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এ কমররড তার উজ্জ্বল ছাত্র জীর্ন তযাগ করর, অনয োর্টে র িারথ িম্পকে  কছদ করর েূর্ের্াংলা শ্রসমক আরদালরন 

ক াগদান কররন। তার এ ভূসমকা প্রশংিনীয়। 

িংগঠরনর তখনকার অর্স্থায় িংরশাধনর্াদরক তত্ত্বগতভারর্ েরাসজত করা এর্ং সর্প্লর্ী লাইন প্রনয়ণ করার জনয 

তত্ত্বগত জ্ঞারনর প্রাধানয সছল। উক্ত কমররড তার তত্ত্বগত জ্ঞারনর জনয তখন প্রাধানয োন। 

তত্ত্ব প্ররয়াগ করা, রাজননসতক লাইন র্াস্তর্ায়রনর স্তরর উক্ত কমররড অরনক বর্ষসয়ক কষ্ট িহয কররন।  

সতসন অরনকসদন কজরল সছরলন এর্ং করঠার জীর্ন  ােন কররন। এ অর্স্থায়ও সতসন োর্টে র প্রসত আস্থাশীল সছরলন। 

র্তেমারনও সতসন কষ্ট কররছন।  

তার তত্ত্বগত জ্ঞান ররয়রছ। এখরনা সতসন োর্টে র প্রসত আস্থাশীল। 

এগরুলা তার ভারলা সদক। অনশুীলরনর প্রসিয়ায় উক্ত কমররড সনম্নসলসখত িীমার্দ্ধতা ও ভূল ত্রুর্টর প্রকাশ ঘটানঃ 

দাসয়ত্বরর্াধ িংিান্ত 

− একর্ার সতসন করয়কমাি ধরর িংগঠরনর িারথ ককান ক াগার াগ রাখরত ভূরল  ান। োর্টে  কনতত ত্ব সনরজ তারক 

খুুঁরজ কর্র করর। 

তারক একটা এলাকা েসরচালনা এর্ং সর্প্লর্ী েসরষরদর গরুতু্বেূণে কাগজেত্র রাখরত কদওয়া হয়। সতসন দ’ুকটা কাজই 

 থা থ ভারর্ োলন কররন সন। কাগজগরুলা অসতমাত্রায় কনাংরা এর্ং এরলারমরলা সছল। কাগজগরুলা উদ্ধার কররত 

র্হু িময় র্যয় হয়। 

− েরর্তীকারল তারক অনয অঞ্চরল সনরয়াগ করা হয়, কিখারন কমী েসরচালনায় অর াগযতার জনয কশষ ে েন্ত তারক 

িাহা যকারী েরদ সনরয়াগ করা হয় এর্ং কমররড তারহররক েসরচালক সনরয়াগ করা হয়। 

এ িময় উক্ত কমররড কষ্টকর জীর্ন  ােন করর গ্রাময এলাকায় কাজ কররন, হাররু্ার্ ুখতরম অংশগ্রহণ কররন। 

এ িময় সতসন ধরা েরে  ান। সকন্তু এমন ককান কখাুঁজ সতসন কররখ  ান সন ক  তার ধরা েোর ঘটনা র্ঝুা 

 ায়। েরল সতসন সনরখাুঁজ র্রল েসরগসণত হন। 

− েসচরশ মারচে র ের সতসন ভাররত গমন কররন। কেয়ারা র্াগারন এরি সতসন ক াগার াগ কররন।  

কনতত ত্ব কেয়ারা র্াগান কথরক প্রতযাহাররর ের উক্ত কমররডরক কেয়ারা র্াগারনর অর্স্থা তদন্ত করর অসতিত্বর কনতত রত্বর 

সনকট সররোটে  করার জনয োঠারনা হয়। 

সতসন অনিুন্ধান করর সররোটে  করার েসরর্রতে কেয়ারা র্াগান কথরক একর্ট টু্রে সনরয় োথরঘাটা, মঠর্াসেয়া অঞ্চরল 

চরল  ান। প্রায় দইু মাি েরর সতসন কনতত রত্বর িারথ ক াগার াগ কররন। সতসন  সদ তখন োথরঘাটা, মঠর্াসেয়া না  
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ক রয় অনিুন্ধান ও সররোটে  করার দাসয়ত্ব োলন কররতন তরর্ তাররক-মসুজরর্র িমরর্ারদর উদ্ভর্ এর্ং ১নং ফ্ররের 

র্াসহনীর সর্ে েয় কঠকারনা, কনতত রত্বর েুনরায়  ক রয় ১নং ফ্রে েসরচালনা করা িম্ভর্ হরয় উঠরতা।  

েরল র্সরশাল কজলায় োক িামসরক েযাসিস্টরদর রণননসতক আিমরণর ের তারদর র্ষোকালীন রণননসতক িংরক্ষরণর 

স্তরর আমারদর ক  চমৎকার সর্কাশ হরয়সছল তা র্টসকরয় রাখা এর্ং র্হু বিনয ও সর্রাট মকু্ত এলাকা গো িম্ভর্ 

হরতা। 

ির্ চাইরত আশ্চ েজনক সর্ষয় হরে উক্ত কমররড  খন অনিুন্ধারনর জনয র্সরশাল  াসেরলন তখন েসথমরধয তার 

এক র্নু্ধর িারথ কদখা হয়। সতসন ঐ র্নু্ধর িারথ তখনই  দু্ধ করার জনয র্ারগরহাট চরল ক রত চান। তার িারথ 

ক  কমররড সছল কি তারক সনর্তত করর। 

− ভুরল  াওয়া তার একর্ট অনযতম িমিযা। সতসন প্রায়ই সর্সভন্ন সর্ষয় ভুরল  ান। েরল তার েরক্ষ গসুছরয় কাজ 

করা ও চলা িম্ভর্ হয়না।  

সনরােত্তা িংিান্ত  

− উক্ত কমরররডর র্ািস্থান অরনক কমী এমনসক িহানভূুসতশীলরাও সচনরতা। সতসন কমী ও িহানভূুসতশীলরদর 

িামরনই উচ্চস্বরর র্ািার ঠিকানা র্রল কর্র্ী/সরকিা ঠিক কররতন, েরল তারা র্ািস্থারনর অর্স্থান কজরন কেরল।  

− সতসন ক  র্ািস্থারন থাকরতন তা েজল ুচি সচনরতা, েজল ুচি র্ািার্ট কাজী চরির কলাকজনরদর সচসনরয় কদয়। 

েজলরু চিান্ত প্রকাশ োওয়ার ের োর্টে র কনতত ত্ব উক্ত কমররডরক অনযত্র কররখ আরিন এর্ং উক্ত র্ািস্থারন না 

থাকরত ও র্ািস্থান র্দলারত র্ারংর্ার র্রল আরিন। এরেররও সর্সভন্ন িময় উক্ত র্ািায় না থাকার জনয কনতত ত্ব 

তারক র্ারর্ার র্রলন। 

সকন্তু উক্ত কথা ও সনরদেশ অগ্রাহয করর প্রায় দইুমাি ঐ র্ািায় থারকন, আররা সতনচারজন কমররড ও কাগজেত্র 

র্ািায় রারখন। এমনসক একর্ট কস্টন, সরভলর্ার, গসুল ও অনযানয দ্রর্য কিখারন আরনন।  

কশষ ে েন্ত েুসলশ ঐ র্ািা করইড করর তারক এর্ং অের এক কমররডরক কগ্রেতার করর। অস্ত্রাসদ এর্ং কাগজেত্র  

ও র্ািার সজসনিেত্র কখায়া  ায়।  

কিৌভাগযর্শতঃ এক কমররড র্াইরর সছরলন র্রল কগ্রেতার হনসন, অের এক কমররড র্সুদ্ধ দ্বারা কর্ুঁরচ  ান। 

এভারর্ সতসন সনরােত্তা িংিান্ত দাসয়ত্ব এর্ং উচ্চস্তররর কথা ও সনরদেশ উরেক্ষা করর সনরজর, কমররডরদর এর্ং 

োর্টে র অস্ত্র ও দ্রর্যাসদর সনরােত্তা সর্সিত কররন। 

উক্ত কমররড সনরজ অথেননসতক অোররশরন অংশগ্রহরণর েসরকল্পনা কররসছরলন,  সদও তা সনরষধ সছল। 

− েজল ুচিরক আঞ্চসলক কনতত ত্ব িংস্থায় না কনওয়া এর্ং গ্রামাঞ্চরল সনরয়ারগর জনয কনতত ত্ব তারক েত্র মারেত 

জাসনরয় সছরলন। সতসন এ সনরদেশ অগ্রাহয করর েজলরুক গরুতু্বেূণে শহররর দাসয়ত্ব প্রদান কররন। েরল েজল ুউক্ত 

কমরররডর অজ্ঞারত শহরর চিান্তমূলক কা োর্লী চালারত িক্ষম হয়। 
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− েরর্তীকারল েজল ুচরির কা োর্লী ধরা েেরল েজল ুেলায়ন করর। তারক কখাুঁজ করর োওয়া  ায়। তারক 

আটরক রাখার জনয ( ারত কি োলারত না োরর) উক্ত কমররডরক সনরদেশ কদওয়া হয়। সকন্তু উক্ত কমররড ইহা 

 থা থভারর্ গরুতু্ব িহাকারর কা েকরী কররন সন। েরল েজল ুচি োলারত িক্ষম হয়। এর েসরণসত সহরিরর্ চি 

খুলনায় ঘাুঁর্ট কগরে র্িা, োর্টে র অস্ত্র ও সজসনিেত্র দখল, কমরররডরদর প্রতাসরত করা, খলুনার কাজ ক্ষসতগ্রস্ত করা, 

সকছুসদন োর্টে  সর্ররাধী তৎেরতা চালারত িক্ষম হয়। 

েজল ুচিরক োহাো সদরয় আটরক রাখরত োররল তখনই চি চূণেসর্চূণে হরয় ক ত। েজল ুচিরক উক্ত কমরররডর 

র্ািস্থারনই আটরক রাখা িম্ভর্ হরতা  সদ উক্ত কমররড িতকে  হরতন। (েজল ুস্ত্রীিহ উক্ত কমরররডর র্ািস্থারন 

থাকরতা)। েজলরু চিান্ত প্রকাশ কেরল কনতত ত্ব উক্ত কমরররডর র্ািস্থারন ক  সরভলর্ার সছল তা সনরয় আিার জনয 

োঠায় (রগােরন)। উক্ত কমররড হন্তদন্ত হরয় কখাুঁজ কররন, (উহা েজল ুেূর্োরেই িসররয় কেরলসছল) সকন্তু সতসন 

োনসন। তার কা েকলাে েজলরু স্ত্রীর মরন িরদরহর উরদ্রক করর, সতসন েজলরু স্ত্রীরক অস্ত্র িম্পরকে  সজরজ্ঞি কররন, 

এমনসক অস্ত্র কখাুঁজার সর্ষরয় েজলরুক র্লরত সনরষধ করর আরিন। 

েজল ুস্ত্রীর সনকট কথরক ির্ শরুন িরে িরে স্ত্রীিহ েলায়ন করর। এভারর্ তার অিতকে তার জনয তারা উক্ত 

কমরররডর র্ািস্থান কথরক োলারত োরর এর্ং একর্ট অস্ত্র দখল কররত িক্ষম হয়।  

− কলসনন কিাজা কলাক ও র্দমাইশরদর একই িারথ গাল সদরয়রছন। কারণ কিাজা কলারকরা িহরজই র্দমাইশরদর দ্বারা 

র্যর্হৃত হরত োরর এর্ং তারা অজ্ঞাতিাররই র্দমারয়শরদর িহায়তা এর্ং সর্প্লরর্র ক্ষসত িাধন কররত োরর। 

চিান্তকারীরাও উক্ত কমররডরক র্যর্হার করা, তারক মখুোত্র সহরিরর্ র্যর্হার করা, তারদর েুতুল সহরিরর্ দাুঁে 

কারারনার প্ররচষ্টা চালায়।  

উক্ত কমররড চি, চরির িারথ  কু্ত এর্ং কের্টর্রুজে ায়ারদর মতামত প্রসতেসলত কররন, অজ্ঞাতিারর কখরনা কখরনা 

তারদর মখুোত্র হন।   

চরির উরেশয সছল উক্ত কমররডরক েুতুল সহরিরর্ দাুঁে কসররয় তথাকসথত কনতত স্থানীয়  কমররডরদর বর্ঠরক আহর্ান 

করা, খতম, গজুর্-অের্াদ, ভীসত প্রদশেন এর্ং র্দুরকর ডগায় কনতত ত্ব দখল করা।  

এ কাররণ চি তারক আিমণ কররতা না, তারা তারক চালারত োররর্ র্রল প্রকারশয র্লরতা। 

উক্ত কমররড কিাজা হওয়ায় এ িকল ষে ন্ত্র র্রুঝন সন।  

এ কাররণ উক্ত কমররডরক িমারলাচনা করর এ িময় ককন্দ্রীয় কসমর্ট উরেখ করর ক , ককান ককান কিাজা কমররড 

চরির খপ্পরর েেরত োররন। 

োর্টে  কনতত রত্বর িতকে তার জনয চরির এ েসরকল্পনা কা েকারী হয়সন।  

− সতসন জননক িহানভূুসতশীরলর র্ােীরত তার অনমুসত র্যতীত এর্ং তারক না জাসনরয় একর্ট কস্টন দইু মাি 

রারখন। েরর উক্ত িহানভূুসতশীল এ সর্ষরয় জানরত কেরর খরু্ই িন্ত্রস্ত হন।   
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− আমারদর কস্টন আরছ ইহা কদখারনার জনয সতসন দইুজন িহানভূুসতশীরলর র্ািায় কস্টন সনরয়  ান। এরত তারা 

খুর্ই ঘার্রে  ায়। 

এ িকল কাররণ উক্ত অঞ্চরলর িহানভূুসতশীলগণ তারদর র্ািস্থান োর্টে র কমররডরদর সচনারত চান না। 

− েূরর্েও সতসন এরূে সনরােত্তা সর্িকারী কাজ কররন।   

সতসন এর্ং অের করয়কজন কমররড কর্ামা বতরী কররত কগরল (র্ািস্থারন এর্ং কনতত স্থানীয় কমীর েরক্ষ কর্ামা বতরী 

করা উসচৎ নয়) দঘুেটনা ঘরট। সতসন হকচসকরয়  ান, েরল মূলযর্ান ঠিকানা, কলখা, ডারয়রী ও দ্রর্যাসদ সনরয় আিরত 

োররনসন।  

সতসন ইরে কররল কাগজেত্র ধ্বংি করর আিরত োররতন, তাও সতসন কররন সন। েরল েুসলশ উক্ত ডারয়রী কথরক 

ঠিকানা উদ্ধার করর জননক িহানভূুসতশীলরক কগ্রেতার করর। সতসন র্হুসদন কজরল কষ্ট কররন।   

− উক্ত কমররড কারাগার কথরক র্হু িহানভূুসতশীলরদর নারম সচঠি োঠান,  ার েরল তারা সনরােত্তার অভার্ কর্াধ 

কররন। 

এভারর্ তারদর সনরােত্তা সর্সিত হয়। 

− উক্ত কমরররডর িারথ কদখা কররত  াওয়ার িমরয়ও একাসধক কমররডরক োর্টে -নাম ধরর উচ্চস্বরর ডারকন, েরল 

তারদর সনরােত্তা সর্সিত করর কতারলন। কলসনন র্রলরছন, েুসলশরক এসেরয় চলাও সর্প্লর্ীরদর একর্ট ক াগযতা। এজরনয 

প্ররয়াজন করঠারভারর্ সনরজ সনরােত্তার সনয়মার্লী োলন করা এর্ং অরনযর দ্বারা তা োলন করারনা। 

উেররাক্ত ঘটনার্লী কথরক কদখা  ায় উক্ত কমররড সনরজর ও অেররর এর্ং িংগঠরনর সনরােত্তা োলরনর কক্ষরত্র 

চরম অর াগযতার েসরচয় কদন।   

িাংগঠসনক কক্ষরত্র  

ককন্দ্র কততেক প্রদত্ত উক্ত কমরররডর েসরচালনাধীন ছয়জন িার্েক্ষসনক কমী সছল। এরদর মারঝ একজন র্ারদ িকলরকই 

কারজ লাগারনা ক রতা।  

সতসন েরর আররা একজন কমী িার্েক্ষসণক কররন। 

অের একজন কমীরক অনয অঞ্চল কথরক র্দলী করর তার েসরচালনাধীন কদওয়া হয়। ইসন র্ািায় কথরক িার্েক্ষসণক 

কাজ কররত োররতন।  

এ কথরক কদখা  ায় উক্ত কমররডিহ আটজন কমী িার্েক্ষসণক কাজ কররত োররতন। উচ্চস্তর তারক প্রসতমারি 

কমেরক্ষ সতন কথরক চার’শ টাকা প্রদান কররতা। স্থানীয় ভারর্ দইু সতন শত টাকা উঠরতা। অথে, কমী ও অনযানয 

িসুর্ধার সদক সদরয় তার েসরচালনাধীন এলাকা িমগ্র িংগঠরনর সদ্বতীয় র্া তততীয় স্থান কেরয়রছ। সকন্তু উক্ত কমররড 

কমী এর্ং উেররাক্ত িরু াগ িসুর্ধার িদ্বযর্যর্হার কররত িমূ্পণে র্যথে হন। দাসয়ত্ব ও কাজ র্েন কররত  
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না োরার েরল কমীরা কাজহীন থারক। েরল দ’ুজন কমী (একজন িার্েক্ষসণক, অেরজন র্ািায় কথরক িার্েক্ষসণক 

কাজ কররত ইেুক সছরলন) িসুর্ধার্াদী হন। 

তারদররক দইু সতন মাি ককান কাজই কদওয়া হয়সন, েরল তারা হতাশ হন এর্ং িসুর্ধার্াদী হন।  

জননক কমী তার কমেস্থল তযাগ করর অনয অঞ্চরল চরল  ান। সতসন তার সনকট কথরক দাসয়ত্ব র্রুঝ কননসন। েরল 

উক্ত অঞ্চরলর কাজ নষ্ট হয়। েরর নতুন েসরচালক ক াগার াগ করর কদরখ কিখানকার কমীরা িদুীঘে সদন ক াগার াগ 

না কেরয় োর্টে র প্রসত আস্থা হাসররয়রছ। 

অের একর্ট গরুতু্বেূণে এলাকার িারথ অসনয়সমতভারর্ ক াগার াগ  রাখা হরতা। কশষ ে েন্ত তার কগ্রেতাররর ের সতসন 

দ’ুর্ার প্রসতশ্রুসত সদরয়ও ক াগার াগ করার উোয় উরেখ কররনসন।   

স্থানীয় কনতত স্থানীয় কমীরদর সনয়সমত বর্ঠক হরতা না, তার কগাটা কারজর আমরল মাত্র একর্ার বর্ঠক হয়। 

− ককন্দ্র কথরক প্রচার দসললেত্র উক্ত অঞ্চরল কপ্ররণ করা হয়। সকন্তু তা কমী-িহানভূুসতশীলরদর সনকট কেৌুঁছারনা, 

তারদররক সনরয় েো, তারদর মাধযরম সর্তরণ করা হরতা না। সতসন দসললেত্র র্স্তার্দী করর সনরজর আশ্রয়স্থরল 

রাখরতন।  

তার কগ্রেতাররর িময় েুসলশ প্রচুর দসললেত্র োয়। আমরাও সর্তরণ হয়সন এরেূ এক র্স্তা দসলল োই। 

− তার এলাকার কমীরদর িংগঠিত করা, সনয়সমত তারদর ক্লাি কনওয়া, সনরােত্তা ও কগােনীয়তা সশক্ষা কদওয়া, 

ক াগার াগ রাখা, কাগজেত্র কেৌুঁরছ কদওয়া ও তা সনরয় আরলাচনা করা, তারদর মান উন্নয়ন করা, তারদর মাধযরম 

নতুন ক াগার াগ করা, তারদর দাসয়ত্ব কদওয়া ও কারজ লাগারনা প্রভত সত িংগঠরনর িাধারণ কমেেদ্ধসত উক্ত কমররড 

কখনই কা েকরী কররন সন। 

েরল কমীরা উন্নত ও িংগঠিত হয়সন র্রঞ্চ আরস্ত আরস্ত তারা ককরট েরে।  

েরর্তীকারল ভাল কমী সনরয়ারগর ের উক্ত এলাকার কমীরা িংগঠরনর উেররাক্ত কমেেদ্ধসত কদরখ র্রল “এধররনর  

কমেেদ্ধসত ররয়রছ এটা প্রথম জানলাম।’’ 

েরল স্থানীয় কমীরা কখরনাই উন্নত হয়সন  া ঐ এলাকার কারজর সর্কারশর জনয একান্ত প্ররয়াজন সছল। 

েরর্তীকারল ভাল েসরচালক সনরয়ারগর ের স্থানীয় কমী কর্ররায় (চার মাি েসরচালনার ের চারজন উন্নতমারনর  

স্থানীয় কমী কর্ররায়), কমাট িার্েক্ষসণক কমী সছল প্রথম সদরক একজন, েরর স্থানীয় দ’ুজন িহ চারজন হয়।   

র্তেমারন িমগ্র এলাকা িম্ভার্নাময় সহরিরর্ সর্কাশ লাভ কররছ। স্থানীয় কমী োওয়ার েরল কাজ সর্কারশর সভসত্ত 

বতরী হরে।  

− উক্ত কমররড িহানভূুসতশীলরদর েসরচালনার কক্ষরত্র িমূ্পণে র্যথেতার েসরচয় কদন। সতসন িহানভূুসতশীলরদর িারথ 

আরলাচনা ও ক াগার াগ করার িময় অেসরস্কার ও অেসরেন্ন অর্স্থায়ই ক রতন (েসরস্কার েসরেন্নতা হরে ির্েহারার  
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অভযাি  া তার সছল না, েক্ষান্তরর কু্ষরদ র্রুজে ায়া বনরাজযর্াদীরদর মত অেসরস্কার ও অেসরেন্নতা তার অভযাি 

সছল)। এর েরল িহানভূুসতশীলরা অস্বসস্ত অনভুর্ কররতা এর্ং সনরােত্তা সর্সিত হরে এরেূ মরন কররতা।  

সতসন তারদর িারথও একরঘরয় সনজ কখয়াল খুশীমত আলাে কররতন। এ কাররণ অরনক িহানভূুতীশীল তারক 

আকষেণীয় মরন কররতা না। এমনও মন্তর্য কররতা ক , এরক সদরয় ক াগার াগ রাখরল িহানভূুসতশীলরা িরর েেরর্। 

(র্াস্তরর্ও অরনক কক্ষরত্র তাই হরয়রছ) এর েরল তারদর মান উন্নত হয়সন।  

− সতসন কা ের্লী েসরচালনার কক্ষরত্র কমীরদররক িমারর্সশত করা, তারদর মতামত িংগ্রহ করা, তারদর প্রস্তার্ কনওয়া 

প্রভত সত গণতাসন্ত্রক েদ্ধসতিমূহ অনিুরণ কররতন না।  

অনযরা মতামত সদরল তা অরনক কক্ষরত্র উরেক্ষা কররতন (র্ািা র্দলারনািহ অরনক কক্ষরত্র)। 

সতসন সনজ কখয়াল খশুীমত কাজ কররতন। এর েরল কাজ সর্কাশ লাভ কররসন, কমীরদর উৎিাহ র্ারেসন এর্ং 

সতসন সনরজ অন্ধ গসলরত আটরক েরেন।  

মতাদশেগত 

− সতসন ককান ককান কক্ষরত্র মকু্ত মরন িমারলাচনা করা,  থািমরয় িমারলাচনা কররনসন। 

একাররণ ককন্দ্রীয় কসমর্ট তারক একর্ার িমারলাচনা করর মকু্ত মন না হওয়া এর্ং  থা িমরয় িমারলাচনা না করার 

জনয।  

− তার উেররাক্ত ত্রুর্ট সর্চুযসতর উৎি হরে তত্ত্বরক অনশুীলরনর িারথ িমন্বয় না করার েল। কারণ তত্ত্বগত 

ভারর্ সতসন উেররাক্ত সর্ষয়িমহু অর্সহত সছরলন, সকন্তু তা সতসন প্ররয়াগ কররনসন।  

ইহা মতাদশেগত কক্ষরত্র কগাোমীর্ারদর র্সহপ্রকাশ। ইহা কু্ষরদ র্রুজে ায়া মতাদরশেরও একর্ট র্সহঃপ্রকাশ।  

উক্ত কমররড সনজস্ব অসভজ্ঞতার িার িংকলন সহরিরর্ প্রর্ন্ধ না সলরখ তত্ত্বগত (সনজস্ব অসভজ্ঞতার আরলারক নয়) 

প্রর্ন্ধ কলরখন।  

এ কাররণই সতসন সনরজর ভুলত্রুর্ট কথরক সশক্ষা গ্রহণ করর ভসর্ষযরতর ভূল এোরত এর্ং অনশুীলনরক প্রসতসনয়ত 

উন্নত ে োরয় উন্নীত কররত োররনসন, র্ার র্ার একই ভূল করর কগরছন। ইহা কগাোমীর্াদী সর্চূযসত।  

উপসংহার   

উেররাক্ত সর্ষয় অর্গত হরয় কমীরদর মরন প্রশ্ন জাগা স্বাভাসর্ক ক , র্তেমান আঞ্চসলক েসরচালকরদর মান প্রথম 

কশ্রণীর ধরা হরল তারদর েরর্তী নীচু স্তররর কমীরদর মান সদ্বতীয় কশ্রণীর ধরা হরল তারদর চাইরত উক্ত কমরররডর 

মান নীচু তর্ওু তারক ককন তারক এত গরুতু্ব ও িরু াগ িসুর্ধা কদওয়া হরয়রছ।  

এর উত্তর সনরম্ন প্রদান করা হরে। 



েতষ্ঠা ৮ 

সর্প্লর্ ও োর্টে  কতগরুলা স্তররর মধয সদরয় অসতিম করর।  

আমারদর িংগঠন  খন সর্প্লরর্র প্রথম স্তরর সছল তখন িংরশাধনর্াদীরদর সর্ররুদ্ধ তত্ত্বগত িংগ্রাম করা এর্ং সর্প্লর্ী 

লাইন সনণেয় করা প্রধান কাজ সছল। এ িময় তত্ত্বগত জ্ঞানটাই সনণোয়ক ভূসমকা োলন করররছ।  

এ িময় িম্পরকে  কলসনন র্রলরছন, সর্প্লর্ করার জনয  খন সর্প্লর্ী লাইন সনধোসরত হয়সন, তখন লাইন সনণেরয়র জনয 

তত্ত্বটাই গরুতু্বেূণে হরয় দাুঁোয়। 

আমারদর িংগঠরন সর্সভন্ন আকত সতর িংরশাধনর্াদীরদর সর্ররুদ্ধ িংগ্রাম এর্ং সর্প্লর্ী লাইন সনণেরয়র িময় তত্ত্বগত 

জ্ঞান িম্পন্ন কমররডরা প্রাধানয কেরয়রছন। উক্ত কমররডও একাররণই প্রাধানয কেরয়রছন। 

১৯৭১ িারলর েরর্তীকারল িংগঠরনর লাইন সনধোররণর স্তর িম্পন্ন হয় এর্ং িংগঠরনর লাইন র্াস্তর্ায়রনর স্তর 

প্রধান হরয় েরে।  

সকন্তু অস্থায়ীভারর্ ১৯৭১ িারলর সডরিম্বররর সদরক সকছু িময় লাইন সনধোরণ েুনরায় প্রধান হরয় দাুঁোয়।  

সকন্তু প্ররয়ারগর, তরত্ত্বর িারথ অনশুীলরনর িমন্বরয়র সদক প্রাধানয কদওয়ার জনয কংরগ্ররি ির্েপ্রথম সিদ্ধান্ত কনওয়া হয় 

কগাোমীর্াদ োর্টে র প্রধান সর্েদ; ইহা কঘাষণা করর অনশুীলরন  কু্ত নয় এরেূ তরত্ত্বর প্রাধারনযর েসরিমাসি। 

েরর্তীকারলর শসুদ্ধ অসভ ান এর্ং র্তেমারনর কগাোমীর্াদ সর্ররাধী শসুদ্ধ অসভ ান অনশুীলরন  কু্ত নয় এরূে তরত্ত্বর 

প্রাধানয কক চূণে-সর্চূযণে করার েদরক্ষে।  

কারজই উক্ত কমরররডর প্রাধারনযর কারণ সর্প্লরর্র প্রথম স্তররর প্ররয়াজনীয়তা, র্তেমারনর স্তররর ক াগযতার মােকাঠিরত 

সতসন অর াগয হরয় েরেরছন।  

িংগঠরনর ও সর্প্লরর্র েরর্তী স্তর হরে িামসরক কক্ষরত্রর িমিযা িমাধান। এরক্ষরত্র িমিযা িমাধারন িক্ষম কমররডরা 

তখন প্রাধানয োরর্ন।  

এর েরর্তী ে োরয় আিরর্ রাষ্ট্র েসরচলানা ও জাতীয় গণতাসন্ত্রক সর্প্লর্ িম্পন্নকালীন িমিযার িমাধান। এরত 

িক্ষম কমররডরা তখন প্রাধানয োরর্ন।  ারা েূরর্ের স্তরর প্রাধানয কেরয়রছন সকন্তু এ স্তরর অর াগয তারা স্বাভাসর্ক 

ভারর্ই অর াগয হরয় েেরর্ন, নতুন ক াগযরা তারদর স্থান দখল কররর্। 

এরেরর আিরর্ িমাজতাসন্ত্রক সর্প্লর্, িমাজতাসন্ত্রক গঠনকা ে এর্ং ির্েহারার িাংস্কত সতক সর্প্লর্ েসরচালনার স্তর, এ 

স্তরর প্রাধানয োরর্ন  ারা এ স্তরর দ্বাসয়ত্ব োলরন িক্ষম।    

কারজই সর্প্লর্ ও োর্টে র স্তররর দায়ীত্বার্লী সনণেয় কররর্ কমররডরদর ক াগযতার মােকাঠি। ক  স্তররর  ারা ক াগয 

তারাই কি স্তরর প্রাধানয োরর্ন। েরর্তী স্তররর ক াগযতা না থাকরল তারা র্াসতল হরয়  ারর্ন। ইহা সর্প্লরর্র ও 

োর্টে র অলংঘণীয় র্স্তুগত সনয়ম।  

চীনিহ েতসথর্ীর িকল কদরশই এরূে ঘরটরছ।  



েতষ্ঠা ৯ 

এ কাররণই সর্প্লরর্র এক স্তরর ক াগয থাকা কঠিন নয়, কঠিন হরে প্রসতর্ট স্তররর প্ররয়াজন অন ুায়ী সনরজরক ক াগয 

রাখা, সনরজরক েসরর্তেন করা। 

এ কাররণই িভােসত মাও র্রলরছন, “সকছু কারলর জনয ক াগয থাকা কঠিন নয়, কঠিন হরে িারাজীর্ন ক াগয 

থাকা।” 

আমারদর কমররডরদর উসচত িারাজীর্ন ক াগয থাকা।  

আমরা  সদ োর্টে  ও সর্প্লরর্র সর্সভন্ন স্তররর জনয ক াগয কমীরদর কর্র করর  থা থ স্থারন সনরয়াগ না কসর, েরুরারনা 

স্তররর জনয ক াগয সছল সকন্তু র্তেমান স্তররর জনয অর াগয এরূে কমররডরদর  সদ না র্দলাই তরর্ িংগঠরন 

আমলাতন্ত্র ঢুকরর্ এর্ং িংগঠরনর গসত, সর্কাশ র্যাহত হরর্, িংগঠন স্থসর্র ও মতত হরর্।   

নীসত সনধোররণর জনয এর্ং কমী েসরচালনার জনয প্ররয়াজন তত্ত্ব ও অনশুীলরনর িমন্বয় এর্ং একসদরক কগাোমীর্াদ 

অনযসদরক িংকীণে অসভজ্ঞতার্াদ েসরহার।  

কারজই উক্ত কমরররডর নীসত সনধোররণর কক্ষরত্র সনরয়াগ র্জায় রাখার অথেই হরর্ োর্টে  কগাোমীর্াদ দ্বারা প্রভার্াসন্বত 

হওয়ার িম্ভার্নারক র্জায় রাখা। েরল োর্টে  র্াম র্া দসক্ষণ সর্চুযসত, িংরশাধনর্াদ ও িসুর্ধার্ারদর সশকারর েসরণত 

হরত োরর। উক্ত কমররড কিাজা কলাক, খারাে কলারকরা এর িরু াগ সনরত োরর।   

েক্ষান্তরর তার তত্ত্বগত জ্ঞানরক (একতরো) র্যর্হার করা  ায় সকন্তু োর্টে র নীসত সনধোররণ তা প্রভার্ কেলরর্ 

না, খারাে কলাক তারক র্যর্হার কররত োররর্ না, সনরােত্তা ও িাংগঠসনক দাসয়ত্ব কনই এরূে স্থারন তারক সনরয়াগ 

দান করা উসচত।  

তারক প্রাধানয কদওয়ার অের একর্ট কারণ হরে োর্টে র অনসভজ্ঞতা।  

সর্রশষ জ্ঞান র্যর্হার করার ধারণা িংগঠরনর সছল না। অথোৎ ক াগযতা না থাকরল কসমর্টরত না সনরয় ক াগয 

র্যসক্তরক েসরচালক সনরয়াগ করর দাসয়ত্ব োলন করারনা এর্ং সর্রশষ জ্ঞান িম্পন্নরদর জ্ঞান র্যর্হার করার অসভজ্ঞতা 

োর্টে র সছল না।  

কারজই সর্প্লরর্র, োর্টে র সর্কারশর স্তর এর্ং িংগঠরনর কমী সনরয়াগ ও র্যর্হাররর অনসভজ্ঞতার কাররণই উক্ত 

কমররড প্রাধানয োন। 

উক্ত কমরররডর ভাল ও শসক্তশালী সদকগরুলা র্যর্হার কররত হরর্। 

উক্ত কমররডরক আহর্ান জানারনা হরে সতসন ক ন সনজ ক াগযতা, িীমার্দ্ধতা ও ত্রুর্টর সদকিমূহ ও তার মতাদশেগত 

সভসত্ত উেলসি কররন, এর্ং িংরশাধরন ব্রতী হন; এগরুলার সর্রর্চনার সভসত্তরত িংগঠন প্রদত্ত দাসয়ত্ব োলন কররন; 

িংগঠরনর প্রসত আস্থা র্জায় রারখন।  

তার প্রসত িংগঠরনর আস্থা এর্ং সর্শ্বাি ররয়রছ; সতসন ক ন ইহা র্জায় রারখন □ 


