপকতর  কপ্র গপ্ে সতালার প্রধান দাশ্য়ত্ব আ�াপ্দর পা  শ্ি্ট ভারপ্তর 

কশ্�উশ্নস্ট পাশ্ি্ট (�াক্টেবাদী)-সক পালন করপ্ত হপ্ব।
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সংগঠি সম্পমকটিে প্রস্তাব

১। প্প্রমষ্ে
  ভারপ্তর কশ্�উশ্নস্ট পাশ্ি্ট (�াক্টেবাদী) পশ্চি�বঙ্গ রাজ্য কশ্�শ্ির এই সলেনা�

¬ শ্ববে পুঁশ্জবাদী েংকি ও দুশ্নয়াপ্জাো উরে দশ্ক্ষণপন্ী রাজনীশ্ত ও ফ্যাশ্েবাদী শশ্তিগুশ্লর 

উত্াপ্নর বত্ট�ান পপ্ব্ট

¬ সকপ্্রে উরে ধ�্টীয় ফ্যাশ্েস্েুলভ েংগঠন  রাষ্ট্রীয়  স্য়ং সেবক  েপ্ঙ্ঘর রাজননশ্তক শাখা 

ভারতীয় জনতা পাশ্ি্টর েরকাপ্রর শােনকাপ্ল সদশজুপ্ে  োম্প্রদাশ্য়ক স�রুকরণ; সদপ্শর 

গণত্রে, ধ�্টশ্নরপ্পক্ষতা, অখণ্ডতা, স্াধীন স্বপ্দশ্শক নীশ্ত শ্বেজ্টন; এবং জনগপ্ণর জীবন-

জীশ্বকার ওপপ্র আরোেী নয়া উদারবাদী অথ্টনীশ্তর ক্র�াগত আক্র�প্ণর পাশাপাশ্শ,

¬ পশ্চি�বপ্ঙ্গ তৃণ�ূল কংপ্রেে পশ্রচাশ্লত েরকাপ্রর শ্বৈতীয় দফায় রাজ্যপ্ক শ্বপ্রাধীশূন্য 

করার ফ্যাশ্েস্েুলভ অশ্ভযান এবং রাপ্জ্যর  োম্প্রদাশ্য়ক  েম্প্রীশ্ত ও রেশ্�ক কৃষক 

�ধ্যশ্বত্তেহ ে�স্ স�হনশ্ত �ানুপ্ষর রুশ্ি-রুশ্জর উপর নশ্জরশ্বহীন আক্র�প্ণর  

সপ্রক্ষাপপ্ি, গৃহীত আপ্্ালন-েংরোপ্�র ক�্টেূশ্চর ওপর শ্ভশ্ত্ত কপ্র সরেশ্ণ েংরো� ও 

গণেংরো�প্ক আপ্রা তীব্র করার পাশাপাশ্শ ো�াশ্জক স্বষপ্�্যর শ্বরুপ্ধি েংরো�গুশ্লপ্ক 

যুতি কপ্র রাপ্জ্যর বা� ও গণতাশ্্রেক  শশ্তিগুশ্লর স�াচ্টা গঠপ্নর  কাজ এশ্গপ্য় শ্নপ্য় 

সযপ্ত গণ লাইপ্নর উপপ্র শ্ভশ্ত্ত কপ্র একশ্ি  শ্বলেবী পাশ্ি্ট গপ্ে সতালার লপ্ক্ষ্য পাশ্ি্টর 

েব্টভারতীয় োংগঠশ্নক সলেনাপ্�র শ্নপ্দ্টশ�প্তা শ্নম্নশ্লশ্খত প্রস্াব রেহণ কপ্রপ্ছ।

২। গণ লাইি
এই সলেনাপ্�র �ূল আহ্ান হপ্লা  পাশ্ি্টর �তাদশ্ট-রাজনীশ্ত ও  আপ্্ালন-েংরোপ্�র 

ক�্টেূশ্চ শ্নপ্য় জনগপ্ণর কাপ্ছ সযপ্ত হপ্ব; শ্নশ্বে ও শ্নরতের গণেংপ্যাপ্গর �প্ধ্য শ্দপ্য়  

জনগপ্ণর প্রশ্তশ্ক্রয়া, অশ্ভজ্ঞতা ও শ্শক্ষাগুশ্ল  শ্নপ্য় আেপ্ত হপ্ব সেগুশ্লর পয্টাপ্লাচনার 

শ্ভশ্ত্তপ্ত আবার তাঁপ্দর কাপ্ছ  শ্ফপ্র সযপ্ত হপ্ব। এই ধারাবাশ্হক প্রশ্ক্রয়ার �প্ধ্য শ্দপ্য় ে�রে 

পাশ্ি্টর  সবা�াপো ও কাপ্জর ধারাপ্ক ক্র�াগত উচ্চতর স্প্র উন্নীত কপ্র ক্র�াগত সবশ্শ সবশ্শ 

�ানুপ্ষর আথিা অজ্টন করপ্ত হপ্ব; সরেশ্ণ শশ্তিে�ূপ্হর ভারোপ্�্যর পশ্রবত্টন করপ্ত হপ্ব। 

পাশ্ি্টর �প্ধ্য গতানুগশ্তকতা, ধরাবাঁধা রুশ্িনেব্টস্ কাপ্জর ধারা েংপ্শাধন কপ্র রাজ্য কশ্�শ্ি 

সথপ্ক  শুরু কপ্র পাশ্ি্ট শাখার েকল েদে্য পয্টতে এই কাপ্জ শাশ্�ল করার শ্ভশ্ত্তপ্ত পাশ্ি্ট 

েংগঠনপ্ক ‘শ্্রি� লাইন’ করপ্ত হপ্ব।
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৩। মবলেবী পাম্টি
৩.১ একশ্ি শ্বলেবী পাশ্ি্ট গঠপ্নর প্রাথশ্�ক শত্ট হপ্লা পাশ্ি্টপ্ক সকবল েশ্ক্রয় েদে্যপ্দর 

েংগঠপ্ন পশ্রণত করা ও  অবাশ্ছিত  েদে্যপ্দর সথপ্ক �ুতি করা। শারীশ্রক কারপ্ণ 

দাশ্য়ত্ব পালপ্ন অক্ষ� ক�প্রডপ্দর শ্চশ্নিত কপ্র এঁপ্দর েপ্ঙ্গ ক�প্রডেুলভ আপ্লাচনার 

শ্ভশ্ত্তপ্ত েংশ্লিটি ইউশ্নপ্ির েদে্যপদ সথপ্ক অব্যাহশ্ত সদওয়া প্রপ্য়াজন। তপ্ব বহু 

পুরাতন ক�প্রড ক�্টক্ষ� না হপ্লও পাশ্ি্টপ্ত তাঁপ্দর অবদাপ্নর কথা শ্বচার কপ্র 

তাঁপ্দর পাশ্ি্ট েদে্যপদ  বজায় রাখা যাপ্ব। কলকাতা সলেনা� শ্নপ্দ্টশ্শত পাশ্ি্ট েদে্যপ্দর 

করণীয় নূ্যনত� পাঁচশ্ি কাজ েম্াদপ্নর  �াপকাশ্ঠর শ্ভশ্ত্তপ্তই  েশ্ক্রয় ও শ্নশ্্রিয়প্দর 

শ্চশ্নিত করপ্ত হপ্ব। এখন সথপ্কই উচ্চতর  কশ্�শ্ি     সথপ্ক দাশ্য়ত্বপ্রাপ্ত  কপ্য়কজন  

ক�প্রডপ্দর শ্নপ্য় গো একশ্ি শ্িপ্�র উপশ্থিশ্তপ্ত প্রশ্ত ইউশ্নপ্ি এই কাজ  শুরু 

করপ্ত হপ্ব যাপ্ত আেন্ন পুনন্টবীকরণ ও পাশ্ি্ট েদে্যপদ  স্ক্রুশ্িশ্নর কাজ  শুরু হবার 

পূপ্ব্টই  শ্নশ্্রিয়প্দর েশ্ক্রয় হবার েুপ্যাগ সদওয়া যায়। সকান েদে্য এই কাপ্জ ব্যথ্ট 

হপ্ল  তাঁপ্দর  েদে্যপদ খাশ্রজ হপ্ব। এছাো, ত্রুশ্ি েংপ্শাধপ্ন অক্ষ� ও অবাশ্ছিতপ্দর 

সক্ষপ্রেও একই কথা প্রপ্যাজ্য। স্ক্রুশ্িশ্ন ও পুনন্টবীকরপ্ণর কাপ্জর শ্ভশ্ত্তপ্ত সকবল 

েশ্ক্রয়  েদে্যপ্দর  শ্নপ্য় পাশ্ি্ট শাখাগুশ্লর পুনগ্টঠন  করপ্ত হপ্ব। এপ্ত শাখার েংখ্যা  

ক�প্ব, কাপ্জর এলাকা বােপ্ব। সকবল এইভাপ্বই একশ্ি গণলাইন শ্নভ্টর শ্বলেবী 

পাশ্ি্টর উপ  সযাগী  প্রাথশ্�ক ইউশ্নিগুশ্লপ্ক কায্টকর রূপ সদওয়া যাপ্ব।

৩.২ বত্ট�ান প্রশ্তকূল পশ্রশ্থিশ্তপ্ত আপ্্ালন-েংরোপ্�  ও গণেংগঠপ্নর কাপ্জ পরীশ্ক্ষত 

ক�প্রডপ্দর পাশ্ি্টপ্ত অতের্্টতি করপ্ত প্রথপ্� এ শ্জ-সত েংগশ্ঠত করপ্ত হপ্ব। এ শ্জ 

েদে্যপ্দর পশ্রচয্টা ও রাজ্য েপ্মেলনগুশ্লপ্ত শ্নপ্দ্টশ্শত ৮ দফা পূব্টশপ্ত্টর শ্ভশ্ত্তপ্ত                                                                                                                                         

প্রাথ্টী েভ্যপদ সদওয়ার ে�য় রেশ্�ক, সখত�জুর, গশ্রব কৃষকপ্দর অরোশ্ধকার সদওয়ার 

পাশাপাশ্শ প্রশ্ত শাখায় ক�পপ্ক্ষ ১ জন �শ্হলা ও অপ্পক্ষাকৃত তরুণ শ্ব প্শষত ৩১ 

বছপ্রর ক�বয়শ্েপ্দর আপাতত অতেত ২ জনপ্ক অতের্্টতি করপ্তই হপ্ব। এছাো, 

পাশ্ি্ট ইউশ্নপ্ির  এলাকাধীন জনে�শ্টির �প্ধ্য আশ্দবােী, তফশ্েশ্ল জাশ্ত, ধ�্টীয় 

ও ভাষাগত েংখ্যালঘু  এবং অন্যান্য অনরেের েম্প্রদাপ্য়র  অনুপাপ্তর েপ্ঙ্গ েঙ্গশ্ত 

সরপ্খ পাশ্ি্টপ্ত  অতের্্টশ্তির ব্যবথিা শ্নপ্ত হপ্ব। েংশ্লিটি ইউশ্নপ্ি পাঁচ দফা কাপ্জর 

পয্টাপ্লাচনার শ্ভশ্ত্তপ্ত এক বছপ্রর �প্ধ্য প্রাথ্টী েভ্যপ্দর পূণ্ট েভ্যপদ শ্দপ্ত হপ্ব। 

এছাো, রেশ্�ক কৃষক যুব ছারে �শ্হলা প্রভৃশ্ত গণফ্রপ্টের েশ্ক্রয় ক�্টীপ্দর সজলা ও 

�ধ্যবত্টী কশ্�শ্ির প্রত্যক্ষ ত্বোবধাপ্ন  ফ্রটে শ্ভশ্ত্তক শাখায়  েংগশ্ঠত  করা প্রপ্য়াজন। 

প্রপ্য়াজপ্ন এঁপ্দর কাউপ্ক কাউপ্ক এলাকা শ্ভশ্ত্তক শাখায় েহপ্যাগী েদে্য শ্হোপ্ব 

রাখা সযপ্ত পাপ্র। ে্রোেকবশ্লত এলাকাগুশ্লপ্ত  অতীত ও বত্ট�ান অশ্ভজ্ঞতার 

ওপর শ্ভশ্ত্ত কপ্র নতুন কাপ্জর ধারা  উদ্াবন ও আয়ত্ত করপ্ত হপ্ব।

৩.৩ শাখা ও তার েদে্যপ্দর েশ্ক্রয়তা �ূলত শাখা েম্াদপ্কর দক্ষতার ওপপ্র শ্নভ্টর 

কপ্র। আ�াপ্দর পাশ্ি্ট েংগঠপ্ন পাশ্ি্ট শাখার অপশ্রেী�  গুরুপ্ত্বর কথা শ্বপ্বচনা কপ্র 

শাখা েম্াদপ্কর সযাগ্যতা, দক্ষতা ও রেহণপ্যাগ্যতার প্রপ্শ্ন সকানভাপ্বই আপে করা 
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যায় না।

 শ্বৈতীয়ত, পাশ্ি্ট শাখার ক�্টতৎপরতা উচ্চতর কশ্�শ্ির ক�্টক্ষ�তার প্রশ্তফলন�ারে। 

শাখার দুব্টলতা আেপ্ল উচ্চতর কশ্�শ্ির দুব্টলতা— একথা �প্ন সরপ্খ �ধ্যবত্টী কশ্�শ্ি 

ছাোও দাশ্য়ত্বপ্রাপ্ত উচ্চতর কশ্�শ্ির েদে্যপ্দর োপ্থ ে�বেপ্য়র শ্ভশ্ত্তপ্ত সজলা 

কশ্�শ্ির প্রপ্ত্যক েদে্যপ্ক েুশ্নশ্দ্টটিভাপ্ব এক বা একাশ্ধক শাখার পশ্রচয্টার দাশ্য়ত্ব 

শ্নপ্ত হপ্ব। রাজ্য েম্াদক�ণ্ডলীেহ রাজ্য কশ্�শ্ির েদে্যপ্দর �াপ্ে অতেত একশ্ি 

শাখা েভায় উপশ্থিত থাকা প্রপ্য়াজন। সজলা কশ্�শ্ির উপ্দ্যাপ্গ দাশ্য়ত্বপ্রাপ্ত রাজ্য 

কশ্�শ্ির েদে্যপ্দর উপশ্থিশ্তপ্ত বছপ্র দু’বার শাখা েম্াদকপ্দর শ্নপ্য় ক�্টশালা ও 

কাপ্জর ধারার উন্নশ্তর লপ্ক্ষ্য পয্টাপ্লাচনা করপ্ত হপ্ব। 

৩.৪ শাখাগুশ্লর পুনগ্টঠপ্নর শ্ভশ্ত্তপ্ত �ধ্যবত্টী কশ্�শ্িগুশ্লর পুনগ্টঠপ্নর প্রশ্নশ্ি সজলার 

েুশ্নশ্দ্টটি রাজননশ্তক-োংগঠশ্নক অবথিা, শ্নব্টাচনী সক্ষরে ও প্রশােশ্নক এলাকা 

ইত্যাশ্দ শ্বচার কপ্র দ্রুত শ্নষ্পশ্ত্ত করা প্রপ্য়াজন। োলশ্কয়া সলেনাপ্�র ‘গণ শ্বলেবী 

পাশ্ি্ট’ গঠপ্নর আহ্ান বাস্বায়প্নর একশ্ি পয্টাপ্য় বৃশ্ধির ে�ে্যা স�াকাশ্বলা করার 

প্রপ্য়াজপ্ন সজানাল কশ্�শ্িগুশ্ল শ্বশ্ভন্ন সজলায় শ্বশ্ভন্ন ে�প্য় হপ্লও রাপ্জ্যর েব্টরে 

গশ্ঠত হপ্য়শ্ছল। এগুশ্ল ‘গুণগত �ান অক্ষুণ্ণ সরপ্খ প্রোর’ — োলশ্কয়া সলেনাপ্�র 

আহ্াপ্নর এই ��্টবস্তুর েপ্ঙ্গ বহু সক্ষপ্রেই অেংগশ্তপূণ্ট হপ্য় পপ্ে বপ্ল অশ্ভজ্ঞতায় 

সদখা যাপ্ছি। সজলা ও শাখার �প্ধ্য একশ্ি�ারে �ধ্যবত্টী কশ্�শ্ি শ্হোপ্ব ‘এশ্রয়া কশ্�শ্ি’ 

গঠপ্নর লক্ষ্য অজ্টপ্নর ে�য়েী�া আগা�ী জুন �াপ্ের �প্ধ্যই চূোতে করপ্ত হপ্ব। 

এলাকার আয়তন, শাখা ও েদে্য েংখ্যার শ্বচাপ্র এগুশ্লর আকার সলাকাল কশ্�শ্ির 

তুলনায় বে শ্কন্তু সজানাল কশ্�শ্ির তুলনায় সছাি হপ্ব। বত্ট�ান সলাকাল ও সজানাল 

কশ্�শ্ির েদে্যপ্দর �প্ধ্য রাজননশ্তক ও োংগঠশ্নক শ্বচাপ্র ক�্টক্ষ� ক�প্রডপ্দর 

শ্নপ্য় এগুশ্ল গঠন করপ্ত হপ্ব। অন্যপ্দর এই সলেনাপ্�র শ্রপ্পাপ্ি্ট শ্নপ্দ্টশ্শত পপ্থ 

শ্বশ্ভন্ন কাপ্জ যুতি করপ্ত হপ্ব। এই প্রশ্ক্রয়ায় রে�জীবী, �শ্হলা, েংখ্যালঘু, তফশ্েশ্ল, 

আশ্দবােী ও তরুণ ক�প্রডপ্দর আনুপাশ্তক হার যাপ্ত বৃশ্ধি পায় এবং সকানক্রপ্� না 

ক  স� সেশ্দপ্ক লক্ষ্য রাখপ্ত হপ্ব।

৪। গণোম্রিক প্কমন্দ্রকো
৪.১ পাশ্ি্ট েংগঠপ্নর �ূল নীশ্ত গণতাশ্্রেক সকশ্্রেকতার শ্বপ্রাধী সফপ্ডপ্রশ্লজ�, 

উপদলীয় �প্নাভাব, উদারনীশ্তবাদ, ব্যশ্তিস্াত্রে্যবাদ, সতাষাপ্�াদশ্প্রয়তা, �নগো 

ধারণা ও পছ্-অপছপ্্র শ্ভশ্ত্তপ্ত পশ্রশ্থিশ্ত ও ক�প্রডপ্দর �ূল্যায়ন করা এবং 

আ�লাতাশ্্রেকতার শ্বরুপ্ধি পাশ্ি্টর অভ্যতেপ্র েব্টস্প্র েংরো� চালাপ্ত হপ্ব। রাজ্য 

সনতৃপ্ত্বর স্র সথপ্কই এই কাজ শুরু করপ্ত হপ্ব। অপ্টোবর �াপ্ের �প্ধ্য রাজ্য 

েম্াদক�ণ্ডলীর েদে্যপ্দর সজলা ও শ্বশ্ভন্ন ফ্রটেগত শ্নজ শ্নজ দাশ্য়ত্বপ্রাপ্ত কাপ্জর 

শ্রপ্পাি্ট ও প্রস্াপ্বর শ্ভশ্ত্তপ্তই নপ্ভম্বর �াপ্ের �প্ধ্য সখালাপ্�লা ে�াপ্লাচনা-

আত্মে�াপ্লাচনার �প্ধ্য শ্দপ্য় কাপ্জর সযৌথ �ূল্যায়ন করপ্ত হপ্ব। এই স্র সথপ্কই 
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ত্রুশ্ি েংপ্শাধপ্নর প্রশ্ক্রয়া শুরু করপ্ত হপ্ব। প্রপ্য়াজন দাশ্য়প্ত্বর পুনব্টণ্টন করপ্ত 

হপ্ব। ে�রে শ্বষয়শ্ি রাজ্য কশ্�শ্ির কাপ্ছ শ্রপ্পাি্ট করপ্ত হপ্ব, �তা�ত শ্নপ্ত হপ্ব 

ও জানুয়াশ্র �াপ্ের �প্ধ্য রাজ্য কশ্�শ্ি েদে্যপ্দর সক্ষপ্রেও একই প্রশ্ক্রয়া প্রপ্যাজ্য 

হপ্ব। রাজ্য সক্রেপ্ক শশ্তিশালী করার পাশাপাশ্শ সজলা সক্রেগুশ্লপ্কও সযৌথ কাপ্জর 

শ্ভশ্ত্তপ্ত েশ্ক্রয়, তৎপর ও শশ্তিশালী করপ্ত হপ্ব। সজলা কশ্�শ্ি সথপ্ক শুরু কপ্র 

পাশ্ি্টর ে�স্ ইউশ্নিগুশ্লপ্ক �াচ্ট �াপ্ের �প্ধ্য এই কাজ েম্ন্ন করপ্ত হপ্ব। সযৌথ 

ক�্টধারার �ূল শ্তনশ্ি শ্ভশ্ত্ত হপ্লা- সযৌথ শ্েধিাতে, ব্যশ্তিগত দাশ্য়ত্ব ও সযৌথ সচপ-

আপ।

৪.২ েব্টভারতীয় কলকাতা সলেনাপ্� গণতাশ্্রেক সকশ্্রেকতার প্রপ্য়াপ্গ ত্রুশ্ি শ্বচ্্যশ্ত েংপ্শাধপ্নর 

চাশ্বকাশ্ঠ শ্হোপ্ব আতেঃপাশ্ি্ট গণত্রেপ্ক প্রোশ্রত করপ্ত তাপ্ক প্রাশ্তষ্াশ্নক রূপ শ্দপ্ত বলা 

হপ্য়প্ছ। এই সলেনাপ্�র শ্নপ্দ্টশ �প্তা শ্বশ্ভন্ন গুরুত্বপূণ্ট রাজননশ্তক ও েংরো� েংগঠনগত 

শ্েধিাতেগুশ্ল পাশ্ি্ট শ্চশ্ঠ আকাপ্র ে�স্ পাশ্ি্ট ইউশ্নপ্ি পাশ্ঠপ্য় শ্দপ্ত হপ্ব। ে�স্ ইউশ্নপ্ি 

এই শ্েধিাতেগুশ্লর রূপায়প্ণর শ্রপ্পাি্ট সনওয়ার পাশাপাশ্শ এগুশ্ল েম্প্ক্ট তাঁপ্দর �তা�ত 

শ্নপ্ত বলা হপ্য়প্ছ। শ্ডপ্েম্বর �াপ্ের �প্ধ্যই এই   শ্রপ্পাি্ট আদান-প্রদাপ্নর �ধ্য শ্দপ্য় 

অশ্ভজ্ঞতার শ্বশ্ন�য় প্রশ্ক্রয়া চালু করপ্ত হপ্ব।

৫। পাম্টি ও গণফ্টে—সংগ্রাতির িতুি মদশা
আগা�ী ছয় �াপ্ের �প্ধ্য রাজ্য ও সজলা কশ্�শ্িগুশ্লপ্ক গণফ্রটে শ্ভশ্ত্তক গণতাশ্্রেক কাপ্জর 

ধারা ও শ্বগত পাশ্ি্ট কংপ্রেে ও সলেনা� শ্নপ্দ্টশ্শত েংরোপ্�র নতুন শ্দশা প্রপ্য়াগ েুশ্নশ্চিত 

করপ্ত হপ্ব। জুন-জুলাই �াপ্ে রাজ্য কশ্�শ্িপ্ক এই শ্বষপ্য় পয্টাপ্লাচনা করপ্ত হপ্ব। আগা�ী 

শ্তন�াপ্ের �প্ধ্য সজলা কশ্�শ্িপ্ক ছারে ফ্রপ্টের শ্বষয়শ্ি অরোশ্ধকাপ্রর শ্ভশ্ত্তপ্ত আপ্লাচনা 

কপ্র প্রপ্য়াজনীয় শ্েধিাতে শ্নপ্ত হপ্ব। সজলাস্প্রর গণেংগঠপ্নর দপ্তরগু শ্ল পাশ্ি্ট দপ্তর সথপ্ক 

থিানাতেশ্রত করপ্ত হপ্ব। �ূলত ৬শ্ি গণেংগঠনেহ শহর ও শহরতশ্ল এলাকায় রে�জীবী 

ও �ধ্যশ্বত্ত �ানুপ্ষর শ্বশ্ভন্ন ধরপ্নর অপ্রচশ্লত নতুন েংগঠন ও তার কাপ্জর পধিশ্ত শ্নপ্য় 

সলেনাপ্�র শ্রপ্পাপ্ি্ট উশ্লেশ্খত রাজ্য ফ্রাকশন কশ্�শ্িগুশ্লর বশ্ধ্টত েভার েুপাশ্রশগুশ্ল কায্টকর 

করপ্ত হপ্ব। এ বছপ্রর শ্ডপ্েম্বর �াপ্ের �প্ধ্য রাজ্য কশ্�শ্িপ্ক এগুশ্ল রূপায়প্ণর ক�্টশালা 

েংগশ্ঠত করপ্ত হপ্ব। সজলার শ্রপ্পাি্টগুশ্ল  পয্টাপ্লাচনা কপ্র এই ক�্টশালার শ্ভশ্ত্তপ্ত রাজ্য 

কশ্�শ্ির পক্ষ সথপ্ক সজলাগুশ্লপ্ক প্রপ্য়াজনীয় শ্নপ্দ্টশ্শকা শ্দপ্ত হপ্ব।

৬। অগ্রামধকার
প্রশ্তশ্ি সজলা কশ্�শ্িপ্ক অরোশ্ধকার শ্ভশ্ত্তক কাপ্জর এলাকা (লাগাতার এলাকা হপ্ল ভাল 

হয়) ও ফ্রটে শ্চশ্নিত করপ্ত হপ্ব। রাজ্যগতভাপ্ব রো� ও শহপ্রর রে�জীবী, ছারে ও �শ্হলা 

ফ্রপ্টের অরোশ্ধকাপ্রর শ্বষয়শ্ি শ্বপ্বচনার �প্ধ্য সরপ্খ সজলা সনতৃত্বপ্ক স্রে�াশ্েক পয্টাপ্লাচনার 

কাজ এখনই শুরু করপ্ত হপ্ব। ২০১৭-র �াচ্ট �াপ্ের �প্ধ্য থিায়ী বুথ েংরো� কশ্�শ্ি গপ্ে 

সতালার জন্য অতেতপপ্ক্ষ ৫০ শতাংশ বুপ্থ েদা েশ্ক্রয় বুথ পাশ্ি্ট শ্ি� গঠন করপ্ত হপ্ব। 
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পাশ্ি্ট শাখা সথপ্ক শুরু কপ্র সজলা কশ্�শ্ি পয্টতে েব্টস্প্রই এই কাপ্জর শ্নয়শ্�ত তদারশ্ক করা 

দরকার। গণেংগঠনগত ক�্টেূশ্চ ও গণেংরেপ্হর �াধ্যপ্� ২০১৭ োপ্লর �প্ধ্য ক�পপ্ক্ষ দু’বার 

ে�স্ পশ্রবাপ্র সপৌছঁাপ্নার জন্য েুশ্নশ্দ্টটি পশ্রকল্পনা, দাশ্য়ত্ববণ্টন ও পয্টাপ্লাচনা করপ্ত হপ্ব।

৭। পাম্টি পমরচালিা, গণসংগ্রাি ও সবটিষ্তণর কিটিীতদর জি্য গণসংগ্রি
পাশ্ি্ট ও গণফ্রটেগুশ্লর বাপ্জি, তহশ্বল েংরেহ, শ্নয়শ্�ত শ্হোব রক্ষা ও শ্নরীক্ষার শ্রপ্পাি্ট 

েংশ্লিটি োব-কশ্�শ্ির �াধ্যপ্� সজলা ও রাজ্য কশ্�শ্ির কাপ্ছ সপশ করার কাজ নপ্ভম্বর �াে 

সথপ্কই চালু করপ্ত হপ্ব। পাশ্ি্টর তহশ্বল েংরেপ্হর ৭০ শতাংশ গণেংরেপ্হর �াধ্যপ্� েংরেপ্হর 

শ্বষয়শ্ি েুশ্নশ্চিত করপ্ত হপ্ব। পাশ্ি্ট, গণফ্রপ্টের তহশ্বল ও থিাবর-অথিাবর েম্শ্ত্ত েংশ্লিটি 

কশ্�শ্ির অনুপ্�াশ্দত অতেত শ্তনজপ্নর নাপ্� (থিাবর েম্শ্ত্ত রোপ্স্টর নাপ্�) থাকপ্ত হপ্ব। 

বাপ্জি প্রস্তুত করা, আয়-ব্যয় ও শ্হোব পরীক্ষার ে�য় েব্টক্ষপ্ণর ক�্টীপ্দর নূ্যনত� চাশ্হদার 

উপপ্যাগী ভাতা শ্নয়শ্�ত প্রদান ও আপ্্ালন-েংরো� পশ্রচালনার সক্ষরেশ্ি যাপ্ত েপ্ব্টাচ্চ 

অরোশ্ধকার পায় তা েুশ্নশ্চিত করপ্ত হপ্ব। ২০১৭ োপ্লর জুন �াপ্ের �প্ধ্য প্রপ্ত্যক �ধ্যবত্টী 

কশ্�শ্ির স্প্র আজপ্কর চাশ্হদার উপপ্যাগী একজন তরুণ েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী শ্নপ্য়াগ করপ্ত 

হপ্ব। েব্টক্ষপ্ণর ক�্টী প্রেপ্ঙ্গ ২৩ত� রাজ্য েপ্মেলপ্ন ক�্টী-নীশ্ত শ্নপ্য় যা বলা হপ্য়প্ছ সেিাই 

বলবৎ থাকপ্ব। অপ্রপ্য়াজনীয় ব্যয় যথােম্ভব ক�াপ্ত হপ্ব। থিায়ী দাতাপ্দর তাশ্লকা প্রস্তুত 

কপ্র শ্নয়শ্�ত েংরেহ ও জনপ্রশ্ত  শ্নশ্ধপ্দর বপ্কয়ােহ সদয় আদায় ইত্যাশ্দর �াধ্যপ্� আয় 

বাোপ্ত হপ্ব। পুনন্টবীকরপ্ণর ে�য় রাজ্য ও সজলা কশ্�শ্ির েদে্যপ্দর আয়-ব্যয় ও েম্শ্ত্তর 

শ্হোব জ�া শ্দপ্ত হপ্ব। ঐ শ্হোব পরীক্ষা কপ্র তার শ্রপ্পাি্ট দু’�াপ্ের �প্ধ্য েংশ্লিটি কশ্�শ্ি 

েভায় সপশ করপ্ত হপ্ব।

৮। িোদশটিগে সংগ্রাি — পাম্টির পত্র-পমত্রকা ও মশষ্া মশমবর
পাশ্ি্টর পরে-পশ্রেকা েম্প্ক্ট এই সলেনাপ্�র শ্রপ্পাপ্ি্ট উশ্লেশ্খত দুব্টলতাগুশ্ল দূর করপ্তই 

হপ্ব। প্রশ্তশ্ি শাখাপ্ক শ্নজস্ তহশ্বল সথপ্ক অতেতপপ্ক্ষ একশ্ি গণশশ্তি ও সদশশ্হ  স্তষীর 

রোহক হপ্ত হপ্ব। এছাো, প্রপ্ত্যক পাশ্ি্ট েদপ্ে্যর শ্নয়শ্�ত পাশ্ি্ট পশ্রেকা পোর কাজশ্ি 

শ্নশ্চিত করা অেম্ভব। শ্হশ্্ ও উদু্টভাষী এলাকায় শাখাগুশ্লপ্ক যথাক্রপ্� স্াধীনতা বা 

শ্কষাণ �জদুর অতেত এক কশ্প শ্নপ্ত হপ্ব। প্রপ্ত্যক �ধ্যবত্টী কশ্�শ্িপ্ক এগুশ্ল ছাোও শ্প 

শ্ড, ন্ন, �াক্টেবাদী পথ, শ্দ �াক্টশ্েস্ট অতেতপপ্ক্ষ এক কশ্প কপ্র শ্নজ ব্যপ্য় েংরক্ষণ 

করপ্ত হপ্ব। একাজ আগা�ী পুনন্টবীকরপ্ণর ে�য়েী�ার �প্ধ্যই েম্ন্ন করপ্ত হপ্ব। এছাো, 

রাজ্য কশ্�শ্ির থিায়ী পাশ্ি্ট স্কুপ্লর �প্তা সজলায় সজলায় অনুরূপ পশ্রকাঠাপ্�া গপ্ে সতালার 

প্রপ্য়াজনীয় উপ্দ্যাগ শ্নপ্ত হপ্ব। পাশ্ি্ট পুশ্স্কা, �াক্টেবাদী-সলশ্ননবাদী বই-োশ্হত্য প্রচার ও 

শ্বক্রয় শ্নয়শ্�ত ব্যবথিা করপ্ত হপ্ব। আত্মশ্শক্ষার পাশাপাশ্শ পাঠচক্রও েংগশ্ঠত করপ্ত হপ্ব। 

এেব ছাো কলকাতা সলেনা� শ্নপ্দ্টশ্শত �তাদশ্টগত েংরো� পশ্রচালনা অেম্ভব।



38

আহ্াি
ভারপ্তর কশ্�উশ্নস্ট পাশ্ি্ট (�াক্টেবাদী) তার জন্মলনি সথপ্কই বহু আক্র�ণ স�াকাশ্বলা 

কপ্র বহু শহীপ্দর আত্মত্যাপ্গর শ্বশ্ন�প্য় শ্বকাশলাভ কপ্রপ্ছ। অতিক প্রশ্তকূলতা স�াকাশ্বলা 

কপ্রই পাশ্ি্ট শশ্তিশালী হপ্য়প্ছ। বাইপ্র সরেশ্ণ েংরো� ও গণেংরোপ্�র �য়দাপ্ন হাজার 

হাজার ক�প্রড শহীপ্দর �ৃতু্যবরণ কপ্রপ্ছন। অেংখ্য ক�প্রড োরা জীবপ্নর জন্য পঙ্গু 

হপ্য় সগপ্ছন, ঘরছাো হপ্য়প্ছন, শ্�থ্যা �া�লায় সজল ও হাজতবাে কপ্রপ্ছন। বাইপ্রর এই 

েংরোপ্�র পাশাপাশ্শ পাশ্ি্ট �তাদশ্টগত েংরোপ্� দশ্ক্ষণ ও বা� শ্বচ্্যশ্তগুশ্লপ্ক পরাস্ কপ্র 

নতুন নতুন শ্বজয় অজ্টন কপ্রপ্ছ। শ্ববে কশ্�উশ্নস্ট আপ্্ালপ্ন পাশ্ি্ট তার অবদান সরপ্খপ্ছ। 

আ�াপ্দর পাশ্ি্ট এই ে�স্ েু�হান ঐশ্তপ্হ্যর উত্তরাশ্ধকাপ্রর পতাকা বহন করপ্ছ। দুশ্নয়া, 

সদশ ও রাপ্জ্যর দশ্ক্ষণপন্ী প্রশ্তশ্ক্রয়াশীল স�ৌলবাদী ও ফ্যাশ্েস্েুলভ আক্র�ণ তীব্র হওয়ার 

পাশাপাশ্শ গণপ্রশ্তপ্রাধও শশ্তি েচিয় করপ্ছ। শ্ববে পুঁশ্জবাদী েংকি, আ�াপ্দর সদশ ও 

রাপ্জ্যর েংকিজনক পশ্রশ্থিশ্তর �প্ধ্য প্রশ্তবাদ-প্রশ্তপ্রাপ্ধর সক্ষরে ক্র�শ প্রোশ্রত হপ্ছি। 

পাশ্ি্টর রাজ্য কশ্�শ্ির এই সলেনা� রাপ্জ্যর ে�স্ পাশ্ি্ট ইউশ্নি েদে্য ও অনুগা�ীপ্দর স্মরণ 

কশ্র প্য় শ্দপ্ছি সয, সশষ শ্বচাপ্র ইশ্তহাপ্ের স্রটিা জনগণই হপ্লন আ�াপ্দর শশ্তির প্রধান উৎে। 

বারবার সযপ্ত হপ্ব তাঁপ্দর কাপ্ছ। জনগপ্ণর ওপপ্র শ্ববোে রাখপ্ত হপ্ব এবং তাঁপ্দর আথিা 

অজ্টন করার �প্তা আ�াপ্দর প্রপ্ত্যকপ্ক সযাগ্য হপ্য় উঠপ্তই হপ্ব। এই অেহনীয় পশ্রশ্থিশ্তর 

পশ্রবত্টপ্নর জপ্ন্য জনগপ্ণর আশু আদায়প্যাগ্য থিানীয় দাশ্বগুশ্লর অেংখ্য ধারাবাশ্হক েংরো� 

গপ্ে তুপ্ল সেগুশ্লপ্ক রাপ্জ্যর ও সদপ্শর জনগপ্ণর স�ৌশ্লক দাশ্বগুশ্ল আদাপ্য়র েংরোপ্� যুতি 

কপ্র বা� ও গণতাশ্্রেক শ্বকল্প স�াচ্টা গপ্ে সতালার পাশাপাশ্শ স্স্রত্রে ও োম্প্রদাশ্য়কতা-

শ্বপ্রাধী ব্যাপকত� �প্চি জনগণপ্ক ে�প্বত করপ্ত হপ্ব। আ�াপ্দর পাশ্ি্টর শ্নজস্ শশ্তি ও 

স্াধীন উপ্দ্যাগ বহুগুণ বৃশ্ধি কপ্রই এই কাজ েম্ন্ন করপ্ত হপ্ব। আ�রা, সকবল আ�রাই 

পাশ্র এই কাজ েম্ন্ন করপ্ত — এই আত্মশ্ববোে শ্নপ্য়ই পাশ্ি্টপ্ত শ্চতোর ঐক্য, ে�শ্চতোর 

ওপপ্র শ্ভশ্ত্ত কপ্র ইছিার ঐক্য, ইছিার ঐক্যপ্ক কাপ্জর ঐপ্ক্যর স্প্র উন্নীত কপ্র বত্ট�ান 

কশ্ঠন পশ্রশ্থিশ্তর �প্ধ্য নতুন নতুন েম্ভাবনাগুশ্লপ্ক ব্যবহার কপ্র গণপ্রশ্তবাদ, প্রশ্তপ্রাধ 

ও পশ্রপ্শপ্ষ প্রত্যাঘাপ্তর েংরো�গুশ্ল গপ্ে সতালার �য়দাপ্ন সয সকাপ্না আত্মত্যাপ্গর জন্য 

প্রস্তুত থাকপ্ত পাশ্ি্ট জনগপ্ণর কাপ্ছ দায়বধি ও অঙ্গীকারবধি।
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