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পতষ্ঠা ২
১। পূব্ব্ব াংলার িব্বহারা পার্টবর প্রেম শকন্দ্রীয় কসমর্টর দেম পূর্াব ঙ্গ অসধরব্েরনর ইেরতহার একর্ট ঐসতহাসিক
গযরত্বয িম্পন্ন দসলল।
এ দসলরলর লক্ষ্ুিমূহ ব্াস্তব্ায়রনর জনু আপ্রার্ প্ররচষ্টা চাসলরয় শেরত হরব্ এব্ং আররা সব্রাটাকার সব্জয় আনয়ন
কররত হরব্।
২। এ ইরস্তহারর েীতকালীন রর্ননসতক আত্মরক্ষ্ার িময় িাংগঠসনক িযিংব্দ্ধকররর্র সিদ্ধান্ত ররয়রে।
এ িযিংব্দ্ধকররর্র মাধুরম আমরা ব্ষবাকালীন রর্ননসতক আক্রমরর্র িাফলুিমূহ ধরর রাখরত িক্ষ্ম হরব্া এব্ং
পরব্তী ব্ষবাকালীন রর্ননসতক আক্রমরর্র জনু চমৎকার প্রস্তুসত অজব ন কররত িক্ষ্ম হরব্া।
এ কাররর্ এ িযিংব্দ্ধকররর্র সিদ্ধান্ত অসতমাত্রায় গযরত্বয পূর্।ব
িাংগঠসনক িযিংব্দ্ধকররর্র জনুও প্রেরম প্ররয়াজন মতাদেবগত িযিংব্দ্ধকর্। এ মতাদেবগত িযিংব্দ্ধকররর্র লক্ষ্ু
হরে অিব্বহারা সব্রেষ করর ক্ষ্যরদ ব্যরজব ায়া মতাদেব ও তার ব্সহিঃপ্রকােিমযহ দূর করা, িব্বহারার মতাদেব দ্বারা
কমীরদর িযিসিত করা।
ব্তব মারন িংগঠরন অিব্বহারা মতাদরেবর ব্সহিঃপ্রকাে সনম্ন শক্ষ্ত্রিমূরহ ঘটরেিঃ
আন্ত-আঞ্চসলক িম্পরকব র শক্ষ্রত্র, উচ্চস্তর ও সনম্নস্তররর িম্পকব , গর্তন্ত্র ও শকন্দ্রীকতা, একরকন্দ্র, শকন্দ্রীভূ ত শনতত রত্বর
এব্ং েতংখলার শক্ষ্রত্র, কমররি ও জনগরর্র িারে িম্পরকব র শক্ষ্রত্র, িংস্কতসতর শক্ষ্রত্র, িমারলাচনা-আত্মিমারলাচনার
শক্ষ্রত্র।
উপররাক্ত সব্ষয়িমযরহর শক্ষ্রত্র শে িকল সব্চয ুসত প্রকাে পায় তা ক্ষ্যরদ ব্যরজব ায়া মতাদরেবর িাংগঠসনক শক্ষ্রত্র
ব্সহিঃপ্রকাে সব্রভদপন্থীব্াদ ও উপদলব্ারদর মরধু অন্তভূব ক্ত।
এগযরলা ব্ুসক্ততাব্ারদরই ব্সহিঃপ্রকাে।
এোড়া িামসরক শক্ষ্রত্র অসতব্াম, অসত িান-সব্চয ুসত, সচন্তা ও করমবর শক্ষ্রত্র আত্মগতভাব্, একতরফাব্াদ,
ভািাভািাভাব্, োসন্ত্রকতা (Mechanism) এব্ং অনমনীয়তা (Rigidity) [১] রাজননসতক শক্ষ্রত্র িারন ব্ারম
শদাদযলুমানতা প্রভত সত ব্সহিঃপ্রকােও কমীরদর মারে ররয়রে।
ইহা ব্ুতীত শগাড়ামীব্াদ ও িংকীর্ব অসভজ্ঞতাব্ারদর ব্সহিঃপ্রকােও কমীরদর মারে ররয়রে।
উপররাক্ত সব্চয ুসতিমযহ হরে ক্ষ্যরদ ব্যরজব ায়া ব্ুসক্ততাব্াদী মতাদরেবর সব্সভন্ন ব্সহিঃপ্রকাে।
উপররাক্ত মতাদেবগত সব্চয ুসত িমূরহর সব্রযরদ্ধ দতঢ় ও করঠার িংগ্রাম পসরচালনার জনু অতীরতর অসভজ্ঞতািমযহ
কারজ লাগারত হরব্। িব্বস্তরর চক্রসব্ররাধী িংগ্রাম ও েযসদ্ধ অসভোন, শগাড়ামীব্াদ সব্ররাধী িংগ্রাম, সচন্তাধারার
পসরব্তব ন ও কমবরীসত িংরোধন এব্ং কমররি সিরাজ সিকদাররর সনকট শেরক সেক্ষ্া গ্রহরর্র আরদালন চাসলরয়
শেরত হরব্। এোড়াও সব্রেষ সব্রেষ সব্চয ুসতর সব্রযরদ্ধ িংগ্রারমর জনু িমিুাসভসত্তক পড়ােযনা-িংগ্রাম-িমারলাচনা ও
রূপান্তররর আরদালন চালারত হরব্।

পতষ্ঠা ৩
এ মতাদেবগত িংগ্রাম চালারত হরব্ শকিার িরেলরন, মারনান্নয়ন িভায়।
এ মতাদেবগত িংগ্রাম েীতকালীন আত্মরক্ষ্াকালীন িমরয়র মারেই শেষ কররত হরব্।
৩। আন্ত-আঞ্চসলক িম্পরকব র শক্ষ্রত্র সব্সভন্ন অঞ্চরল আঞ্চসলকতাব্ারদর ব্সহিঃপ্রকাে শদখা োয়।
শকান শকান অঞ্চল সনজ আঞ্চসলক স্বােবরক প্রাধানু শদয়, সনজ অঞ্চলরক উন্নত মরন করর, অনুরদর অনযন্নত-শহয়
মরন করর, অনুরদর িম্পরকব েযধয অসভরোগ করর।
এটা ব্ুসক্ততাব্ারদর ব্সহিঃপ্রকাে। এরত ঐকু সব্নষ্ট হয়, সব্প্লরব্র ক্ষ্সত হয়, এব্ং িামসগ্রক স্বােবরক প্রাধানু না
সদরয় ক্ষ্যদ্র স্বােবরক, অংরের স্বােবরক প্রাধানু শদওয়া হয়। আন্ত-আঞ্চসলক িম্পকব মাকব িব্ারদর উপর সভসত্ত করর
গরড় শতালা উসচৎ। এজনু ‘সনরজর শচরয় অপররর প্রসত েত্নেীল হও’ এব্ং ‘সেক্ষ্া প্রদারন ও গ্রহরর্ অতত প্ত হও’ এ
নীসত প্ররয়াগ কররত হরব্।
অেব, অস্ত্র, বব্ষসয়ক দ্রব্ুাসদ ব্ন্টরন, মারনান্নয়রন, শকিার সনরয়াগ প্রভত সতর শক্ষ্রত্র প্রসত অঞ্চল অনু অঞ্চরলর প্রসত,
সনরজর শচরয় অপররর প্রসত শব্েী েত্নেীল হরল আন্ত-আঞ্চসলক িম্পকব উন্নত ও দতঢ়তর হরব্, আঞ্চসলকতাব্াদ ও
উপদলব্াদ দূর হরব্।
এক অঞ্চরলর কমীরদর সনম্নমান, আসেবক িঙ্কট, বব্ষসয়ক অিযসব্ধার সব্ষরয় অসভরোগ না এরন তা িমাধারনর
সব্ষরয় িহায়তা করা উসচত।
এভারব্ আন্ত-আঞ্চসলক িম্পরকব র শক্ষ্রত্র অসভরোগ করম োরব্।
তরব্ প্রসতর্ট অঞ্চরলর িরচষ্ট হরত হরব্ িকল সব্ষরয় িাব্লম্বী হওয়ার জনু।
৪। উচ্চস্তর ও সনম্নস্তররর িম্পকব , গর্তন্ত্র ও শকন্দ্রীকতা, একরকন্দ্র ও শকন্দ্রীভূ ত শনতত ত্ব এব্ং েতঙ্খলা িংক্রান্তিঃ
িংগঠরন িাধারর্ভারব্ উচ্চস্তর ও সনম্নস্তররর িম্পকব ভাল, েতঙ্খলা উন্নত, একরকন্দ্র েসক্তোলী, একীভূ ত শনতত ত্ব
ভাল, গর্তন্ত্র ও শকন্দ্রীকতা েোেেভারব্ পালন করা হরে।
সকন্তু তব্যও শকান শকান শক্ষ্রত্র শকন্দ্রীকতারক অব্রহলা করা, েতঙ্খলারক সিরল শদওয়া হয় এব্ং উগ্র গর্তরন্ত্রর
ব্সহিঃপ্রকাে ররয়রে।
আমারদররক েতঙ্খলা উন্নত কররত হরব্, গর্তন্ত্র ও শকন্দ্রীকতার ধারাগযরলা িব্বস্তরর পালন কররত হরব্।
▬ িংখুালঘয িংখুাগযররয অধীন;
▬ সনম্নস্তর উচ্চস্তররর অধীন;
▬ িমগ্র িংগঠন শকন্দ্রীয় কসমর্টর অধীন;
▬ ব্ুসক্ত িংগঠরনর অধীন।

পতষ্ঠা ৪
এ োড়াও সতনর্ট ব্তহৎ েতংখলা ও মরনারোরগর আটর্ট ধারাও করঠারভারব্ শমরন চলরত হরব্।

সতনর্ট ব্তহৎ েতংখলা সনম্নরূপিঃ
১। িকল কােবসক্রয়ায় আরদে শমরন চলযন ;
২। জনিাধাররর্র কাে শেরক একর্ট িূচ সকংব্া িূরতাও শনরব্ন না;
৩। দখলকত ত িমস্ত সজসনি জমা সদন।

মরনারোগ শদব্ার আটর্ট ধারা সনম্নরূপিঃ
১। ভদ্র ভারব্ কো ব্লযন;
২। নােুমূরলু শকনারব্চা করযন;
৩। ধার করা প্রসতর্ট সজসনি শফরত সদন;
৪। শকান সজসনি নষ্ট কররল তার ক্ষ্সতপূরর্ করযন;
৫। শলাকরক মাররব্ন না, গাল শদরব্ন না;
৬। ফিল নষ্ট কররব্ন না;
৭। নারীরদর িারে অরোভন ব্ুব্হার কররব্ন না;
৮। ব্দী বিনুরদর িারে দযব্ুব ব্হার কররব্ন না।
উচ্চতর সনম্নস্তররর িম্পকব উন্নত ও শিৌহাদব মলূ ক হরত হরব্। উচ্চস্তর গর্তন্ত্র ও শকন্দ্রীকতা প্ররয়াগ সনপযর্ হরব্,
সনম্নস্তররর অব্স্থা অব্গত হরব্, তারদর মারন্নায়ন, িমিুা িমাধারন, তদারকীরত ও পসরচালনায় সনপযর্ হরত হরব্।
সনম্নস্তর উচ্চস্তর প্রদত্ত দাসয়ত্ব ও সনরদব ে পালরন সনপযর্ হরব্; উচ্চস্তররক িরেরহ তত্ত্বাব্ধান কররব্।
আমারদর উন্নত েতংখলা এব্ং কমীরদর ভাল ব্ুব্হার ইসতমরধুই জনগরর্র প্রেংিা শপরয়রে। তরব্ শকাোও শকাোও
দখলকত ত দ্রব্ুাসদ আত্মিাৎ, অরস্ত্রর অিৎ ব্ুব্হার হরয়রে।
এ িকল কররল শকন্দ্রীয় কসমর্ট উপররাক্ত েতংখলা ভরঙ্গর অপরাধ িংক্রান্ত োসস্তর ধারা সনধবারর্ করর সদরয়রে।
ইসতমরধুই দয’শক্ষ্রত্র পার্টব ও জনগর্ সব্ররাধী পার্টব িম্পদ আত্মিাৎকারী, অনুায়ভারব্ অস্ত্র ব্ুব্হারকারীরদর িরব্বাচ্চ
োসস্ত প্রদান করা হরয়রে।
ইহা কমী ও জনগরর্র দাব্ীরত িার্কবলার শমাতারব্ক কােবকরী হরয়রে। বব্ষসয়ক দ্রব্ুাসদ ব্ন্টরনর শক্ষ্রত্র উগ্র
গর্তরন্ত্রর ব্সহিঃপ্রকাে শদখা োরে। সেক্ষ্ার মাধুরম ব্যোরত হরব্ হরব্ শে, বব্ষসয়ক দ্রব্ুাসদ আত্মগত প্ররয়াজন এব্ং
ব্স্তুগত িামেব দ্বারা সনধবাসরত হয়, সনরঙ্কযে িমানাসধকার এখারন কােবকরী নয়।

পতষ্ঠা ৫
অেবননসতক ও বব্ষসয়ক দ্রব্ুাসদ ব্ন্টরন ব্ুসক্তগত কাররর্ উদার ব্া উচ্চস্তররর জনু উদার সকন্তু অনু শক্ষ্রত্র
অনযদার এ ধররনর চরক্রর অনযরূপ বব্সেষ্টু পসরহার কররত হরব্।
এক শকন্দ্র এব্ং শকন্দ্রীভূ ত শনতত ত্বরক রক্ষ্া ও শজারদার কররত হরব্। এরক দযব্লব করা ব্া শহয় করার িকল
কােবকলাপ (জ্ঞারত–অজ্ঞারত) অব্েুই দূর কররত হরব্। উচ্চস্তররর িামরন শতাষারমাদ করা, সপেরন িমারলাচনা
করা, কান-কো ব্লা, গযজব্-অপব্াদ রটনা করা প্রভত সত চরক্রর অনযরপূ কােবকলাপ অব্েুই পসরহার কররত
হরব্।
আমারদর িব্বদা মরন রাখরত হরব্, শে শকউ েতংখলা লংঘন করর শি-ই েত্রুরক িাহােু করর।
কমীরদর িাংস্কতসতক ও ব্ুব্হাসরক সদক এব্ং জনগরর্র িারে িম্পরকব র শক্ষ্রত্র ক্ষ্যরদ ব্যরজব ায়া-িামন্তব্াদী
ব্ুসক্ততাব্ারদর শোোঁক প্রকাে পায়।
আমারদররক িব্বহারার উন্নত িংস্কতসত ও ব্ুব্হার–রীসত রপ্ত কররত হরব্, শকিার ও জনগরর্র িারে উন্নত ও
ঘসনষ্ঠ িম্পকব স্থাপন কররত হরব্।
আমারদররক সব্নয়ী, নম্র হরত হরব্, সনরজর শচরয় অপররর প্রসত েত্নেীল হরত হরব্, আত্মিমারলাচনা চালারত িাহিী
হরত হরব্, আমলাতাসন্ত্রক ব্ুব্হার, রযক্ষ্তা, শমজাজ, আন্তসরকতার অভাব্, ব্ুসক্তস্বারেবর কাররর্ খারাপ ব্ুব্হার
দূর কররত হরব্।
নারী, সেেয, নব্াগত, অিযস্থরদর প্রসত েত্নেীল হরব্ হরব্।
চলারফরা, বদনসদন জীব্রন িযেংত খল, সনয়মতাসন্ত্রক ও পসরষ্কার পসরেন্ন োকরত হরব্।
৫। িমারলাচনা-আত্মিমারলাচনার েযভ রীসত িংগঠরন সনয়সমত পসরচাসলত হরে না। এরক্ষ্রত্র এখরনা অেযভ রীসতর
ব্সহিঃপ্রকাে ঘটরে। িামনা িামসন শতাষারমাদ করা ব্া সকেয না ব্রল সপেরন িমারলাচনা করা, কান কো ব্লা,
গযজব্, সব্দ্রুপ েড়ারনা, গযরত্বয িহকারর আত্মিমারলাচনা না করা, িংরোধরন ব্রতী হওয়ার পসরব্রতব হাল্কাভারব্
সব্ষয়র্ট শনওয়ার অেযভ প্রব্নতা শদখা োরে।
িমারলাচনা-আত্মিমারলাচনা েোেে পদ্ধসতরত চালারত হরব্, এরক সনয়সমত অভুারি পসরর্ত কররত হরব্।
োরা িমারলাচনা গ্রহর্ করর না তারা হয় উদ্ধত।
োরা িমারলাচনা গ্রহর্ করর তারা হয় সব্নয়ী।
োরদর মারে ব্ুসক্তস্বােব ররয়রে, সনরজরদররক োরা শকউরকটা মরন করর, ব্যরজব ায়া আত্মিোনরব্ারধর কো সচন্তা
করর তারা িমারলাচনা অপমানকর মরন করর; িমারলাচনা এড়ারত চায়।
অিব্বহারা মতাদেব দূর করার পদ্ধসত হরে িমারলাচনা-আত্মিমারলাচনা এব্ং ত্রুর্ট েযধরর শদওয়া।
িমারলাচনা-আত্মিমারলাচনা িংসিষ্টরদর সনরয় করা উসচৎ।

পতষ্ঠা ৬
িমারলাচনা আহব্ারন, আত্মিমারলাচনা পসরচালনায় এব্ং ত্রুর্ট িংরোধরন সনসভব ক হরত হরব্।
প্রসতর্ট মারনান্নয়ন িভায়, শকিার িরেলরন িমারলাচনা-আত্মিমারলাচনা পসরচালনা কররত হরব্।
িামরন শতাষারমাদ, সপেরন িমারলাচনা, অিাংগঠসনক িমারলাচনা, কান কো প্রভত সত পসরহার কররত হরব্। এ
ধররনর কাজ চরক্রর অনযরূপ কাজ।
োরাই িব্বহারা হরত ইেয ক তারদররকই িমারলাচনা-আত্মিমারলাচনা ও শোধরারনার পদ্ধসত রপ্ত কররত হরব্।
৬। ইহা ব্ুতীত অনুানু ব্ুসক্তস্বারেবর ব্সহিঃপ্রকােও দূর কররত হরব্। সনরজর স্বােবরক প্রাধানু শদওয়া, স্ত্রী/শপ্রসমকার
স্বােবরক শদখা, তারদর প্রসত েত্নেীল হওয়া, উচ্চস্তররর প্রসত েত্নেীল হওয়া সকন্তু অরনুর প্রসত েত্নেীল না হওয়া
প্রভত সত চরক্রর অনযরপূ ব্ুব্হার অব্েুই পসরহার কররত হরব্।
৭। কমীরদর সব্রেষ করর পসরচালকরদর ব্াস্তব্সনষ্ঠ ও দূরদেী হরত হরব্।
এর জনু িাধারর্ লাইন ও সব্রেষ লাইন, রর্নীসত ও রর্রকৌেল ভালভারব্ রপ্ত কররত হরব্।
রর্রকৌেল ও সব্রেষ লাইন রপ্ত ও প্ররয়ারগর মাধুরম ব্াস্তব্সনষ্ঠতা আিরব্।
সকন্তু িাধারর্ লাইন ও রর্নীসতর শক্ষ্রত্র অজ্ঞ হরল কমীরা ভসব্েুরতর সদো হাসররয় শফলরব্, দূরদতসষ্ট িম্পন্ন হরব্
না; অসনব্ােবভারব্ই তারা িংকীর্ব অসভজ্ঞতাব্ারদর ভূ ল কররব্।
আব্ার েযধয রর্নীসত ব্া িাধারর্ লাইন সনরয় ব্ুস্ত োকা সকন্তু তা ব্াস্তব্াসয়ত করার জনু সব্রেষ লাইন,
রর্রকৌেল রপ্ত ও প্ররয়াগ না কররল কমীরা শগাড়ামীব্ারদর ভয ল কররব্।
আমারদররক রর্নীসত ও রর্রকৌেরল, িাধারর্ ও সব্রেষ লাইরনর িমন্বয় িাধন কররত হরব্; শগাড়ামীব্াদ ও
িংকীর্ব অসভজ্ঞতাব্াদ পসরহার কররত হরব্, ব্াস্তব্সনষ্ঠ ও দূরদতসষ্ট িম্পন্ন হরত হরব্।
সব্প্লরব্র শমৌসলক িমিুাই হরে প্রসতর্ট প্ররে িঠিক রর্নীসত ও রর্রকৌেল, িাধারর্ ও সব্রেষ লাইন সনধবারর্ এব্ং
তার ব্াস্তব্ায়ন।
৮। সব্প্লরব্র প্রসক্রয়ায় প্রসতর্ট ধাপ ব্া স্তররর বব্সেষ্টুিমূহ শব্র কররত হরব্ এব্ং তা িমাধান কররত হরব্।
এভারব্ পরব্তী স্তরর প্ররব্ে কররত হরব্।
স্তরগত িমিুার িমাধান ব্ুতীত পরব্তী স্তরর প্ররব্ে করা োয় না, গসত ব্ন্ধ হরয় োয়, স্থসব্রতা আরি,
িংগঠন ক্ষ্য়প্রাপ্ত হয় এব্ং ধ্বংি হয়।
গসতই হরে জীব্ন, স্থসব্রতা হরে মততযু।
প্রসতর্ট স্তরগত প্ররয়াজরনর িারে আমারদর মান খাপ খাওয়ারত হরব্। অনুোয় আমরা ঐ স্তররর অরোগু হরয়
পড়ব্।
ব্ষবাকালীন রর্ননসতক আক্রমরর্র পূরব্বকার িংগঠরনর স্তরগত িমিুা সেল—

পতষ্ঠা ৭
মতাদেবগত শক্ষ্রত্র চক্র সব্ররাধী িংগ্রাম ও েযসদ্ধ অসভোন, িামসরক শক্ষ্রত্র জাতীয় েত্রুর খতরমর স্তর শেরক েত্রু
অব্স্থান দখল, অেবননসতক িমিুার িমাধান; িাংগঠসনক শক্ষ্রত্র মারনান্নয়ন ও িযিংব্দ্ধকরর্; রাজননসতক শক্ষ্রত্র
স্তরগত লাইন সনধবারর্ ইতুাসদ।
এ িকল স্তরগত সব্রেষ িমিুাব্লীর িমাধারন পার্টব িক্ষ্ম হরয়রে, োর ফরল পার্টব ব্তব মারনর স্তরর প্ররব্ে
করররে।
এ স্তররর মতাদেবগত িমিুা হরে ক্ষ্যরদ ব্যরজব ায়া মতাদরেবর ব্সহিঃপ্রকাে দূর করা, িামসরক শক্ষ্রত্র রর্ননসতক
আত্মরক্ষ্া, অেবননসতক স্বেলতা ব্জায় রাখা, িাংগঠসনক শক্ষ্রত্র মারনান্নয়ন ও িযিংব্দ্ধকরর্ এব্ং জনগর্রক
িংগঠিত করা; রাজননসতক শক্ষ্রত্র গর্িংগ্রারমর িযচনা ও শজারদার করা।
সব্সভন্ন আকত সতর িংরোধনব্াদী ও িযসব্ধাব্াদীরদর সব্রযরদ্ধর িংগ্রাম চাসলরয় োওয়া, একই িারে আন্তসরকভারব্
িব্বহারা সব্প্লব্ীরদর মধুকার ঐকু প্রসতষ্ঠার জনু শের্ী ঐরকুর লাইরন অব্ুাহতভারব্ কােব চাসলরয় োওয়া।
ভারতীয় িম্প্রিারর্ব্াদ, শিাসভরয়ট িামাসজক িাম্রাজুব্াদ, মাসকব রনর শনতত রত্ব িাম্রাজুব্াদ ও তারব্দাররদর সব্রযরদ্ধ
িংগ্রাম আররা তীব্রতর করা; একই িারে িকল শদেরপ্রসমক জনগর্রক ঐকুব্দ্ধ করার জনু জাতীয় ঐরকুর কাজ
(জাতীয় মযসক্ত ফ্ররন্টর কাজ) শজারদার করা ইতুাসদ।
এভারব্ িংগঠন পার্টব ও সব্প্লরব্র প্রসতর্ট স্তররর িমিুার েোেে িমাধান সদরয় অব্ুাহত গসতরত সব্কাে লাভ
কররে। এ কাররর্ই আমারদর িংগঠন হরে প্রার্ব্ন্ত ও গসতেীল।
এ িংক্রান্ত দ্বরের সব্রেষত্ব চুাপ্টার অধুয়ন কররত হরব্।
৯। ব্তব মারন আমারদর েসক্তরক কারজ লাগারনার জনু উন্নততর শনতত ত্ব ও কমবপদ্ধসত প্ররয়াজন। ব্তব মারন আমারদর
শিাগান হরে—আমারদর প্রেম প্ররয়াজন উন্নত শনতত ত্ব, আমারদর সদ্বতীয় প্ররয়াজন উন্নত শনতত ত্ব, আমারদর তত তীয়
প্ররয়াজন উন্নত শনতত ত্ব।
পূব্ব ব্াংলার ক্ষ্যরদ উৎপাদন ব্ুব্স্থায় শনতত ত্ব প্রদারনর প্ররয়াজন হয় না। এ কাররর্ শনতত ত্ব দারনর ক্ষ্মতািম্পন্ন
শলারকরও িংকট।
আমারদররক উন্নততর শনতত ত্ব িম্পসকব ত মাকব িব্াদী পদ্ধসত প্ররয়াগ করর উৎপাদন ব্ুব্স্থার িীমাব্দ্ধতার কাররর্
িতষ্ট শনতত ত্বস্বল্পতা দূর কররত হরব্; শনতত রত্বর কলারকৌেল কমীরদর সব্রেষ করর িম্ভাব্নাময়রদর সেখারত হরব্। শনতত ত্ব
িম্পসকব ত দসললাসদ পাঠ ও প্ররয়াগ কররত হরব্। এভারব্ শনতত রত্বর িংকট দূর কররত হরব্।
উন্নততর শনতত রত্বর জনু ব্যসদ্ধ ও স্মরর্েসক্তর একান্ত প্ররয়াজন।
ব্যসদ্ধ হরে রর্নীসত ও রর্রকৌেরলর েোেে িমন্বয়, প্রধান ও শগৌর্ দ্বরের েোেে িমন্বয় িাধন করা এব্ং সচন্তা
ও করমবর শক্ষ্রত্র একতরফাব্াদ, ভািাভািাভাব্ ও আত্মগতভারব্র ব্সহিঃপ্রকাে না োকা।
কারজই উপররাক্ত পদ্ধসতরত ব্যসদ্ধব্তসত্তক সব্কাে িাধন কররত হরব্।

পতষ্ঠা ৮
স্মতসতেসক্তরকও অনযেীলরনর প্রসক্রয়ায় ব্াড়ারত হরব্।
১০। পূব্ব ব্াংলার ক্ষ্যদ্র শভৌগসলক অব্স্থান, অেবননসতক িমসব্কাে, জনগরনর িাংস্কতসতক িমমান, চসরত্রগত সমল
প্রভত সত পূব্ব ব্াংলার সব্প্লরব্ কতগযরলা সব্রেষ বব্সেষ্টু আনয়ন কররব্।
এর মারে একর্ট হরব্ িেস্ত্র িংগ্রারমর িারে উচ্চমারনর গর্িংগ্রারমর িমন্বয়।
পূব্ব ব্াংলার এই সব্রেষ বব্সেরষ্টুর জনু গর্িংগ্রাম অভূ ুত্থারন রূপ শনরব্।
পূব্ব ব্াংলার জনগরর্র আরব্গ প্রব্র্তার সদকরক নাড়া সদরত হরব্, আমারদররক আরব্গপূর্ব শলখা ও ব্ক্তততা দারন
িক্ষ্ম হরত হরব্, জনগরর্র আরব্গরক িঠিক পরে ব্ুব্হার কররত পারদেী হরত হরব্।
১১। সব্প্লরব্র জনু প্ররয়াজন বধেব ও কষ্টিসহষ্ণযতা, ‘িব্যরর শমওয়া ফরল’ এটা িব্বদাই মরন রাখরত হরব্।
১২। শকান পরদ সনরয়ারগর পূরব্ব উক্ত পরদর কাজ িংক্রান্ত শেসনং সদরয় সনরয়াগ কররত হরব্। দাসয়ত্ব ও ক্ষ্মতা
সনধবারর্ করর শদওয়া, এগযরলা কােবকরী হরে সকনা তা িব্বদা তদারক করা। একটা সনসদষ্টব িময় অন্তর
িারিংকলন, মারনান্নয়ন, শেসনং-এর ব্ুব্স্থা করা।
১৩। কমীরদররক পাোঁচর্ট প্রব্ন্ধ, গর্েযদ্ধ ও উদ্ধতসত পাঠ করারত হরব্।
১৪। হরতাল িংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পার্টবর একর্ট ঐসতহাসিক সিদ্ধান্ত। িব্বস্তর এ সিদ্ধান্তরক স্বাগত জানারে। হরতালরক
িাফলুমসিত করার জনু িকল স্তররর প্রসত আহব্ান জানারনা হরে।
হরতাল ব্াস্তব্ায়রনর িময় িংগঠরনর সনরাপত্তা ও শগাপনীয়তা অব্েুই ব্জায় রাখরত হরব্।
১৫। সব্সভন্ন এলাকায় প্ররয়াজনীয় সজসনরির তাসলকা ‘প্ররয়াজন িংক্রান্ত’ ফাইরল রাখরত হরব্। সজসনিপত্র শপরল
ফাইল অনযোয়ী সব্তরর্ করা।
১৬। সনরাপত্তা ফাইল রাখা। পসরচালক সনরজ এ ফাইল রক্ষ্র্ারব্ক্ষ্র্ কররব্। এর এক কসপ উচ্চস্তরর পাঠারত
হরব্। এ ফাইরল দলতুাগী, িযসব্ধাব্াদী, বব্র ব্ুসক্ত, িরদহজনক ব্ুসক্ত, েত্রুরদর তাসলকা ও কােবকলারপর সব্ব্রর্
রাখা।
১৭। িাংগঠসনক শক্ষ্রত্র ১নং অঞ্চরলর কাঠারমা ও কমবপদ্ধসত প্ররয়াগ করা।

১নং অঞ্চরলর কাঠারমা
পসরচালক

িামসরক িহকারী

িাংগঠসনক িহকারী

মারনান্নয়ন ও অনযিন্ধারনর িহকারী

পতষ্ঠা ৯
উপঅঞ্চল এব্ং এলাকায়ও এ কাঠারমা অনযোয়ী শনতত ত্ব িংস্থা গঠন করা োয়।
১৮। অনযিন্ধান িংক্রান্তিঃ
অনযিন্ধারনর উরেেু হরে িাসব্বক ব্াস্তব্ অব্স্থা অব্গত হওয়া এব্ং উচ্চস্তররক তা জানারনা।
ক্ষ্মতাপ্রাপ্ত অনযিন্ধানলব্ধ িমিুাব্লীর িমাধান প্রদান।
িাসব্বক অব্স্থা ব্লরত ব্যোয় িাংগঠসনক, রাজননসতক, মতাদেবগত, িামসরক, অেবননসতক, শভৌগসলক, শপ্রি-সপ্রসন্টং,
প্রচার, আেয়স্থল, েত্রু-সমত্র ও জনগরর্র অব্স্থা। অনযিন্ধান হরলা এগযরলার ব্াস্তব্ অব্স্থার প্রসতফলন।

একজন কমীর শক্ষ্রত্র ব্াস্তব্ অব্স্থা সক?
▬ তার ইসতহাি
▬ শি সকভারব্ পার্টবরত শোগ সদল
▬ শকন শোগ সদল
▬ কার মাধুরম
▬ শের্ী সভসত্ত
▬ পাসরব্াসরক বব্সেষ্টুিমূহ ও পসররব্ে
▬ শোগদারনর পরব্তীকারল শকাোয় সক সক কাজ করররে
▬ কার কার িংস্পরেব সেল
▬ সক সক ধররনর দাসয়ত্ব পালন করররে
▬ তার িম্পরকব উচ্চস্তর, িমস্তর, সনম্নস্তর, িহানযভূসতেীল ও জনগরর্র মতামত
▬ তার ব্তব মান অব্স্থা।
▬ ভাল সদক, খারাপ সদক, িীমাব্দ্ধতা এব্ং তার অনুানু শমৌসলক সদকিমযহ
▬ তার মান, স্তর
▬ িদিু/প্রােী িদিু/পাঠচক্র না গ্রুপ
▬ েতংখলা, সনরাপত্তা িংক্রান্ত তার অব্স্থা।
এর িারে শকিার ইসতহাি, অসতসরক্ত পরয়ন্ট, শকন্দ্রীয় কসমর্টর িার্কবলার সভসত্তক অনযিন্ধান েযক্ত কররত হরব্।

পতষ্ঠা ১০

এলাকা ব্া অঞ্চরলর িাসব্বক অব্স্থা সক?
▬ শভৌগসলক অব্স্থান
▬ পার্টব সব্কারের ইসতহাি
▬ কমীরদর িংখুা ও মান
▬ শকন্দ্রীয় কসমর্টর িার্কবলার সভসত্তক অনুানু তেুাব্লী।
অনযিন্ধানকারীরক ব্াস্তব্সনষ্ঠ ও সব্নয়ী হরত হরব্। হামব্ড়াভাব্, আত্মপ্রচারব্াদ, শগাপনীয়তা ফাোঁি করা, সনরজরক
শকউরকটা, পসিত সহরিরব্ জাসহর করা ইতুাসদ পসরহার কররত হরব্। তারক স্বজনপ্রীসত ও প্রসতরোধব্াদ শেরক মযক্ত
হরত হরব্। তারক অপ্ররয়াজনীয় কোব্াতব া ও তত্ত্ব জাসহর শেরক সব্রত োকরত হরব্, ভাব্গম্ভীর ও প্রার্ব্ন্ত হরত
হরব্।
অনযিন্ধানকারী িম্পরকব ভাল ধারর্া না হরল শে স্তর শেরক অনযিন্ধানকারী শপ্রসরত হরয়রে শি স্তর িম্পরকব ধারর্া
খারাপ হরব্।
এ কাররর্ অনযিন্ধানকারী উচ্চস্তররর প্রসতসনসধ ব্া িংসিষ্টরদর অব্েুই ভাল হরত হরব্, এরদর কাররর্ উচ্চস্তর
িম্পরকব সনম্নস্তররর িম্পরকব র অব্নসত োরত না হয় শি সব্ষরয় িতকব োকরত হরব্।
এরদররক হরত হরব্ আদেবস্থানীয়।
ব্ুাপক অনযিন্ধারনর সভসত্তরত েোেে শকিার ইসতহাি বতরী ও োচাই কররত হরব্। সনয়সমত এ ধররনর কাজ
চাসলরয় শেরত হরব্।
প্রসতর্ট নতয ন শোগারোরগর জনু ফরম পূরর্ কররত হরব্ এব্ং শকিার ইসতহাি রাখরত হরব্।
উপররর পরয়ন্টগযরলারক অসতমাত্রায় গযরত্বয পূর্ব ব্রল সব্রব্চনা কররত হরব্।
এ পদ্ধসত অব্লম্বন কররল েত্রুচর, খারাপ শলাকরদর পার্টবরত অনযপ্ররব্ে শঠকারনা োরব্।
১৯। প্রসত অপাররেরন পতাকা উরত্তালন কররত হরব্।
২০। িামসরক শক্ষ্রত্র রক্ষ্র্েীলতা (িান সব্চয ুসত) ও শদাদযলুমানতা পসরতুাগ করর িামসরক তৎপরতা সব্স্তীর্ব
অঞ্চরল েসড়রয় সদরত হরব্ এব্ং উন্নততর পেবারয় উন্নীত কররত হরব্।
২১। েীরতর শমৌিযরম অেবননসতক স্বাব্লম্বীতা ব্জায় রাখরত হরব্ এব্ং োরদর স্বাব্লম্বীতা শনই তারদররক স্বাব্লম্বী
হরত হরব্।
২২। িামসরক রর্ননসতক গযরত্বয পূর্ব এলাকািমযরহ প্রসতদ্বেীরদর িারে েসক্তর ভারিামু আমারদর অনযর্করল আনরত
হরব্।

পতষ্ঠা ১১
২৩। অপাররেরনর পূরব্ব শগসরলারদর সনকট আরব্গপূর্ব ব্ক্তততা সদরয় তারদররক সব্প্লব্ী শপ্ররর্ায় উদ্ধযদ্ধ কররত হরব্।
২৪। উচ্চস্তর প্রদত্ত দাসয়ত্বিমূহ েোেেভারব্ পালন কররত হরব্। পরামেব, সনরদব েিমযহ েোেেভারব্ প্ররয়াগ কররত
হরব্।
এর ফরল ব্হয সব্পেবয় শঠকারনা োরব্।
উচ্চস্তররর সনরদব ে-পরামেব েোেেভারব্ পালন করার শক্ষ্রত্র শকান পক্ষ্ গসড়মসি কররল ব্া ব্াোঁধা িতসষ্ট কররল িরঙ্গ
িরঙ্গ ঐ সব্ষয় উচ্চস্তররক অব্সহত করা।
২৫। ভারী অস্ত্রাসদ িংগ্ররহর প্ররচষ্টা চালারনা।
২৬। িামসরক লক্ষ্ুব্স্তু সনর্বরয়র শক্ষ্রত্র সনরম্নাক্ত পরয়ন্টিমযরহর প্রসত করঠার দতসষ্ট রাখাএমন িাংগঠসনক কাজ োকরত হরব্ শেখারন সনরাপরদ শগসরলারা োকরত পারর, চলারফরা করা ও অনযিন্ধান
চালারত পারর।
আক্রমরর্র জনু একসত্রত হওয়ার এব্ং শেষ মযহযরতব র অনযমসতর স্থান োকরত হরব্।
অপাররেন শেরষ আেয় শনওয়ার স্থান োকরত হরব্।
প্রাপ্ত লাভিমযহ ধরর রাখার অব্স্থা োকরত হরব্।
শগাপনীয়তা ও সনরাপত্তার িমিুা শনই।
হামলার শক্ষ্রত্র ক্রমান্বরয় উন্নততর পেবারয় োওয়া উসচৎ।
শকব্ল ফাোঁসড় ব্া োনা দখল নয়, িারে িারে অেবননসতক িমিুার িমাধান, জাতীয় েত্রু উৎখাত অসভোন
চালারত হরব্।
২৭। আন্ত-আঞ্চসলক শব্তার িংরোগ স্থাপন কররত হরব্।
২৮। িামসরক পসরকল্পনায় আমারদর ফায়াসরং লাইরন শগসরলা সনরয়াগ না করা।

শনাট
১। ব্স্তু গসতেীল, পসরসস্থসত প্রসতসনয়ত সব্কােলাভ কররে এব্ং পসরব্সতব ত হরে। এ কাররর্ গসতর িারে
িামঞ্জিুপূর্,ব পসরব্সতব ত পসরসস্থসতর িারে িামঞ্জিুপূর্ব নীসত ও শকৌেল এব্ং কমবপদ্ধসত সনধবারর্ কররত হরব্।
োসন্ত্রকতা ও অনমনীয়তা পসরহার কররত হরব্। োসন্ত্রকতা ও অনমনীয়তা ব্স্তুর গসতর িারে খাপ খায়না, তাই
তা ভয ল। ইহা আত্মগতভারব্রই ব্সহিঃপ্রকাে।□

