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পৃষ্ঠা ২
সাাংগঠনিক একক বলতে পাঠচক্র, ককাষ, কনিটি, নবভাগ ও সাংস্থা, নিনলনিয়া ও কগনিলা গ্রুপ বা অিয ককাি
সাাংগঠনিক একক বুঝায় ।

১। সাাংগঠনিক একতকি প্রনে সদসয নিতেি বা সাংগঠতিি অিয কাতিা সাাংগঠনিক সম্পকক , োতদি িাি,
ঠিকািা, কপিা বা অিয ককাি প্রকাি পনিচয় সাংগঠতিি অভযন্ততি ও বাইতি কাতিা নিকট প্রকাি কিতবি িা ।
২। সাাংগঠনিক একতকি সদসযতদি সাংগঠি কেৃক ক কে সকল দানয়ত্ব পালি কিতে কদওয়া হতব ো
অপ্রতয়ােিীয়ভাতব সাংগঠতিি অভযন্ততি বা বাইতি কাতিা কাতে প্রকাি িা কিা। দানয়ত্ব পালিকাতল
অপ্রতয়ােিীয়ভাতব সাংগঠতিি অভযন্তিস্থ বা বনহিঃস্থ কাউতক সাংতগ িা কিওয়া ।
৩। কেৌথভাতব একটি সাাংগঠনিক এককতক কে দানয়ত্ব পালি কিতে কদওয়া হতব ো অপ্রতয়ােিীয়ভাতব
সাাংগঠনিক একতকি বাইতি প্রকাি িা কিা ।
৪। সাাংগঠনিক একতকি কে সকল সদসয কে সাাংগঠনিক দানয়ত্ব পালি কতিতেি ো নিনদক ষ্ট একক বযেীে অিয
ককাথাও প্রকাি িা কিা ।
৫। সাাংগঠনিক একতকি সভাি স্থাি, োনিখ, সিয়, আতলাচযসূচী, সভায় অাংিগ্রহণকািীতদি পনিচয়, নসদ্ধান্ত
(নসদ্ধাতন্তি িাতঝ েেটু কু েিগণতক োিাতিা প্রতয়ােি ো বযেীে) সাাংগঠনিক একতকি িাতঝ সীিাবদ্ধ িাখা ।
৬। সাাংগঠনিক একতকি ককউ উক্ত একক-বনহভূক ে কাউতক সভায় নিতয় আসতবি িা ।
৭। সাাংগঠনিক একতকি ককউ অিয সদসয বা সাংগঠতিি অিয কাতিা সাতথ িাস্তায় বা অিয ককাি
েিসিাতবিপূণক স্থাতি িােনিনেক আলাপ-আতলাচিা, বযনক্তগে আলাপ-পনিচয়, কুিলবােক া নবনিিয় কিতবি
িা ।

৮। সদসযগণ দনলল-পত্রানদ কগাপতি িাখতবি । দনলল-পত্রানদ সাংগঠি বনহভূক ে কাউতক কদওয়াি সিয় েথােথ
অিুসন্ধাি কতি নদতে হতব ।
৯। সাাংগঠনিক একতকি সদসযগণ ককাি েিসিাতবিপূণক স্থাতি পাটিকি পনিচতয় নিতেতদি িাতঝ বা বাইতিি
কলাতকি সাতথ আলাপ-আতলাচিা কিতবি িা ।
১০। অপ্রতয়ােিীয়ভাতব অিয সাাংগঠনিক একতকি বা সাংগঠতিি অিয কাতিা পনিচয় োিতে িা চাওয়া ।
অপ্রতয়ােিীয়ভাতব ককউ পনিচয় নেতেস কিতল উত্তি িা কদওয়া ।
১১। অপ্রতয়ােিীয়ভাতব সাাংগঠনিক নবষয় নেতেস িা কিা । অপ্রতয়ােিীয়ভাতব ককউ নেতেস কিতল উত্তি
িা কদওয়া ।
১২। সাাংগঠনিক একতকি ককাি সদতসযি বা সাংগঠতিি অিয কাতিা কােককলাপ, গনেনবনি বা পনিচয়
সতেহেিক হতল বা সাংগঠতিি নিিাপত্তাি পতে বা সাংগঠতিি স্বাতথকি পনিপন্থী হতল অনেসত্ত্বি নিনদক ষ্ট একতকি
সম্পাদক, কিো বা পনিচালক বা উচ্চস্ততি নিতপাটক কিতবি ।

পৃষ্ঠা ৩
১৩। সাাংগঠনিক একতকি প্রনেটি সদতসযি দুই বা অনিক েদ্মিাি থাকতব । োিা কখতিা নপো প্রদত্ত িাতি
সাংগঠতিি ককাথাও পনিনচে হতবি িা । নবনভন্ন স্ততি নবনভন্ন েদ্মিাতি পনিনচে হতে কচষ্টা কিতে হতব ।
১৪। সাংগঠতিি ককাি কিীি নিকট সাংগঠতিি অিয কিী অোতে েনদ লাইি নদতে আতস েতব পূতবকাক্ত কিী
কিতষাক্ত কিীি নিকট সাাংগঠনিক কগাপিীয়ো প্রকাি কিতবি িা । এ নবষতয় নিতপাটক কিতে হতব ।
১৫। সাাংগঠনিক একতকি সদসযগণ অপ্রতয়ােিীয়ভাতব নিতেতদি বাসস্থাি বা অিয ককাি কিতিতেি বাসস্থাি
নচিতবি িা বা নচিাতবি িা ।
১৬। ঘটিাক্রতি েনদ ককাি একেি কলাকতক িােনিনেক লাইি নদতে সাংগঠতিি একানিক কিী োি, েখি
সাংগঠতিি কিীতদি দানয়ত্ব হতলা উপতিি স্ততি নিতপাটক কিা োতে উপতিি স্তি একেিতক দানয়ত্ব প্রদাি কিতে
পাতি ।

১৭। িত্রু সম্পনকক ে ককাি খবি কপতল অনেসত্ত্বি ো উচ্চস্ততি নিতপাটক কিতে হতব ।
১৮। অপ্রতয়ােিীয়ভাতব কিতিেতদি পনিচয়, বযনক্তগে েীবি, ‘অিুক ঘটিায় নেনি নেতলি নকিা?’ ‘এ
কিতিে অিুক িা?’ ইেযানদ োিাি েিয ঔৎসুকয প্রকাি িা কিা । োিতল ো অতিযি নিকট গল্পচ্ছতল বা
সবোন্তা নহতসতব োনহি কিাি েিয প্রকাি িা কিা ।
১৯। ষড়েন্ত্র, চক্রান্ত, গুেব, অপবাদ, বযনক্তগে কুৎসা, খািাপ উতেতিয নপেতি সিাতলাচিা-অনভতোগ কিা,
সাাংগঠনিক নসদ্ধান্ততক নবকৃ ে কতি বলাি খবি কপতল ো সাতথ সাতথ উচ্চস্ততি নিতপাটক কিা ।
২০। চক্রগঠি, উপদল গঠি, অথক-অস্ত্র চু নিি নবষয় বা অথক-অস্ত্র নিতয় দলেযাতগি খবি কপতল ো সাতথ সাতথ
উচ্চস্ততি োিাতিা ।
২১। গুপ্তহেযা, চক্রান্ত, িনিতয় কদওয়া, ষড়েন্ত্র, ককাি প্রনেনবপ্লবী সাংস্থা, প্রনেনক্রয়ািীল সিকাি, কদিীয় ও
আন্তেকানেক িত্রু চতিি সাতথ কোগসােতিি খবি কপতল ো সাতথ সাতথ উচ্চস্ততি োিাতিা ।
২২। অসাাংগঠনিক, অনবি কগাপি ববঠক, ষড়েন্ত্র-চক্রান্তিূলক ববঠতক অাংিগ্রহণ িা কিা, এ সম্পতকক উচ্চস্ততি
নিতপাটক কিা ।
২৩। ষড়েন্ত্রকািী, চক্রান্তকািী বা অিয কাতিা দনললপত্র কপতল ো েিা কদওয়া ।
২৪। ষড়েন্ত্রকািী, চক্রান্তকািী, দলেযাগী, নবশ্বাসঘােকতদি নবষতয় সেকক থাকা, োতদি পনিনচে স্থাতি িা
োওয়া, োিা আত্মসাৎ কিতে পাতি এরূপ স্থাতি অথক, অস্ত্র, িূলযবাি দ্রবযানদ িা িাখা । োতদি নিকট
সাাংগঠনিক কগাপিীয়ো বোয় িাখা ।
২৫। ষড়েন্ত্র-চক্রান্তকািীতদি সাতথ েুক্ত হতে পাতি এ িিতণি কিী ও সহািুভূনেিীলতদি সম্পতকক সেকক থাকা ।
২৬। পাটিক, নবপ্লব ও েিগণ নবতিািী অিযািয সকল েৎপিোয় অাংিগ্রহণ িা কিা, োি নবরুতদ্ধ সেকক থাকা,
োি খবি কপতল সাতথ সাতথ সাংগঠতি োিাতিা । কথা বলতে সেকক হওয়া োতে কগাপিীয়ো প্রকাি িা হতয়
পতড়; কথা শুিতেও সেকক হওয়া োতে সবনকেু কিািা োয় । ■

