সিরাজ সিকদার রচনা
িাাংগঠসনক কাজজর উপর কসিপয় পজয়ন্ট

সিরাজ সিকদার

পূর্র্ব াাংলার ির্বহারা পার্টবর ১ম ককন্দ্রীয় কসমর্টর ৭ম পূর্াব ঙ্গ অসিজর্শজন গৃহীি একর্ট দসলল। পার্টব
কিৃব ক রচনা ও প্রকাশ ১৯৭৩
কসমউসনস্ট পার্টব মাকব ির্াদী-জলসননর্াদী-মাওর্াদী র্াাংলাজদশ কিৃব ক ির্বহারা পথ
(www.sarbaharapath.com) এর অনলাইন প্রকাশনা ২৩ কিজেম্বর ২০১৪

পৃষ্ঠা ২
○ কগাড়ামীর্াদ সর্জরািী শুসি অসিযান পসরচালনা করা।
এ শুসি অসিযাজন সনম্ন সর্ষজয় গুরত্বু কদয়াাঃ
− প্রজয়াগ/িমিযা র্যিীি িত্ত্ব আজলাচনা না করা।
− দ্বাসিক র্স্তুর্াদী কমবপিসি রপ্ত করা।
এর র্াস্তর্ র্সহাঃপ্রকাশ— “অনুিন্ধান ছাড়া কথা র্লার অসিকার কনই” ইহা িকল কাজজ প্রজয়াগ করা।
− প্রজয়াজগর িাফজলযর সিসিজি কমী মূলযায়ন।
− িাাংগঠসনক ও অনযানয কেজে স্থানীয় কনিৃ জত্বর কয িকল কগাড়ামীর্াদী িু ল হজয়জছ িা িমাজলাচনাআত্মিমাজলাচনা করা।
− বর্জদসশক অসিজ্ঞিার অন্ধ অনুকরর্ র্া হুর্হু ু প্রজয়াগ সর্জরাসিিা করা।
○ ‘সনজজজক জান’ এ পিসি িকল কাজজ িালিাজর্ প্রজয়াগ করা।
এ িত্ত্ব প্রজয়াগ কজর িাংগঠজনর িাজথ যুক্তজদর—
− কমী,
− কগসরলা,
− িহানুিূসিশীল,
− িমথবক;
কমী, কগসরলাজদর পুনরায়—
− অগ্রির,
− মাঝারী,
− পশ্চাদপদ;
িহানুিূসিশীলজদর পুনরায়—
− িাল ও িসিয়,
− িাল,
− িািারর্;
এর্াং অগ্রিরজদর িাল ও খারাপ সদক এর্াং িামথব ও িীমার্িিার সদক খুজুঁ জ কর্র করা।

পৃষ্ঠা ৩
এ সর্িাজগর সিসিজি কযাগয কলাক কযাগযস্থাজন, কমীজদর মান অনুযায়ী পসরচালক সনজয়াগ ও কাজজ লাগাজনা িম্ভর্
হজর্।
− অগ্রিরজদর সদজয় মাঝারী ও পশ্চাদপদজদর পসরচলনা করা।
− অগ্রিরজদর দ্রুি উন্নয়জনর জনয সর্জশষ র্যর্স্থা করা।
− এজদর মাঝ কথজক িার্বেসর্ক ও দাসয়ত্বশীল কমী কর্র করা।
○ কমী ও কগসরলা এর্াং িহানুিূসিশীলজদর ির্বদা কাজজ লাগাজনা।
○ কমী ও কগসরলাজদর প্রসি শৃাংখলা প্রজয়াগ করা যাজি িারা িুশাংৃ খল হয়।
○ কনিৃ ত্বজক িকল কাজজর ককন্দ্র সহজিজর্ প্রসিষ্ঠা করা।
এজনয পাুঁচর্ট প্রর্জন্ধর পার্টবর মিযকার িু ল সচন্তািারার সর্জরাসিিার “িাাংগঠসনক কেজে ককন্দ্রীিূ ি পসরচালনায়
গর্িাসিক জীর্ন িুসনসশ্চি করা” (৪১ পৃষ্ঠা)-র নীসি প্রজয়াগ করা।
○ সনজদব শ ও সিিান্ত কাযবকরী হজে সকনা িা ির্বদা যাচাই করা।
কয স্তর র্া কমজরডজক সিিান্ত র্া সনজদব শ, দাসয়ত্ব পালন করজি কদওয়া হজয়জছ িার সনকট কথজক উক্ত সনজদব শ,
দাসয়ত্ব, প্রস্তার্ কাযবকরী করা িম্পজকব সরজপাটব কনওয়া এর্াং িদারক করা।
উক্ত স্তর র্া কমজরজডর পসরচালনািীন (সনম্নস্তর), কমীজদর সনকট কযজয় অনুিন্ধান করা ও সরজপাজটব র যথাথবিা
যাচাই করা।
○ সর্সিন্ন সিিান্ত, সনজদব শ কনিৃ জত্বর ককান সর্জশষ ইউসনজট কাযবকরী করা, সর্ন্দু কিজঙ্গ প্রজর্শ করা, কনিৃ জত্বর
সনজস্ব অসিজ্ঞিা অজব ন করা।
○ কনিৃ জত্বর পজে উদারিার্াদ কজঠারিাজর্ পসরহার করা।
○ প্রসিসনয়ি অসিজ্ঞিার িারিাংকলন করা, কাজজর সনয়মসর্সি কর্র করা। িু জলর পুনরার্ৃসি কজঠারিাজর্
পসরহার করা।
○ কজঠারিাজর্ কগাপনীয়িা ও সনরাপিা র্জায় রাখা এর্াং কমী, কগসরলা ও িহানুিূসিশীলজদর প্রসিসনয়ি এ
সর্ষজয় সশসেি কজর কিালা।
○ সনয়সমি কনিৃ ত্ব িাংস্থার বর্ঠজকর র্যর্স্থা করা।
○ িাাংগঠসনক কাজ পসরকল্পনাহীনিাজর্ সর্কাশ না ঘটাজনা। আমাজদর কাজ হজয়জছ এরূপ অঞ্চজলর িাজথ িাংজযাগ
িািজনর উজেজশয, কগসরলাযুজির জনয িহায়ক কিৌগসলক ও জনগজর্র অর্স্থার প্রসি লেয করজখ কাজ সর্স্তাজরর
পসরকল্পনা করা।

পৃষ্ঠা ৪
○ কনিৃ জত্বর থাকার জনয একাসিক আশ্রয়স্থল বিরী করা যা খুর্ কম িাংখযক কলাক সচনজর্।
○ একজন কুসরয়ার সনজয়াগ করা কয সর্সিন্ন অঞ্চজলর িাজথ এর্াং উচ্চস্তজরর িাজথ িাংজযাগ রো করজর্।
○ িহকারী কনিৃ ত্ব গজড় কিালা কয কনিৃ জত্বর অনুপসস্থসিজি কাজ পসরচালনা করজি িেম হজর্।
○ এক অঞ্চজল কঘরাও দমন হজল কগসরলা ও পার্টব-কমীরা যাজি অনয অঞ্চজল িজর কযজি পাজর িার র্যর্স্থা করা।
প্রজয়াজনজর্াজি এরূপ অঞ্চজল প্রচার িৎপরিা না চালাজনা যাজি শত্রু র্ুঝজি র্যথব হয় কয ঐ এলাকায় আমাজদর
কাজ র্া আশ্রয়স্থল রজয়জছ।
প্রজয়াজনজর্াজি এ িকল অঞ্চজল প্রকাজশয আমাজদর প্রশািন র্যর্স্থা কাজয়ম না করা।
আমাজদর কলাজকরাই পসরচয় কগাপন করজখ সর্সিন্ন কমবকিব া হজর্।
○ সনয়সমি চাুঁদা িাংগ্রহ করা, অজথবর সহিার্ কনওয়া এর্াং অনুজমাদন করা, উচ্চস্তজর কপশ করা।
○ র্যাপক প্রচার চালাজনা। এ উজেজশয সচকা র্যর্হার করা।
○ অিাংগঠিি অঞ্চজলর কাজ পসরচালনার জনয প্রথজম পসরচালক সনজয়াগ করা, পসরচালক নিু ন কযাগাজযাগ
পসরচালনা করজর্, িাজদরজক িাজপ িাজপ পাঠচজি, পরর্িী পদজেপ সহজিজর্ কনিৃ ত্বগ্রুপ গঠন করজর্।
এরপজর আঞ্চসলক কনিৃ ত্ব গ্রুজপর কনিা/িম্পাদক এলাকা পসরচালনা, উচ্চস্তজর কযাগাজযাগ, সরজপাটব কপশ এর্াং সনজদব শ
গ্রহজর্র জনয দাসয়জত্ব থাকজর্।
পসরচালজকর িূ সমকা এিাজর্ কশষ হজয় যাজর্।
○ ির্বজেজে ভ্রষ্টজদর পসরহার করা (সর্জশষ কজর গুরত্বু পূর্ব ও কনিৃ স্থানীয় কেজে)।
○ “িাাংগঠসনক কাযব প্রিজঙ্গ” দসলল পাঠ ও প্রজয়াগ করা। এ দসলজলর “পার্টব কসমর্টর কনিৃ জত্বর কসিপয় িমিযা
প্রিজঙ্গ” দসলল র্ার র্ার পাঠ ও প্রজয়াগ করা।
○ ককন্দ্রীয় কসমর্টর ইশজিহারিমূহ ও িাংসর্িান পাঠ করা।
○ িাংগঠজনর দসললাসদ সনয়সমি পাঠ করা এর্াং সর্সিন্ন স্তজর পড়াজনা এর্াং দসলজলর উপর মন্তর্য িাংগ্রহ করা।
○ িহানুিূসিশীলজদরও রাজননসিক, িাাংগঠসনক, িামসরক ও মিাদশবগি সর্ষয় অর্সহি করা।

ককান সর্ষজয়র উপর আজলাচনা করা, ক্লাশ কনওয়া ও িিা পসরচালনার পিসি
পসরচালক সনজজর এর্াং আজলাচনা, বর্ঠক, িিায় অাংশগ্রহর্কারীজদর সর্জশষ অর্স্থার সর্জশষ সর্জেষর্ করজর্ন এর্াং
যথাযথ পদজেপ গ্রহর্ করজর্ন।

পৃষ্ঠা ৫
আমাজদর পসরচালকজদর কাজরা কাজরা িত্ত্বগি মান নীচু , কাজরা কাজরা িত্ত্বগি জ্ঞান অনুশীলজনর িাজথ যুক্ত নয়,
ফজল অজনক িময়ই িারা আজলাচনার িময় উত্থাসপি সর্সিন্ন পজের উির যথাযথিাজর্ সদজি পাজরন না। ফজল
িারা কমীজদর আস্থা হারান।
িারা আজলাচনার সর্ষয়র্স্তু িম্পজকব পূর্াব জেই িালিাজর্ কজজনশুজন কনন না। ফজল সর্ষয়র্স্তু পসরষ্কারিাজর্ র্ুসঝজয়
সদজি পাজরন না।
অাংশগ্রহর্কারীরাও পূর্াব জেই প্রস্তুি হজয় আজি না র্জল িারা আজলাচনায় যথাযথিাজর্ অাংশগ্রহর্ করজি পাজর না।
প্রস্তার্, সরজপাটব ইিযাসদ িিায় কপশ করা হজল িাজথ িাজথ িা পাঠ কজর িালিাজর্ সর্জর্চনা ও পযবাজলাচনা করা
যায় না।
এ িকল কারজর্ আজলাচনা, ক্লাি, বর্ঠজকর পিসি সনসদব ষ্ট কজর কদয়া হজে।
○ আজলাচয সর্ষয়ক িূচী পূজর্বই অাংশগ্রহর্কারীজদর জাসনজয় কদওয়া।
○ আজলাচয সর্ষজয়র িাজথ যুক্ত দসললাসদ, পুস্তক পাঠ করজি র্লা।
○ আজলাচয সর্ষজয়র উপর প্রে/প্রস্তার্/িমিযা/সরজপাটব /আজলাচনা, ক্লাশ র্া বর্ঠজকর কমপজে এক র্া দুইসদন পূজর্ব
পসরচালজকর সনকট কপশ করা।
○ পসরচালক আজলাচয সর্জশজষর উপর দসললাসদ এর্াং কপশকৃ ি প্রে/িমিযা/প্রস্তার্/সরজপাটব পাঠ করজর্ন, এ
িকজলর িাজথ জসড়ি পুস্তক, দসললাসদ পড়াশুনা করজর্ন, উচ্চস্তজরর সনকট কথজক পরামশব, িহায়িা গ্রহর্ করজর্ন।
এিাজর্ িহজিাজর্ র্ুঝাজনা এর্াং প্রেিমূজহর যথাযথ উির প্রদাজনর েমিা অজব ন করা। প্রজয়াজনজর্াজি পজয়ন্ট,
উির, প্রস্তার্ সলসখিিাজর্ সনজয় যাওয়া।
○ আজলাচনা, ক্লাশ, বর্ঠজকর আজলাচনা আজলাচযিূচীর মাজঝ িীমার্ি রাখা।
○ আজলাচনা বর্ঠজক অযথা উিৃ সি না আওড়াজনা, অপ্রজয়াজনীয় প্রিজঙ্গর অর্িারর্া না করা, িহজিাজর্ র্াস্তর্
জীর্জনর আজলাজক আজলাচনা করা যাজি কমীরা র্ুজঝ।
○ িহজ িাষায় স্পষ্টিাজর্ র্ক্তর্য কপশ করা, অস্পষ্টিা পসরহার করা, িু ল অথব হজি পাজর এরূপ কথার্ািব া
পসরহার করা।
○ ির্বদাই লেয রাখজি হজর্ কমীরা র্ুঝজি পারজছ সকনা, িারা মজনাজযাগী সকনা এর্াং আজলাচনায় িারা
আকষবর্ কর্াি করজছ সকনা।
○ একজঘজয়, সনষ্প্রার্, যাসিক আজলাচনা, কগাুঁজাসমল কদওয়া পসরহার করা।
িাংসেপ্ত ও যথাযথিাজর্ র্ক্তর্য কপশ করা।
○ ককান সর্ষজয় যথাযথ জ্ঞান না থাকজল উির প্রদান না করা।

পৃষ্ঠা ৬
ঐ সর্ষজয় পজর আজলাচনার িাসরখ কদওয়া।
িু ল আজলাচনা না করা, আজর্াল িাজর্াল কথার্ািব া না র্লা, সমথযা না র্লা। এিাজর্ পসরচালক ও
অাংশগ্রহর্কারী উিজয়ই প্রস্তুসি সনজয় আজলাচনা, ক্লাশ র্া বর্ঠজক যাজর্ন।
এর ফজল—
○ আজলাচনা, ক্লাশ র্া বর্ঠজকর মান উন্নি হজর্ এর্াং িাল ফল কদজর্।
○ পসরচালক অজযাগয হজর্ না।
○ পসরচালক ও কমী উিজয়রই মান উন্নি হজর্।
কমীজদর সক এর্াং ককন প্রে করা, প্রস্তার্ কপশ করা, সরজপাটব কলখার অিযাজির িৃসষ্ট হজর্।
○ পড়াশুনা িমিযাসিসিক হজর্ □

