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পৃষ্ঠা ২ 

১। যে য ান  াজই  রিনা য ন আমিা দটু া রিষয় সিবদাই প্রটয়াগ  িটিা। এ টি হট া 
সাধািটেি রিটেটষি সাটে সংটোগ; অনযটি হট া যনতৃটেি জনসাধািটেি সাটে সংটোগ। 

২। সাধািে ও সিবিযাপী আহ্বান না জানাট  এ টি  তব িয সম্পাদন  িাি জনয িযাপ  
জনসাধািেট  সমাটিে  িা োয় না। র ন্তু েরদ যনতৃস্থানীয়  মীিা য ি মাত্র সাধািে আহ্বাটন 
সীমািদ্ধ োট ন, যে  াটজি জনয আহিান  িা হটয়টে েরদ তািা িাস্তিভাটি ও প্রতযক্ষভাটি 
র েু সংখ্য  সংগঠটন তা গুরুটেি সাটে তা  ােব িী না  টিন, এ  া রনরদবষ্ট রিন্দ ু যভটে 
প্রটিে না  টিন, অরভজ্ঞতা অজব ন না  টিন এিং যস অরভজ্ঞতাট  অনযানয ইউরন গুট া 
পরিচা না  িটত প্রটয়াগ না  টিন, তাহট  রনটজি ডা া সাধািে আহ্বান রনভুব   র না তা 
পিীক্ষা  িাি উপায় োট  না এিং সাধািে আহ্বাটনি রিষয়িস্তুট ও পরিপূেব  িাি উপায় োট  
না। এি ফট  এই সাধািে আহ্বাটনি েূটনয হারিটয় োওয়াি রিপদ িটয়টে। 

উদাহািেস্বরূপ—ঢা া যজ া  রমটি সাধািে আহ্বান জারনটয়টে, ‘পূিবিাং াি সিবহািা পাটিব ি 
 মীিা এিং রিপ্লিী যদেটপ্ররম িা পূিবিাং াি জাতীয় মুরি িারহনীি যগরি া ও রমর রেয়া দট  
যোগ রদন এিং জাতীয় েত্রু ও তাটদি দা া টদি ওপি হাম া  রুন।’ 

ঢা া যজ া যনতৃে এই সাধািে আহ্বাটনি রভরিটত  টয় টি যগরি া ও রমর রেয়া ইউরন  গঠন 
 িটিন। এই স   ইউরনট ি র েু সংখ্য  প্ররতরনরধটদি সামরি  রি াটেি প্ররিয়া (অেবাৎ 
তাটদি িাজননরত , মতাদেবগত মান, সামরি  রেক্ষা গ্রহে ও তা প্রটয়াটগ উৎসাহ, পড়াশুনা, 
 াটজি েরিো ী ও দিুব  রদ ) সম্পট ব  রিেদ জ্ঞান অজব টনি জনয গভীি অনুসন্ধান  িটত 
হটি। অরধ ন্তু এ স   ইউরনট ি দারয়টে যে স    মটিড িটয়টেন তাটদিট  িযরিগতভাটি 
পরিচা না  িটত হটি এিং এ স   ইউরনট  যে িাস্তি সমসযা যদখ্া রদটি তাি সমাধান রদটত 
হটি। স   সংগঠন, সু্ক  িা সামরি  িারহনীি সংগঠন এভাটি  াজ  িটিন, এি  ািে 
তাটদি অধীনস্থ অটন  ইউরন  িটেটে। অরধ ন্তু এ াই হটে এ মাত্র পদ্ধরত োি মাধযটম 
যনতািা যনতৃে প্রদাটনি সাটে রেক্ষাট  সংটোগ  িটত পাটিন। যনতৃস্থানীয় য উই সাধািে 
পরিচা নাি আহ্বান রদটত পািটিন না েরদ তািা রনম্নস্তটিি রিটেষ ইউরনট ি, রিটেষ িযরি িা 
ঘ না যেট  অরভজ্ঞতা অজব ন না  টিন। এ পদ্ধরত স   স্তটি প্রটয়াগ  িটত হটি োটত 
যনতৃস্থানীয়  মীিা ইহা প্রটয়াগ  িটত যেটখ্ন। 

৩। যে য ান স্থাটনি জনসাধািেই সাধািেতঃ রতনভাটগ রিভি—অটপক্ষা ৃত সরিয়, মধযিতী, 
পশ্চাদপদ। তাই পরিচা   এই অল্পসংখ্য  সরিয় িযরিটদিট  রনটজি চািপাটে ঐ যিদ্ধ  টি 
যনতৃে গ্রুপ গঠন  িটত রনপুে হটিন। এই যনতৃে গ্রুটপি উপি রনভব ি  টি মধযিতী 
িযরিটদিট  উন্নত  িটত হটি, পশ্চাদপদ িযরিটদিট  তাটদি পটক্ষ য টন আনটত হটি। 

েরদ শুধুমাত্র যনতৃে গ্রুটপ সরিয়তা োট , তা িযাপ  জনসাধািটেি সরিয়তাি সাটে েুি না 
হয় তা’হট  সরিয়তা হটয় উঠটি অল্পসংখ্য  য াট ি রনষ্ফ  প্রয়াস। পক্ষান্তটি েরদ শুধু িযাপ  
জনসাধািটেি সরিয়তা োট  এিং এই সরিয়তাট  েোেেভাটি সংগঠিত  িাি জনয েরদ 
এ টি ির ষ্ঠ যনতৃে গ্রুপ না োট  তাহট  জনসাধািটেি সরিয়তা যিেীরদন টিট  ো টত পাটি 
না, সঠি  পটে এরগটয় যেটত পাটি না এিং উচ্চস্তটি উন্নীত হটত পাটি না। 



পৃষ্ঠা ৩ 

এ টি যনতৃেগ্রুপ ো জনগটেি সাটে ঘরনষ্ঠভাটি ঐ যিদ্ধ ও সংেুি, য ি মাত্র গটড় উঠটত 
পাটি গেসংগ্রাটমি প্ররিয়াি মধয রদটয়, এি যেট  রিরেন্নভাটি নয়।  

এ টি সংগ্রাটমি প্ররিয়াি প্রেম, মধযিতী ও চূড়ান্ত পেবাটয় যনতৃে গ্রুটপি গঠনপ্র ৃরত অরধ াংে 
যক্ষটত্রই সমূ্পেব অপরিিরতব ত োট  না িা ো টত পাটি না; যে স    মীিা সংগ্রাটমি প্ররিয়ায় 
এরগটয় আসটে তাটদিট  প্ররতরনয়ত প্রটমােন রদটয় ঐ স   পুটিাটনা সদসয োিা তু নামূ  ভাটি 
রন ৃষ্ট অেিা অধঃপরতত হটয়টে, তাটদি স্থ ারভরষি  িটত হটি। অটন  স্থাটন সাংগঠরন  ও 
অনযানয  াজ সম্মুটখ্ এরগটয় রনটয় োওয়া োয় না তাি এ টি যমৌর    ািে হট া জনগটেি 
সাটে ঐ যিদ্ধ ও সংেুি এিং স্বাস্থয ি এ টি যনতৃে গ্রুটপি অভাি। 

এ েত য াট ি এ টি সু্ক  অিেযই ভা  চ টিনা েরদ িাস্তি অিস্থাি সাটে সংগরত যিটখ্ 
( ৃরত্রমভাটি এ রত্রত নয়) র েু সংখ্য  য াট ি যনতৃে গ্রুপ িা রেক্ষ , অনযানয  মবচািী ও 
োত্রটদি মাটে সিটচটয় যিেী সরিয়, উদযমী এিং সজাগ য া টদি রনটয় গঠিত যনতৃে গ্রুপ না 
োট । 

িড় যহা , যো  যহা  প্ররতটি সংগঠন, সু্ক , সামরি  ইউরন , ফযাক্টিী অেিা গ্রাটম আমিা 
পাটিব ি ি টেরভ ী িে সম্পর ব ত স্ট্যার টনি িািটি েটতব ি মটধয নিম েতব অেবাৎ যনতৃে গ্রুপ 
প্ররতষ্ঠাি রিষয় প্রটয়াগ  িটিা। এই যনতৃে গ্রুটপি চািটি মাপ াঠি ো টি ো রডরমট্রভ য ডাি 
সম্পর ব ত নীরতটত আট াচনা  টিটেন—উটেটেযি প্ররত সমূ্পেব উৎসরগবত, জনগটেি সাটে সংেুি, 
স্বাধীনভাটি সমসযা সমাধাটন সক্ষম এিং েোেেভাটি েৃংখ্ া পা ন  টিন। 

েুদ্ধ, উৎপাদন, রেক্ষা, শুরদ্ধ িে অেিা  াজ তদাি   িা, য ডািটদি ইরতহাস পেবাট াচনা 
 িা প্রভৃরত য ন্দ্রীয়  াজ অেিা অনয য ান  াজ  রি না য ন, সাধািে আহ্বাটনি সাটে 
রিটেষ পরিচা নাি  াইটনি সংটোগ োড়াও প্রটয়াজন যনতৃটেি জনসাধািটেি সাটে সংটোগ। 

৪। আমাটদি পাটিব ি সমস্ত িাস্তি  াজ- টমব রনভুব   যনতৃে অপরিহােবভাটিই হটে ‘জনসাধািে 
যেট  আসা এিং জনসাধািটেি মটধয োওয়া’। এি অেব হটে জনসাধািটেি মতামত (ইতস্ততঃ 
েড়াটনা ও অিযিরস্থত) সংগ্রহ  টি য ন্দ্রীভূত  িা (গটিষোি মাধযটম তাটদি য ন্দ্রীভূত ও 
সুিযিরস্থত মটত রূপান্তরিত  িা), তািপি তা জনসাধািটেি  াটে রগটয় প্রচাি  িা, এই মত 
জনসাধািটেি রনজস্ব মটত পরিেত  িা োটত জনসাধািে এই মত  ােব িী  টিন এিং 
এইভাটি জনসাধািটেি  াটজি রভতি রদটয়ই এই মত ভু  র  রনভুব   তা োচাই  টি যনওয়া। 
পুনিবাি জনসাধািটেি মতামত সংগ্রহ  িা এিং জনসাধািটেি  াটে রগটয় তা  ােব িী  িা। 

এমরন চট  িািিাি, চট  সমারিহীন ঘূেবািতব , ফট  প্ররতিািই এই মত হটয় ওটঠ আটিা যিেী 
রনভুব  , আটিা যিেী প্রােিন্ত, আটিা যিেী সমৃদ্ধ। এই হটে মা ব সিাটদি জ্ঞানতত্ত্ব। 

৫। এ টি সংগঠটন িা সংগ্রাটম যনতৃে গ্রুটপি সাটে জনসাধািটেি সঠি  সম্প ব  রিষয়  সঠি  
ধািো, যনতৃটেি সঠি  ধািো (Ideas) য ি মাত্র “জনসাধািে যেট  আসা এিং 
জনসাধািটেি রন   োওয়া” যেট  আসটত পাটি এ ধািো (Concept); যনতৃটেি ধািোট  
(Ideas) অনুেী টন প্রটয়াগ  িাি  াট  সাধািে আহ্বানট  রিটেষ পরিচা নাি  াইটনি সাটে 
অিেযই সংেুি  িাি ধািো (Concept)—প্রভৃরত ধািোসমূহ (Concept) প্ররতরনয়ত  



পৃষ্ঠা ৪ 

সিবস্তটি প্রচাি  িটত হটি, োটত আমাটদি  মীটদি এগুট া সম্পট ব  ভু  ধািো দিূ হয়। অটন  
 মটিড এি গুরুে িুটেন না িা ভাট া মটতা পাটিন না সরিয়  মীটদি ঐ যিদ্ধ  টি এ টি 
যনতৃে গ্রুপ প্ররতষ্ঠা  িটত, তািা গুরুে উপ রি  টিন না িা ভা মত পাটিন না এই যনতৃে 
গ্রুপট  জনসাধািটেি সাটে ঘরনষ্ঠভাটি সংেুি  িটত। এ  ািটে তাটদি যনতৃে হয় 
আম াতারি  এিং জনগে যেট  রিরেন্ন। 

িহু  মটিড িুটেননা িা ভা  মত পাটিননা গেসংগাটমি অরভজ্ঞতাি সািসং  ন  িটত। র ন্তু 
রনটজটদিট  অরতিুরদ্ধমান যভটি তািা আত্মগত মতামত যপে  িটত ভা িাটসন। এ  ািটে 
তাটদি মতামত হয় ফাাঁ া ও অিাস্তি। 

অটন   মটিড এ টি  াজ সম্পট ব  সাধািে আহ্বান রদটয়ই সন্তুষ্ট োট ন র ন্তু গুরুে িুটেননা 
িা ভা মত পাটিননা এই সাধািে আহ্বাটনি সাটে রনরদবষ্ট ও রিটেষ পরিচা নাি  াইন রদটত। এ 
 ািটে তাটদি আহ্বান িটয় োয় মুটখ্ মুটখ্ অেিা  াগটজ িা সভা টক্ষ এিং এ ািটে তাটদি 
যনতৃে হটয় পটড় আম াতারি । 

িতব মান পেবাটয় আমিা আমাটদি রেক্ষায়,  াজ তদাির টত এিং অনযানয স    াটজ এ স   
ত্রুটি শুধটি যনি এিং যনতৃেট  জনসাধািটেি সাটে সংেুি  িা ও সাধািেট  রিটেটষি সাটে 
সংেুি  িাি পদ্ধরত রেটখ্ যনটিা। 

৬। জনসাধািটেি মতামত সংগ্রহ  িা এিং তা য ন্দ্রীভূত  িা, আিাি তা জনসাধািটেি 
 াটে রনটয় োওয়া ও তা  ােব িী  িটত য টগ ো া োটত  টি যনতৃটেি রনভুব    াইন গটড় 
উটঠ। এ াই হটে যনতৃটেি যমৌর   পদ্ধরত। জনসাধািটেি মতামত য ন্দ্রীভূত  িা ও  ােব িী 
 িাি প্রাক্কাট  প্রটয়াজন সাধািে আহ্বানট  রিটেষ পরিচা নাি  াইটনি সাটে সংটোগ  িা এিং 
এ াই হট া যনতৃটেি যমৌর   পদ্ধরতি এ টি উপাদান। 

 টয় টি যক্ষটত্র প্রদি সাধািে পরিচা নাি  াইন যেট  সাধািে মতামত (সাধািে আহ্বান) 
ততিী  িা এিং তা রিরভন্ন ইউরনট  পিীক্ষাি রনরমি প্রটয়াগ  িা (শুধু যে এ জন রনটজ 
 িটি তা নয় অনযট ও  িটত ি টি), তািপি নতুন অরভজ্ঞতাট  য ন্দ্রীভূত  িা 
(সািসং  টনি মাধযটম) এিং জনসাধািেট  সাধািেভাটি পরিচা নাি জনয নতুন রনটদবোি ী 
প্রদান  িা।  মটিডিা প্ররতটি  াটজ ইহা প্রটয়াগ  িটিন। ভা  যনতৃে অরধ তি রনপুেতাি 
সাটে গটড় উটঠ এ পদ্ধরত  াে ি  িাি মাধযটম। 

৭। য ান অধীনস্থ ইউরনট  য ান প্র াি  াজ (রিপ্লিী েুদ্ধ, উৎপাদন অেিা রেক্ষা, শুরদ্ধ 
আটন্দা ন,  াজ তদাি   িা অেিা য ডািটদি ইরতহাস অনুসন্ধান, প্রচাি, সাংগঠরন   াজ, 
যগাটয়ন্দারিটিাধী তৎপিতা িা অনয  াজ) প্রদাটনি সময় উপিস্থ সংগঠন এিং সংস্থাসমূহ স   
যক্ষটত্রই সংরিষ্ট রনম্নস্তটিি সংগঠটনি যনতাি মাধযটম োটিন োটত যনতা দারয়ে গ্রহে  িটত 
পাটিন। এভাটি শ্রম রিভাগ ও ঐ যিদ্ধ য ন্দ্রীভূত যনতৃে অজব ন  িা োয়। উচ্চস্তটিি এ টি 
রিভাগ (উদাহািে স্বরূপ—সংগঠন, প্রচাি অেিা যগাটয়ন্দারিটিাধী উচ্চস্তটিি রিভাগসমূহ) 
রনম্নস্তটিি সংরিষ্ট রিভাটগি রন  ই োটিননা। রনম্নস্তটিি সামরগ্র  দারয়টে রেরন িটয়টেন (যেমন  
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সম্পাদ , সভাপরত, পরিচা   িা সু্ক  প্রধান) তাট  না জারনটয় িা তাট  িাদ রদটয় শুধু 
রনম্নস্তটি এ ই রিভাটগি  মব তব াি রন   োটিন না। সামরগ্র  দারয়ে ও রিটেষ দারয়ে সম্পন্ন 
উভয় িযরিি রন   যেটত হটি এিং দারয়ে প্রদান  িটত হটি। ঐ যিদ্ধ যনতৃটেি সাটে শ্রম 
রিভাটগি সংটোটগি এই য ন্দ্রীভূত পদ্ধরত সামরগ্র  দারয়ে সম্পন্ন  মটিডটদি মাধযটম সম্ভি 
হটি। এ টি রিটেষ  াজ  িাি জনয িযাপ  সংখ্য   মীি, এমনর  সংগঠটনি স    মীি 
সমাটিে এিং এভাটি রিরভন্ন রিভাটগি  মীি স্বল্পতা অরতিম  িা োয় এিং যিে র েু 
সংখ্য  য া ট  হাটতি  াজ সম্পন্ন  িাি জনয সরিয়  িা োয়। ইহাও হটে যনতৃেট  
জনসাধািটেি সাটে সংেুি  িাি উপায়। 

উদাহািেস্বরূপ, য ডািটদি ইরতহাস অনুসন্ধাটনি রিষয় ধিা ো । েরদ  াজটি রিরেন্নভাটি 
 িা হয়, এ  াটজি দারয়টে সংগঠটনি যে রিভাগ িটয়টে তাি অল্প সংখ্য   মীিাই েরদ ইহা 
 টি, তটি অিেযই  াজটি ভা ভাটি সম্পন্ন  িা োয় না। র ন্তু  াজটি েরদ এ টি রিটেষ 
সাংগঠরন  স্তটিি িা সু্কট ি প্রধান প্রোসট ি মাধযটম  িা হয় তটি রতরন উি  াটজি জনয 
অটন  িা প্রায় স   োত্রটদি সমাটিরেত  িটত পাটিন, এ ই সাটে উচ্চস্তটিি রনরদবষ্ট রিভাটগি 
যনতৃস্থানীয়  মীিা সঠি  পরিচা নাি রনটদবে অরধ তি সুচারুরূটপ প্রদান  িটত পাটিন। এভাটি 
যনতৃেট  জনসাধািটেি সাটে সংটোটগি মাধযটম য ডাি ইরতহাস অনুসন্ধাটনি দারয়ে আটিা 
সটন্তাষজন ভাটি সম্পন্ন  িা োয়। 

৮। যে য ান অঞ্চট  অটন গুট া য ন্দ্রীয়  াজ ো টত পাটি না, এ  া রনরদবষ্ট সমটে 
য ি মাত্র এ  া য ন্দ্রীয়  াজ ো টত পাটি এিং রিতীয় ও তৃতীয় স্তটিি  াজ পরিপূি  
রহটসটি ো টত পাটি। তাই এ  া অঞ্চট ি সামরগ্র  দারয়েসম্পন্ন  মটিড অিেযই যসখ্ান াি 
সংগ্রাটমি ইরতহাস, সংগ্রাটমি সমগ্র অিস্থা রিটিচনা  টি রিরভন্ন  াজট  উপয্ক্িু স্থাটন সারজটয় 
িাখ্টি, রনটজ য ান পরি ল্পনা ততিী না  টি শুধু উচ্চস্তটিি রনটদবোনুসাটি এ  এ  া  াজ 
 িা উরচত নয়, এমরন  িট  অসংখ্য য ন্দ্রীয়  াজ এট াটমট া রিেৃংখ্ াি সৃরষ্ট  িটি। 
উচ্চস্তটিি সংস্থাি পটক্ষও  াটজি হাল্কা ও গুরু এিং মন্থি ও জরুিী প্রভৃরত রনরিবটেটষ য ান া 
য ন্দ্রীয়  াজ তাি উটেখ্ না  টি রনম্নস্তটিি সংস্থাট  এ ই সময় অটন   াজ  িটত রনটদবে 
প্রদান  িা উরচত নয়। এমরন  িট  রনম্নস্তটিি  াটজি রিনযাস এট াটমট া হটি এিং রনধবারিত 
ফ ও পাওয়া োটি না।  

প্ররতটি রনরদবষ্ট অঞ্চট ি পারিপারবব  ও ঐরতহারস  অিস্থানুসাটি সমগ্র পরিরস্থরত সামরগ্র ভাটি 
রিটিচনা  টি প্ররতটি রিটেষ সমটয়ি জনয  াটজি ভািট ন্দ্র ও  াটজি িম সঠি ভাটি রস্থি 
 িা এিং তা অরিচর তভাটি পা ন  িা োটত  টি রনরদবষ্ট ফ াজব ন রনরশ্চত হয়। এ াই হটে 
যনতৃটেি অনযতম য ৌে । ইহাও যনতৃটেি পদ্ধরতি এ টি সমসযা এিং যনতৃেট  জনসাধািটেি 
এিং সাধািেট  রিটেটষি সাটে সংটোটগি নীরতমা া প্রটয়াটগি সময় েত্ন সহ াটি সমাধান 
 িটত হটি। 

৯। যনতৃটেি পদ্ধরত রিষয়  রিেদ আট াচনা এখ্াটন  িা হয়রন। আো  িা হটে স   স্থাটনি 
 মীিা এ স   নীরতি রভরিটত রনটজিা  টঠািভাটি রচন্তা  িটিন এিং রনটজটদি সৃজনেী তাট   
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পূেবভাটি  াটজ  াগাটিন। সংগ্রাম েত তীব্র হটি,  রমউরনস্ট্টদি জনয ততই প্রটয়াজন হটি 
িযাপ  জনতাি প্রটয়াজটনি সাটে যনতৃেট  সংটোগ  িা এিং সাধািে আহ্বানট  রিটেষ 
পরিচা নাি  াইটনি সাটে সংটোগ  িাি মাধযটম আম াতারি  ও আত্মগত যনতৃটেি পদ্ধরতট  
চূেবরিচূেব  িা। 

আমাটদি সংগঠটনি স   যনতৃস্থানীয়  মীিা স   সময় অিেযই মা ব সিাদী যনতৃটেি পদ্ধরত 
িািা আত্মগত আম াতারি  যনতৃটেি পদ্ধরতট  রিটিারধতা  িটিন এিং প্রেম াট  পটিিটি িািা 
অরতিম  িটিন। আত্মগতিাদীিা ও আম াতারিট িা যনতৃেট  জনসাধািটেি সাটে এিং 
সাধািেট  রিটেটষি সাটে সংটোটগি নীরতট  িুটে না; তািা পাটিব ি  াজট  িযাহত  টি। 
আত্মগত ও আম াতারি  যনতৃটেি পদ্ধরতট  দিূ  িাি জনয আমিা সিবদাই মা ব সিাদী 
যনতৃটেি পদ্ধরত িযাপ ভাটি এিং গুরুে সহ াটি সিবস্তটি প্রিতব ন  িটিা। 

[সভাপরত মাও-এি “যনতৃটেি পদ্ধরত সম্পট ব   রতপয় প্রশ্ন”ি রভরিটত িরচত] 

 

িাাংগঠসনক নেত্বে নকন্দ্রীভূত পসরচালনায় 

গণতাসিক জীর্ন িুসনসিত করার লাইন 

১। পাটিব ি যনতৃস্থানীয় সংস্থায় রনভুব   পরিচা নাি  াইন ো টত হটি, োটত  টি রনটজটদিট  
যনতৃটেি য ন্দ্র রহটসটি প্ররতষ্ঠা  িটত পাটি। 

২। উচ্চতি সংস্থাট  রনম্নতি সংস্থাি অিস্থা ও জনসাধািটেি জীিটনি অিস্থা সম্পট ব  জ্ঞাত 
ো টত হটি োটত  টি সঠি  পরিচা নাি িাস্তি রভরি স্থারপত হটত পাটি। 

৩। পাটিব ি স   স্তটিি সংস্থািই রিটিচনাহীনভাটি সমসযাি সমাধান  িা উরচত নয়। এ িাি 
রসদ্ধান্ত গ্রহে  িট , অিেযই তা দঢ়ৃতাি সাটে পা ন  িটত হটি। 

৪। উচ্চতি সংস্থাি যে সি রসদ্ধান্ত র েু া গুরুেপূেব, তা অিেযই রনম্নতি সংস্থায় এিং পাটিব  
সদসয সাধািটেি  াটে দ্রুত যপৌাঁটে রদটত হটি। তাি পদ্ধরত হ  সরিয়  মীটদি সভা অেিা 
পাটিব  োখ্াি সভা  িটত হটি, যস স   সভায় রিটপা ব  প্রদাটনি জনয য া  পাঠাটত হটি। 

৫। পাটিব ি রনম্নতি সংস্থাগুট াট  ও পাটিব  সদসয সাধািেট  উচ্চতি সংস্থাি রনটদবোরদ 
পুংখ্ানুপুংখ্রূটপ আট াচনা  িটত হটি, োটত  টি এি তাৎপেব তািা পুটিাপুরি উপ রি  িটত 
পাটিন এিং তা পা ন  িাি পদ্ধরত রস্থি  িটত পাটিন। 

[সভাপরত মাও যসতুঙ-এি পাাঁচটি প্রিন্ধ। পৃঃ ৪১-৪৩] 
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পতূ্বর্বাক্ত িািারণ সনয়িার্লী র্যতীতও িম্পাদক র্া ননতা  

সনম্নসলসিত সর্ষয়িিহূ পালন করত্বর্ন 

১। প্ররতটি সাংগঠরন  এ ট ি এ জন সম্পাদ  িা যনতা ো টিন। 

২। সম্পাদ  িা যনতা রনরদবষ্ট ইউরনট ি সদসযটদি গেতারি  পিামটেবি রভরিটত উচ্চস্তটিি 
অনুটমাদনসহ রনিবারচত হটিন। 

৩। সম্পাদ  িা যনতা অেিা তাটদি অনুপরস্থরতটত ভািপ্রাি সম্পাদ  িা যনতা সভা আহ্বান 
 িটিন। সংখ্যাগুরু দািী  িট  সম্পাদ  িা যনতা সভা আহ্বান  িটত িাধয ো টিন। 

৪। রনরদবষ্ট সাংগঠরন  এ ট ি সংখ্যাগুরু সদসযগে সম্পাদ  িা যনতাি অপসািে চাইট  
উচ্চতি স্তটিি রন   জানাটিন। উচ্চতি স্তি সম্পাদ  িা যনতাট  অপসািে  টি নতুন 
সম্পাদ  িা যনতা রনিবারচত  টি যদটিন। 

৫। উচ্চস্তি রনম্নতি স্তটিি সাংগঠরন  এ ট ি সম্পাদ  িা যনতাট  পরিিতব ন, িদ ী, 
অপসািে  িটত পাটিন। 

৬। প্ররতটি সাংগঠরন  এ ট ি সম্পাদ  িা যনতা  াটজি রিটপা ব  রনরদষ্ট সময় অন্তি উচ্চস্তটি 
ও উি এ ট ি  মীটদি জানাটি (য াটষি জনয সাতরদন অন্তি, রজ া  রমটিি জনয এ মাস 
অন্তি)। 

৭। প্ররতটি সাংগঠরন  এ   উচ্চতি স্তটিি রনটদবোি ী পা ন, রনটজটদি  ােবাি ী পেবাট াচনা, 
রসদ্ধান্ত গ্রহে ইতযারদি জনয রনয়রমত সভা আহ্বান  িটি (য াটষি জনয এ িাি সাত রদটন)। 

৮। সম্পাদ  িা যনতা য ান রিষয় অজ্ঞ ো ট  সদসযটদি রজটজ্ঞস  িটিন। তাি সম্মরত িা 
আপরি অরিটিরচতভাটি িযি  িটিন না। সদসযটদি মতামত শুনটত তাট  রনপুে হটত হটি, 
তাট  রেক্ষ  হওয়াি পূটিব োত্র হটত হটি। আটদে জািী  িাি পূটিব সদসযটদি  াে যেট  
রেখ্টত হটি। 

 াটজি মটধয য ান া প্রধান, য ান া যগৌে তা যিি  িটত হটি এিং প্রধান  াজ সম্পন্ন  িাি 
জনয অনুরূপ  াজ রনেবয়  িটত হটি এিং যস অনুোয়ী  ােব পরিচা না  িটত হটি। 

৯। সমসযাি পরিমােগত রহটসি িাখ্টত হটি। য ান া  খ্ন সম্পন্ন  িটত হটি তাও গুরেটয় 
িাখ্টত হটি। 

১০। সাংগঠরন  এ ট ি সম্পাদ  িা যনতা সদসযটদি দারয়ে যদটিন এিং সময়মত অরভজ্ঞতাি 
সািসং  ন  িটিন। 

১১। সম্পাদ  িা যনতা সংগঠটন গেতারি  জীিন সুরনরশ্চত  িটিন। 

১২। সম্পাদ  িা যনতা সদসযটদি সাটে সামন্ততারি  িযিহাি  িটিন না। 
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১৩। সম্পাদ  িা যনতা সদসযটদি  ো শুনটিন। এ রিষটয় রনম্ন মটনাভাি ো টিঃ 

( ) ো জাটনন ি ুন, েরদ িট ন সি াই ি ুন। 

(খ্) িিাট  যদাষ যদটিন না, তাি  োট  সত ব িােী রহটসটি গ্রহে  রুন। 

১৪। যনতা িা সম্পাদ  সদসযটদি  াটজি রিটিচনাি সময় িাস্তিরভরি  হটিন এিং সাফ য 
প্রধান না ভু  প্রধান তা রনেবয়  িটিন। 

১৫। যনতা িা সম্পাদ  অহং াি  িটিন না, রিনটয়ি সাটে িযিহাি  িটিন। 

১৬। যনতা িা সম্পাদ  সদসযটদি মতাদেবগত, িাজননরত , সাংগঠরন  ও সামরি  রেক্ষা 
যদটিন। 

১৭। রভন্নমত যপাষে ািী সদসযটদি সাটে  াজ  িটত সম্পাদ  িা যনতা রনপুে হটিন। 

 

ননতৃে সর্ষয়ক পাঠযিূচী 

— িতব মাটন আমাটদি সংগঠটন প্রেম প্রটয়াজন উন্নত যনতৃে, রিতীয় প্রটয়াজন উন্নত যনতৃে, 
তৃতীয় প্রটয়াজন উন্নত যনতৃে। 

— যোগয যনতৃটেি সমসযা মূ তঃ মতাদেবগত পুনগবঠটনি সমসযা। 

— আমাটদিট  উন্নত যনতৃে সম্পর ব ত মা ব সিাদী পদ্ধরত প্রটয়াগ  টি উৎপাদন িযিস্থাি 
সীমািদ্ধতাি  ািটে সৃষ্ট যনতৃেস্বল্পতা দিূ  িটত হটি; যনতৃটেি   াট ৌে   মীটদি রিটেষ  টি 
সম্ভািনাময়টদি যেখ্াটত হটি। যনতৃে সম্পর ব ত দর  ারদ পাঠ ও প্রটয়াগ  িটত হটি। এভাটি 
যনতৃটেি সং   দিূ  িটত হটি। 

— এ  ািটে মাটনান্নয়ন ও সুসংিদ্ধ িটেি সময় যনতৃেসং   সমাধাটনি পদটক্ষপও গ্রহে  িটত 
হটি। 

○ িভাপসত িাওত্বয়র পাাঁচর্ট প্রর্ন্ধঃ  

— পাটিব ি রভতি াি ভু  রচন্তাধািা সংটোধন  িা প্রসটে। 

— উদািতািাদ রিটিারধতা। 

○ উদৃ্ধসতঃ 

— পাটিব - রমটিি যনতৃে। 

— জনসাধািটেি  াইন। 

— য ডাি। 

— রচন্তাধািাি পদ্ধরত ও  মবপদ্ধরত। 
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— অনুসন্ধান ও পেবাট াচনা। 

— সমাট াচনা-আত্মসমাট াচনা। 

— জনগটেি যভতি াি িটেি মীমাংসা। 

○ কসিউসনস্ট পার্টব  িাংগঠনঃ স্ট্যার ন,  াগাটনারভচ, রদরমত্রভ, মাওটসতুঙ। 

○ লাল ঝাণ্াঃ 

রিপ্লটি যনতৃে ও  মীটদি ভূরম া। 

িাাংগঠসনক কার্বপ্রিত্বে দসললঃ  

○ যনতৃটেি পদ্ধরত এিং অনযানয প্রিন্ধ। 

○ মতাদেবগত পুনগবঠন সংিান্ত  রতপয় িচনা। 

○ ইেটতহািসমূহ (য ন্দ্রীয়  রমটি ও িুযটিা)। 

○ ইহা িযতীত সাংগঠরন   াটজি উপি প্র ারেত অনযানয দর  ঃ  

— সমাট াচনা-আত্মসমাট াচনা সংিান্ত  রতপয় পটয়ন্ট। 

— এ টি  াজ  িাি উপায়। কু্ষটদ িুটজব ায়া, িুটজব ায়াটদি সাটে আট াচনাি পদ্ধরত। গেতারি  
উপাটয়  ো ি াি পদ্ধরত। 

— যনতৃটেি  রতপয় গাইড। 

— সাংগঠরন   াটজি উপি  রতপয় গাইড। 

—  মীস্বল্পতা ও তা সমাধাটনি  রতপয় উপায়। ■ 


