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িমাল াচনার পদ্ধসি 

○ অিীলি আমরা িমাল াচনার িময় পার্টব কমী র্া কমলরডলদর পলুরাপুসর কসমউসনস্ট মলন করিাম। এটা 

র্াস্তর্মখুী সচন্তা সি  না। কারর্, পার্টব র কমীরা পলুরাপুসর কসমউসনস্ট নন। 

○ পার্টব র কমীলদর মিাদশবগি কেত্রলক দইুোলর্ োগ করা যায়—ির্বহারা সদক, েুলদ র্লুজব ায়া সদক। 

○ কালজই কমলরডলদর িমাল াচনার িময় ির্বদাই মলন রাখলি হলর্ যালি িালদর েুলদ র্লুজব ায়া সদক েুলদ 

র্লুজব ায়া িংগ্রালমর রূলপ প্রকাশ না পায় এর্ং আমালদর উলেশয ও ঐকযলক র্যহি না কলর। 

○ আমরা এমনোলর্ িমাল াচনা করর্ যালি কমলরডলদর েুলদ র্লুজব ায়া সদক েুলদ র্লুজব ায়া িংগ্রালমর রূপ সনলয় 

প্রকাশ না পায়। 

েুলদ র্লুজব ায়ালদর সনলজলদর এর্ং জনগলর্র িালথ িংগ্রালমর রূপ হলে সর্লেদপন্থীর্াদী। সর্লেদপন্থীর্াদ সনম্নরূলপ 

প্রকাশ পায়ঃ 

রাগারাসগ, ঝগড়া; 

মান অসেমান; 

কান্নাকার্ট; 

অিহলযাগ; 

অিন্তুষ্টিা; 

মন খারাপ, হিাশ, সনরাশ; 

দ িযাগ, চক্র, ষড়যন্ত্র করা, উপদ , দগুব গঠন করা, গজুর্, অপর্াদ রটনা করা; 

আত্মহিযা করা; 

র্দমাইশী ককৌশ  অর্ ম্বন করা। 

○ ির্বহারার সনলজলদর এর্ং জনগলর্র মিযকার দ্বন্দ্ব/িংগ্রাম মীমাংিার পদ্ধসি হলে ঐকয-িমাল াচনা-

আত্মিমাল াচনা-ঐকয। 

িমাল াচনা করার পদ্ধসি 

ঐকযঃ কয িক  সদকিমলূহর িালথ একমি িা কর্র করা, িা উলেখ করা, প্রশংিা করা, ঐ িক  সদলকর িালথ 

একমি কপাষর্ করা। 
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একর্ট একর্ট কলর িমাল াচনার পলয়ন্ট সনলয় অগ্রির হওয়া। প্রথলমই িমাল াচনা না কলর ঐ ত্রুর্টর সর্ষয় সনলয় 

মাকব ির্াদ অিযয়ন করা (যালক িমাল াচনা করা হলর্ িালক সনলয়), আল াচনা করা, র্ঝুালনা, শসুদ্ধ অসেযালনর 

পদ্ধসি অনিুরর্ করা। 

এ প্রসক্রয়ায় ত্রুর্ট িম্পলকব  উপ সি করার পযবায় উপসিি হল  িালক িমাল াচনা করা, ত্রুর্ট উলেখ করা, 

িংলশািলনর প্রলয়াজনীয়িা উলেখ করা, িার ত্রুর্ট িংলশাসিি হল  সর্প্লর্ ও জনগলর্র উপকার হলর্ িা িুল  

িরা, িার মালনান্নয়ন ও ো র জনয র্ া হলে িাও উলেখ করা। 

িালক িংলশািলন িহায়িা করা। 

িমাল াচনা গ্রহর্ করার পদ্ধসি 

ককউ িমাল াচনা করল  িমাল াচলকর কের্ী দসৃষ্টেঙ্গীর প্রশংিা করা। 

িমাল াচক উদারিার্াদী নয় িার প্রশংিা করা। 

িমাল াচক আমার ো র জনয র্ লি অথবাৎ আমার ত্রুর্ট দরূ হল  আসম জনগলর্র ো  কির্ক হলর্া এ কারলর্ 

র্ লি র্ল  িমাল াচকলক প্রশংিা করা। 

কদাষ থাকল  র্া েু  হল  অকপলট স্বীকার করা, আত্ম-িমাল াচনা করা, িংলশািলনর আন্তসরক প্রলচষ্টা চাস লয় 

িংলশািন করা। 

কদাষ না থাকল  েসর্ষযলির জনয িিকব  হওয়া। 

িমাল াচনা গ্রহর্ করার পদ্ধসির উপর অসিসরক্ত পলয়ন্টিমূহ 

১। ককউ িমাল াচনা করল  িা প্রিযাখযান না কলর গ্রহর্ করা, অস্বীকার না করা। 

২। িমাল াচনা শলুন অলনযর ঘালড় কদাষ না চাপালনা। 

৩। যা র্ া হল া িা সর্লেষর্ ও সর্চার করা; দরকার হল  িময় কনওয়া সর্চার-সর্লেষলর্র জনয। 

৪। কয সর্ষলয় র্া কাজ িম্পলকব  র্ া হল া অলনক িময় মলন হয় কয কাজটা কসরসন র্া করার ইোও সি  না। 

এ অর্িায় র্সুঝলয় র্ লি র্ া। 

৫। আপনার িমাল াচনার িালথ আসম একমি িলর্ সক সক কেলত্র এির্ প্রকাশ কপ  র্সুঝলয় র্ নু—এ মলনাোর্ 

প্রকাশ করা। 

৬। িমাল াচনালক অপমানজনক র্া অিম্মানজনক মলন না করা। সর্দ্রুপ কলরলি এরপূ মলন না করা। ইিযাসদ 

সচন্তা করল  িমাল াচনার সর্ষয়র্স্তুর উপর সচন্তা থাকলর্ না। সর্ষয়র্স্তুর গরুতু্ব েুল  যালর্ এর্ং ত্রুর্ট িংলশাসিি 

হলর্ না।  
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৭। িমাল াচনা গ্রহলর্র িময় চার িরলর্র একিরফার্ালদর সর্লরাসিিা করাঃ 

ক) ফমব/পদ্ধসিলক আঁকলড় িরা; 

খ) অপমানজনক মলন করা; 

গ) সনলজর প্রসি হিাশ হওয়া; 

ঘ) প্রসিলশাির্াদী হওয়া। 

৮। িমাল াচনা কযই করকু িালক অসেনসিি করা। 

৯। ত্রুর্ট থাকল  আন্তসরকোলর্ স্বীকার করা, আত্মিমাল াচনা করা এর্ং িংলশািলনর জনয ঐকাসন্তক প্রলচষ্টা 

চা ালনা। 

১০। িংলশািলনর জনয অলনযর িহায়িা ও সনজস্ব প্রলচষ্টা প্রলয়াজন, এর মালঝ সনজস্ব প্রলচষ্টা প্রিান। সনজস্ব 

প্রলচষ্টা হল া—র্ারংর্ার সশো, সর্লেষর্, িহায়িা গ্রহর্ এর্ং িংলশািলনর জনয কশষ পযবন্ত অিযর্িালয়র িালথ ক লগ 

থাকা। 

১১। ত্রুর্টর উৎি অিীি ও র্িবমালনর মালঝ, সর্লশষ কলর অিীলির িমাজ জীর্লনর মালঝ সনসহি। িাই 

অিীি র্িবমানলক সর্লেষর্ করার মািযলম ত্রুর্টর উৎি, প্রকৃসি ও সনয়মসর্সি আসর্ষ্কার কলর িা িংলশািন করা 

িহজ হলর্। 

১২। ত্রুর্ট অস্বীকার করা, পদ্ধসিলক কদাষ কদওয়া, কদাষ অলনযর কাঁলি চাপালনা, হিাশ হলয় যাওয়া, প্রসিলশাির্াদী 

হওয়া ইিযাসদ খারাপ। এলি অনযলদর িারর্া খারাপ হলয় যালর্, অলনযর িালথ িম্পলকব র অর্নসি হলর্, সনলজরও 

অিঃপিন হলর্। 

১৩। িমাল াচনালক স্বাগি জানালনা। যুসক্ত খাড়া না করা, ঐলকযর সদক খুলঁজ কর্র করা। 

১৪। িমাল াচনা গ্রহর্ করার পদ্ধসি ‘যা জালনন র্ নু, ির্টাই র্ নু, র্ক্তালক কদাষ কদলর্ন না, েু  থাকল  

িংলশািন করনু, েু  না থাকল  িিকব  কহান’, এ মলনাোলর্র িসৃষ্ট করলি হলর্।  

১৫। কয সর্ষলয় িমাল াচনা হলয়লি িা িংলশািলনর মািযলম িমাল াচলকর িালথ ঐ সর্ষলয় অননকয দরূ করা। 

এোলর্ আলরা উন্নিির ঐকয অজব ন করা। 

১৬। উপলরাক্ত পদ্ধসিলি ঐলকযর উলেশয সনলয় িমাল াচনা, সশো প্রদান, আত্মিমাল াচনা, িংলশািলনর মািযলম 

ত্রুর্ট দরূ করার সেসিলি নিুন ঐকয প্রসিষ্ঠা করা।  

এোলর্ ঐকয-িমাল াচনা-আত্মিমাল াচনা-ঐলকযর  েয অজব ন করা □ 

 


