
সিসিআই(এম) িশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কসমটির প্রেি সববসৃি 

 

সিসিআই(এম) িশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কসমটির দু’সদনের ববঠক বুধবার শেষ হনেনে। ববঠনক িভািসিত্ব 

কনরে সবমাে বি।ু ববঠনকর প্রথম সদে িাটিির িাধারণ িম্পাদক িীিারাম ইনেচুসর উিসিি সেনেে।  

ইনেচুসর রাজ্নেসিক িসরসিসি বযাখ্যা কনরনেে। অথ িনেসিক িঙ্কি, সিএএ-এেআরসি’র সবরুনে 

শদেবযািী গনে ওঠা আনদােনের িাৎির্ ি সিসে বযাখ্যা কনরে।  

রাজ্য কসমটির িম্পাদক িূর্ িকান্ত সমশ্র েং মাচি, িাধারণ ধম িঘি, রানজ্য সিএএ-এেআরসি সবনরাধী 

আনদােে িম্পনকি ির্ িানোচো শিে কনরে।  

রাজ্য কসমটির িদিযরা আনোচোর িমনে জ্াসেনেনেে, িাধারণ ধম িঘি িাম্প্রসিক িমনের মনধয 

বহৃত্তম শচহারা সেনেনে। প্রাে প্রনিযক শজ্োে জ্েজ্ীবে স্তব্ধ সেে। সেল্পনেত্র, িসরবহে োোও বযবিা-

বাসণজ্য বন্ধ সেে। সবনেষ কনর শোি বযবিােীনদর কাে শথনক ভানো িাো িাওো শগনে। গ্রামীণ 

জ্েগনণর িাো সমনেনে, বাজ্ার বন্ধ সেে। োত্র ধম িঘিও িব িাত্মক শচহারা সেনেনে।  

এেআরসি-সিএএ-এেসিআর’র সবরুনে রাজ্যবযািী সমসেে, সবনোভ িংগটঠি হনেনে। বামফ্রন্ট, বাম 

িহনর্াগী দেগুসে কেকািাে সবরাি সমসেে িংগটঠি কনরনে। এেসিআর-র সবরুনে সেউিাউে, বেগা াঁে 

বে আকানরর কম িিূসচ হনেনে। ২৭ সিনিম্বর ২০টি দনের শর্ৌথ সমসেে হনেনে কেকািাে। োত্র ও 

িরুণ িমানজ্র সবিুে সবনোভনক রাজ্য কসমটি স্বাগি জ্াসেনেনে। রাজ্য কসমটি সিোন্ত কনরনে, এই 

প্রচার ও আনদােে চাসেনে শর্নি হনব। আনরা শবসে িংখ্যক মােুনষর কানে সেসবেভানব প্রচার শিৌৌঁনে 

সদনি হনব। রানজ্য এেসিআর হনি শদওো হনব ো। রাজ্য িরকার এেসিআর-র কাজ্ চাসেনে র্ানে। 

এই কাজ্ চাোনি শদওো হনব ো।  

বামিন্থী ও িহনর্াগী দেগুসের উনদযানগ ২৩ জ্ােুোসর ‘শদেনপ্রম সদবি’ িাসেি হনব। ২৬ জ্ােুোসর 

বামিন্থী ও িহনর্াগী দেগুসে এবং জ্ািীে কংনগ্রনির শর্ৌথ উনদযানগ িমস্ত  শিৌর ওোিি ও গ্রাম 

িঞ্চানেি এোকাে দু’ঘন্টার অবিাে কম িিূসচ হনব। িংসবধাে ধ্বংনির শচষ্টার সবরুনে এই অবিানে 

ভারনির স্বাধীেিা িংগ্রানমর ইসিহাি, িংসবধাে রচোর শপ্রসেি, ধম িসেরনিে গণিাসিক 

িাধারণিনির কথা িুনে ধরা হনব। েিথ বাকয সহিানব িাঠ করা হনব িংসবধানের প্রস্তাবো। রানজ্যর 

িব িত্র এই কম িিূসচ িফে করার জ্েয রাজ্য কসমটি আহ্বাে জ্াসেনেনে। ৩০ জ্ােুোসর গান্ধীজ্ীর 

হিযাকানের সদনেও কম িিূসচ িাসেি হনব।  

রাজ্য কসমটি বনেনে, এই প্রচানরর িাোিাসে িােীে দাসবনি আনদােে গনে িুেনি হনব। দাসব 

আদানের জ্েযই আনদােে িসরচােো করনি হনব।  

রাজ্য কসমটির িভাে িাংগঠসেক কানজ্র ির্ িানোচোও করা হনেনে। িংগঠনে করণীে জ্রুরী 

কাজ্গুসে সচসিি করা হনেনে।  
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