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সাংগঠমিক প্ৰস্তাৱ
অসম প্ৰদেশ কংদেছ কমমটীি বতিমািি সভাপমতদে ভািপ্ৰাপ্ত সভাপমত মহ াদপ
ছৰ্াৱা ২ জুলাইত োমেত্বভাি ললদে েলদটাক পুিদিামিমৱত কমিবি কািদে প্ৰদেশ
কংদেছি মবষেববীোি দুখি লবঠক আৰু ছজেষ্ঠ কংদেছ ছিতাসকলি এখি লবঠক
অিুমষ্ঠত কমি মত মবমিমে কিাি লগদত ছতওঁদলাকি পিা মবমভন্ন ধিেি মেহা পিামশি
ছলাৱা হে।
২০১৬ িি মবধািসভা মিবিা িত কংদেছ েলি মবপৰ্িেি পৰ্িাদলা িাি বাদব
আমজি এই বমধিত কাৰ্িমিবিাহক সভা মবমভন্ন এিাব ছিাৱািা কািেত অিুমষ্ঠত কিাত
পলম হ’ল ৰ্মেও, মিবিা িী মবপৰ্িেি পাছত েলি কমিীসকলি মাজত ছেখা মেো
হতাশা েূি কমিবি বাদব আৰু ভামি পিা মদিাবল ঘূিাই আমিবি বাদব ভািপ্ৰাপ্ত
সভাপমত আৰু কংদেছ মবধামেিী েলি েলপমতি ছিতৃত্বত ইমতমদধে ১৩ খি মজলা
ভ্ৰমে কমি সকদলা পৰ্িােি কংদেছ কমিীি লগত মত মবমিমে কিা লহদছ আৰু
ছতওঁদলাকি পিা মিবিা িী মবপৰ্িেি মতামত মব িাি লগদত অিাগত মেিত েলদটাক
পুেদিামিমৱত কমিবি বাদবও মেহা-পিামশি মব িা হে।
ছৰ্াৱা জুি-জুলাই মাহত িাজেখিি মবমভন্ন ঠাইত ছহাৱা প্ৰলেংকািী বািপািীি
ক্ষে-ক্ষমতি বুজ ল’বলল আৰু ক্ষমতেস্ত িাইজি খা-খবি ল’বলল অসম প্ৰদেশ কংদেছ
কমমটীি তিফি পিা মতমিটা েল ক্ৰদম – ভািপ্ৰাপ্ত সভাপমতি ছিতৃত্বত িামমি অসম,
কংদেছ মবধামেিী েলি েলপমত শ্ৰীদেবব্ৰত শইকীোি ছিতৃত্বত উজমি অসম আৰু
উপেলপমত শ্ৰীিমকবুল হুদছইিি ছিতৃত্বত উত্তি অসম ভ্ৰমে কদি।
ইোি উপমিও ছৰ্াৱা ৫ আগষ্টত ছকাকিাঝািি বালাজাি মতমিআমলত সংঘমটত
ছহাৱা মহংসাত্মক ঘটিাি বুজ ছলাৱাি লগদত মিহতি পমিোলবগি আৰু আহতসকলক
অসম প্ৰদেশ কংদেছ কমমটীি ভািপ্ৰাপ্ত সভাপমত শ্ৰীমিপুি বিা, মবদিাধী েলপমত
শ্ৰীদেবব্ৰত শইকীো, উপ-েলপমত শ্ৰীিমকবুল হুদছইিদক আমে কমি অসম প্ৰদেশ
কংদেছ কমমটীি মবমভন্ন মবষেববীো আৰু মবধােকসহ এমট বৃহৎ েদল খবি কদি আৰু
ঘটিাস্থলী ভ্ৰমে কমি স্থািীে িাইজি লগত মত-মবমিমে কদি।
মবগত মবধািসভা মিবিা িত কংদেছ েলি মবপৰ্িেি কািেসমূহ মবদেষে কমি
অিাগত মেিত কংদেছ েলক শমিশালী ৰূপত গম ়ি তুমলবি বাদব, অসমি িাইজি
আস্থা এই েলি প্ৰমত ঘূিাই আমিবি বাদব, কংদেছ েলক অমধক গমতশীল আৰু
জিমুখী কমি তুমলবি বাদব েলি প্ৰদেশ কংদেছি পিা তৃেমূলি বুথ পৰ্িােললদক
মবমভন্ন পৰ্িােি ছিতৃত্বি সালসলমি ঘদটাৱাি প্ৰদোজি আমহ পমিদছ। মঠক এদকেদি
.......

(২)
েলি ভাতৃ আৰু ভগ্নী সংগঠিসমূহি তথা মবমভন্ন মবভাগদতা িতুি মুখি ছিতৃত্বদি
েলদটাক এক িতুিত্ব মেোি প্ৰদোজি আমহ পমিদছ। এই উদেদশে মজলা কংদেছ
কমমটী, ব্লক কংদেছ কমমটী, স্থািীে মবধােক, ছৰ্াৱা মবধািসভা মিবিা িত প্ৰমতদ্বমিতা
কিা প্ৰাথিীসকলি উলমহতীো প্ৰদ ষ্টাত েলক পুিদিামিমৱত কিাি স্বাথিত প্ৰদোজি
সাদপদক্ষ মজলা কংদেছ কমমটী, ব্লক কংদেছ কমমটী, মণ্ডল কংদেছ কমমটী, ৱাৰ্ি
কংদেছ কমমটী, বুথ কংদেছ কমমটী আৰু ভাতৃ-ভগ্নী সংগঠি তথা মবমভন্ন ছকাষ আৰু
মবভাগত েক্ষ আৰু সকদলাদি েহেদৰ্াগে বেমিক লল ছিতৃত্বি সালসলমি ঘদটাৱাত
আমজি বমধিত কাৰ্িমিবিাহদক সবিসন্মতভাদৱ অিুদমােি জিাে। লগদত মবগত
মবধািসভা মিবিা িত মৰ্সকল কংদেছ ছিতা-কমিী েলমবদিাধী কাৰ্িকলাপত মলপ্ত
লহমছল ছসইসকলি মবৰুদধ কদঠাি অিুশাসিমূলক বেৱস্থা েহে কমিবলল আমজি
বমধিত কাৰ্িমিবিাহক সভাত মসধান্ত ছলাৱা হওঁক।
মবগত মবধািসভা মিবিা িি প্ৰাকমূহুতিত অসম িকাদি ৭ খি িতুি প্ৰশাসিীে
মজলা গঠি কমিদল। ছসই মজলাদকইখি লহদছ – (১) ছহাজাই, (২) মবশ্বিাথ,
(৩) িাইদেউ, (৪) পমিম কামবি আংলং, (৫) েমক্ষে শালমািা, (৬) েমক্ষে কামৰূপ,
(৭) পূৱ-কামৰূপ আৰু বতিমািি মবদজমপ িকাদি গঠি কিা (৮) মাজুলী। সংগঠিি
স্বাথিি প্ৰমত লক্ষে িামখ এই ৮ খি প্ৰশাসিীে মজলাি ামিসীমাক লল ৮ খি িতুি মজলা
কংদেছ কমমটী গঠিত অিুদমােি মেবি বাদব আমজি বমধিত কাৰ্িমিবিাহক সভাই
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