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পৃষ্ঠা ২
* পার্টির মাঝে সর্িদাই দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম থাকঝর্। ইহা সর্িহারা চিন্তাধারা ও কমিপদ্বচির সাঝথ
অসর্িহারা চিন্তাধারা ও কমিপদ্ধচির সংগ্রাম। ইহা পার্টির মধযকার শ্রেণীদ্বঝন্দ্বর প্রচিফলন।
* পার্টির মধযকার দ্বঝন্দ্বর সমাধাঝনর গণিাচিক পদ্বচি হঝে ঐকয-সমাঝলািনা-আত্মসমাঝলািনাঐকয। ঐঝকযর উঝেশ্য চনঝে সমাঝলািনা-সংগ্রাম করা, যুচিসহ র্ুোঝনা, চশ্ক্ষা প্রদান করা,
আত্মসমাঝলািনা ও ত্রুর্ট শ্রশ্াধরাঝনার মাধযঝম দ্বন্দ্ব সমাধান কঝর নিু ন ঐঝকয শ্রপ ৌঁছান। ইহা পার্টির
অভ্যন্তঝর দ্বন্দ্ব সমাধাঝনর পদ্ধচি।
* ‘শ্ররাগ সাচরঝে শ্ররাগীঝক র্াৌঁিাঝনা’, ‘অিীঝির ভ্ু ল শ্রথঝক চশ্ক্ষা গ্রহণ কঝর ভ্চর্ষ্যঝির ভ্ু ল
এড়াঝনা’ এর্ং মিাদশ্িগিভ্াঝর্ পচরষ্কার হওো ও কমঝরডঝদর মধযকার ঐকয প্রচিষ্ঠার দু’লক্ষয
অর্িঝনর প্রঝিষ্টা িালাঝি হঝর্।
কাঝর্ই কমঝরডঝদর গুরুত্বসহকাঝর সমাঝলািনা করা উচিি। চকন্তু একই সাঝথ িারা যাঝি শ্রর্ঝগ
উঝেন, সংঝশ্াচধি হন িার র্নয সমে শ্রদো উচিি। কাঝর্ই প্রথঝম অচিমাত্রাে সংগ্রাম করা, ‘এক
আঘাঝিই খিম’ করার পদ্ধচি পচরহার করা উচিি।
অর্শ্য শ্রকান কমঝরড যচদ শ্ররাগঝক শ্রগাপন কঝরন, র্ারংর্ার র্ুোঝনা ও চশ্ক্ষা প্রদাঝনর পরও ভ্ু ঝল
শ্রলঝগ থাঝকন, িা আরও র্াচড়ঝে শ্রিাঝলন, আঝর্র্াঝর্ চভ্চিহীন গুর্র্ ও অপর্াদ রটান, ষ্ড়যিিক্রান্ত আৌঁঝটন, িক্র-উপদল গেন কঝরন, চিচকৎসার সাধযািীি অর্স্থাে পঝড়ন, শ্রকর্লমাত্র িখন
িার চর্রুঝদ্ধ সংগ্রাম পচরিাচলি হঝর্।
এ সকল ত্রুর্ট চনঝে থাকঝি পাঝর এরূপ স্তঝর নাচমঝে শ্রদওো, সকল পদ শ্রথঝক সচরঝে পার্টির
মাঝে শ্ররঝখ যািাই কঝর শ্রদখা, সংগেঝনর মঝধয এ সকল ত্রুর্ট চনঝে থাকা সম্ভর্ না হঝল অধঃপচিি
র্যচি চহঝসঝর্ শ্রর্র কঝর শ্রদওো, সহানুভ্ূচিশ্ীঝলর পযিাঝে নাচমঝে শ্রদওো ইিযাচদ পদঝক্ষপ শ্রনওো
যাে। শ্রকউ যচদ িক্র গেন, উপদল গেন, শ্ত্রুর সাঝথ শ্রযাগাঝযাগ কঝর িখন িাঝক র্চহষ্কার এর্ং
অনযানয শ্াচস্ত প্রদান করা যাে।
* র্ুঝর্িাো পদ্ধচি হঝলা উদারিার্াদ প্রদশ্িন করা, পার্টির অভ্যন্তঝর নীচিহীন শ্াচন্তর পক্ষ শ্রনওো,
পরস্পঝরর শ্রদাষ্-ত্রুর্ট এচড়ঝে িলা, পরস্পরঝক শ্রিাষ্াঝমাদ করা, পরস্পরঝক রক্ষা করা।
অপর এক র্ুঝর্িাো পদ্ধচি হঝলা চপছঝন সমাঝলািনা, গুর্র্, অপর্াদ রটনা করা, আঝর্র্াঝর্
কথার্ািি া র্লা, িক্রান্ত-ষ্ড়যি করা, উপদল গেন করা।
* শ্রকান কমঝরড র্া স্তর সম্পঝকি সমাঝলািনা, মন্তর্য, অচভ্ঝযাগ, র্ির্য, সংচিষ্ট কমঝরড র্া স্তর
র্া িার ওপঝরর স্তরঝক চলচখি র্া শ্রম চখকভ্াঝর্ না র্াচনঝে, সমস্তঝরর হঝল সভ্াে না র্ঝল (ক)
অসৎ উঝেশ্য র্যিীি অভ্যাসর্ঝশ্ উি কমঝরড র্া স্তঝরর চপছঝন অনয কমঝরঝডর চনকট সমাঝলািনা,
অচভ্ঝযাগ, মন্তর্য শ্রপশ্ করা, চভ্চিহীন আঝর্র্াঝর্ কথার্ািি া, গুর্র্, অপর্াদ, চর্দ্রুপ করা (খ)
র্া অসৎ উঝেঝশ্য ইোকৃ িভ্াঝর্ উপঝরাি কার্ করা, িখন ইহা ষ্ড়যি, িক্রাঝন্তর পযিাঝে পড়ঝর্।
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এর উঝেশ্য হঝলা শ্রকান কমঝরড র্া স্তর সম্পঝকি চর্রূপ ধারণা সৃচষ্ট করা, আস্থা কচমঝে শ্রদওো,
হিাশ্ার সৃচষ্ট করা, চকছু শ্রলাকঝক দঝল শ্রটঝন আনা, উপদল, িক্র সৃচষ্ট করা, পার্টির মাঝে চর্চভ্ন্ন
শ্রকন্দ্র গঝড় শ্রিালা, পার্টির ঐকয চর্নষ্ট করা, শ্ত্রুঝক সহােিা করা, চর্প্লর্, পার্টি ও র্নগঝণর
ক্ষচি করা।
অভ্যাসর্শ্িঃ এ কার্ করঝলও উপঝরাি ক্ষচিসমূহ হওোর সম্ভার্না থাঝক।
অসৎ উঝেঝশ্য যারা একার্ কঝরন িারা অঝনক সমে যার সাঝথ আলাপ কঝরন িাঝক শ্রগাপন
রাখঝি, চরঝপাটি না করঝি র্ঝলন।
িারা সাধারণিঃ সুচর্ধার্াদী, অসন্তুষ্টঝদর সাঝথ আলাপ কঝরন, িাঝদরঝক দঝল টানঝি িান।
সুচর্ধার্াদীরাই পার্টির মাঝে সকল প্রকার িক্র, উপদল, হিাশ্া, অননকয, ষ্ড়যি, িক্রান্ত, গুর্র্,
অপর্াঝদর উৎস।
এ ধরঝণর কাযিকলাঝপর শ্রটর শ্রপঝল সঝে সঝে উচ্চস্তঝর চরঝপাটি করা উচিৎ।
শ্রকান কমঝরড র্া স্তর সম্পঝকি িার চপছঝন র্লা কথার্ািি া, সমাঝলািনা, মন্তর্য, চর্দ্রুপ, গুর্র্
শুঝন চর্শ্বাস করা উচিৎ নে। সভ্াপচি মাও র্ঝলঝছন, “এক পক্ষঝক শুনঝল আৌঁধাঝর ডু র্ঝর্ন,

উভ্ে পক্ষঝক র্ানঝল আঝলাক উজ্জ্বল হঝর্ন।”
এ অর্স্থাে উচিৎ এ ধরঝণর কথার্ািি া যার সম্পঝকি র্লা হঝে িাঝক র্া িার স্তরঝক র্া উচ্চস্তরঝক
র্াচনঝে শ্রদওো এর্ং সিযিা যািাই করা।
শ্রয কমঝরড চপছঝন র্ঝলন িাঝক সমাঝলািনা করা উচিৎ। চপছঝন র্লা কথার্ািি া শুঝন সমাঝলািনা
করা উচিৎ নে।
শ্রকানক্রঝমই চনঝষ্ধ র্া শ্রগাপন রাখার অনুঝরাধ শ্রমঝন চরঝপাটি করা শ্রথঝক চর্রি থাকা র্া সমাঝলািনা
না করা উচিৎ নে। িাহঝল চিচন িক্রাঝন্তর অংশ্ীদার হঝর্ন।
* কমঝরড র্া স্তর সম্পঝকি সমাঝলািনা, র্ির্য, মন্তর্য অচভ্ঝযাগ ঘটনা ঘটার সমে শ্রপশ্ না কঝর
কঝেকমাস পঝর করা। স্বাভ্াচর্কভ্াঝর্ই প্রশ্ন শ্রদখা শ্রদঝর্ এিচদন শ্রকান র্ির্য শ্রপশ্ না কঝর হোৎ
করা হঝে শ্রকন?
অঝনক কমঝরড িার স্বাঝথি আঘাি লাগার ফঝল প্রচিঝশ্াধর্াঝদর কারঝণ র্াঝনাোট চভ্চিহীন অচভ্ঝযাগ
খাড়া কঝরন, অঝনকচদন পূঝর্ি ঘঝটঝছ িাই যািাই করঝি অসুচর্ধা—এ সুঝযাগ শ্রনন।
এ কারঝণই সভ্াপচি মাও র্ঝলঝছন, “সমাঝলািনা যথাসমঝে করা উচিৎ, ঘটনা ঘঝট যাওোর পর

সমাঝলািনা করার শ্খ থাকা উচিৎ নে।”
ঘটনা ঘঝট যাওোর পর অচভ্জ্ঞিার সারসংকলন করা উচিৎ।
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* সমাঝলািনা গ্রহণ করঝি না পারা;
শ্রকান শ্রকান কমঝরড অনযঝদর কাঝছ শ্রথঝক উদারিার্াদ, হালকা সমাঝলািনা, শ্রিাষ্াঝমাদ করা আশ্া
কঝরন।
“যা র্াঝনন র্লুন, যচদ র্াঝনন সর্টাই র্লুন, ভ্ু ল থাকঝল শুধঝর চনন, না থাকঝল সিকি র্াণী
চহঝসঝর্ গ্রহণ করুন”, অঝনঝক সমাঝলািনা শুনার সমে এ মঝনাভ্ার্ঝক গ্রহণ করঝি পাঝরন না।
িারা অচভ্মান, কান্নাকার্ট কঝরন, শ্রকউ প্রচিঝশ্াঝধর ছু িা শ্রখাৌঁঝর্ন। এগুঝলা র্যচিিার্াদ, অথিাৎ
র্যচিস্বাথি শ্রথঝক আঝস।
অঝনক সমে িারা সমাঝলািনার চর্ষ্ের্স্তুঝক গ্রহণ না কঝর পদ্ধচিঝক চর্ঝরাচধিা করার নাঝম
সমাঝলািনাঝক এচড়ঝে যান।
আর্ার অঝনক সমে ‘আমার সর্ই ভ্ু ল’ একথা র্ঝল সমাঝলািনা এচড়ঝে শ্রযঝি িান।
কাঝর্ই সমাঝলািনার পদ্ধচিঝক চর্ঝরাচধিা করার সুঝযাগ যাঝি শ্রকউ না পাে শ্রসচদঝক লক্ষয রাখা
উচিৎ। অথিাৎ যুচিপূণি চর্ঝিষ্ণাত্মকভ্াঝর্ সমাঝলািনা করা উচিৎ।
* সমাঝলািনা র্াস্তর্চভ্চিক অথিাৎ র্াস্তঝর্ যা ঘঝটঝছ িাই হওো উচিৎ। ইো খুশ্ীমি কথার্ািি া
র্লা, ভ্াসাভ্াসাভ্াঝর্, একিরফাভ্াঝর্, আত্মগিভ্াঝর্ সমাঝলািনা করা উচিৎ নে।
* সমাঝলািনার নাঝম যা-িা র্লা, ইিরামী, শ্রস্বোকারী করা, গুর্র্, অপর্াদ রটনা করা উচিৎ
নে।
* শ্রকান কমঝরড সম্পঝকি সংচিষ্ট স্তর র্া উচ্চস্তর কিৃি ক অনুঝমাচদি সমাঝলািনা, মন্তর্য যথাযথ
অনুমচি থাকঝল ঐ স্তঝরর আওিাধীন কমীরা চশ্ক্ষার র্নয আঝলািনা করঝি পাঝরন।
চকন্তু অননুঝমাচদি র্যচিচর্ঝশ্ঝষ্র মন্তর্য, সমাঝলািনা, িার চনর্স্ব অচভ্মি, চিচন উহা সংচিষ্ট
স্তর, উচ্চস্তর র্া কমঝরড র্যিীি অনয কাঝরা সাঝথ আঝলািনা করঝি পাঝরন না।
* শ্রকউ শ্রদচখঝে না চদঝলও চনঝর্ চনঝর্ ভ্ু ঝলর র্নয আত্মসমাঝলািনা করা এর্ং অঝনযর সমাঝলািনা
আহ্বান করা প্রমাণ কঝর শ্রয, চিচন একর্ন ভ্াঝলা কমঝরড। আমাঝদর সর্িদা এরূপ হওো উচিৎ।
* চছদ্রানুসন্ধান করাঃ রার্ননচিক ও সাংগেচনক স্বাঝথির সাঝথ র্চড়ি না হঝল র্যচিগি র্ীর্ন
সম্পঝকি চছদ্রানুসন্ধান করা উচিৎ নে। এর ফঝল শ্রকান শ্রকান কমঝরড সম্পঝকি সাধারণ কমীঝদর
ধারণা খারাপ হঝে পঝড়, শ্রস চনঝর্ও অচিসার্ধানী ভ্দ্রঝলাক হঝে যাঝর্ন।
এগুঝলা হঝে কঝেকর্ট গুরুত্বপূণি সমসযা যা সমাঝলািনা-আত্মসমাঝলািনা চর্ষ্েক শুচদ্ধ অচভ্যাঝনর
সমে আঝলাচিি হওো উচিৎ। ■

