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িাজনিমতক প্ৰস্তাৱ
অসম প্ৰদেশ কংদেছ কমমটীি ৪ ছছদেম্বি, ২০১৬ তামিদখ েলি গুৱাহাটামস্থত মািদবন্দ্ৰ
শমিা ছ ৌহেত অসম প্ৰদেশ কংদেছ কমমটীি সভাপমত শ্ৰীমিপুি বিাি সভাপমতত্বত অিুমিত
কাৰ্িমিবিাহক কমমটীদে ২০১৬ িি অসম মবধািসভা মিবিা ি আৰু পিৱতিী সমেি িাজযখিি
িাজনিমতক পমিমস্থমতি ওপিত গভীিভাদৱ পৰ্িাদলা িা কমি মিম্ন মলমখত খ িা িাজনিমতক
প্ৰস্তাৱদটা সবিসন্মতভাদৱ েহণ কিা হ’ল।
২০১৪ িি ছলাকসভা মিবিা িি মপছত ২০১৬ িি অসম মবধািসভা মিবিা ি কংদেছ
েলি কািদণ আমছল এক ডাঙি প্ৰতযাহ্বাি। মকেদিা, এদকিাদহ মতমিটা কাৰ্িকালি বাদব
ক্ষমতাত থকাি মপছত জিসাধািণি মাজত ছেখা মেো স্বাভামৱক মস্থতাৱস্থা মবদিাধী
মািমসকতাক ছিওম িাইজি আস্থা আোে কমিব পিাদটা মিসদেদহ আমাি েলি সন্মুখত এক
ডাঙি প্ৰতযাহ্বাি আমছল। ২০১৪ িি ছলাকসভা মিবিা িি মপছত মবদজমপ ছিতৃত্বাধীি ছকন্দ্ৰীে
িকাদি ছেশি িাগমিকক মেো প্ৰমতমশ্ৰমত সমূহি ছক্ষত্ৰত মবদশষনক অসমি ছক্ষত্ৰত মবদেশী
সমসযা, বাি আৰু গিাখহিীোি সমসযা, মূলযবৃমধদিাধ কিা, িামমি ছসাৱণমসমি জলমবদ্যযৎ
প্ৰকল্প আৰু বৃহৎ িেীবা ি ভুৱা মবদিামধতা, মিৱিুৱা সমসযা সমাধাি আমে মবমভন্ন মবষেত
িকািখদি ওদলাটা খি মিা কথাদটাদৱ জিসাধািণক মবতুষ্ট কমিদলও মবদিাধীি ছভাট মবভাজি
ছিাধ কমিব ছিাৱািা, মবদজমপি দ্বািা ছভাটাি িাইজক ধমিীে ছমৰুকিণ, িাজযি ছক’বাটাও প্ৰধাি
মবদিাধী িাজনিমতক েদল সমন্মমলতভাদৱ মিবিা িত অৱতীণি ছহাৱা, মবগত কাৰ্িকালত কংদেছি
মন্ত্ৰী-মবধােক আৰু েলি সাধািণ কমিীি মাজত েূিত্ব বৃমধ, পঞ্চােত সমূহত সংঘমটত বযাপক
ছখমলদমমল, েলীে প্ৰাথিীত্ব ছঘাষণাত কিা অদহতুক মবলম্ব, সুপমিকমল্পত প্ৰ ািি অভাৱ,
মিবিা িি প্ৰাক্ মূহুতিত আমাি িকাদি েহণ কিা মহতামধকািী আঁ মিি ছক্ষত্ৰত ছহাৱা বযাপক
ছখমলদমমল, েলি একাংশ ছিতা আৰু কমিীি মিমিেতা আৰু একাংশি অমতমাত্ৰা আত্মমবশ্বাস
আমেদকই েলি পিাজেি কািণ মহ াদপ ম মিত কমিব পামি। অৱদশয, আসিি সংখযাি মপিি
পিা েলি মস্থমত মজবুত িহ’ছলও শতাংশ মহ াপত ছভাটািি আমাি েলি প্ৰমত সমথিি ছবছ
আশাবযঞ্জক।
এক প্ৰমতকূল পমিদবশি মাজদতা েলি মৰ্সকল মিিাবাি ছিতা আৰু কমিীদে মিবিা িত
কদ াি পমিশ্ৰম কমিদল ছসই সকদলাদৱই ধিযবাে আৰু কৃতজ্ঞতাি পাত্ৰ। ভািতীে জাতীে
কংদেছি সভাদিত্ৰী শ্ৰীমতী ছছামিো গা ী, উপ-সভাপমত শ্ৰীৰ্ুত িাহুল গা ী, মিমখল ভািত
কংদেছ কমমটীি সাধািণ সম্পােক, অসমি তত্বাৱধােক ড ০ ম মপ ছৰ্াশী, সম্পােক শ্ৰীঅমবিাশ
পাদে, ২০১৬ িি অসম মবধািসভা মিবিা িি মিবিা িি প্ৰাক্ মূহুতিত আৰু মিবিা িী প্ৰ ািি
সমেত অসমনল আমহ মবমভন্ন াইত মিবিা িী প্ৰ াি দলাৱাি লগদত আমাক মৰ্ধিদণ মেহাপিামশি মে সহাে কমিদল আমজি সভাই ছসইসকলি প্ৰমত ধিযবাে আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ
কমিদছ। এই মিবিা িত সমুখি পিা ছিতৃত্ব মেো বাদব েলি ছজযি ছিতা তথা প্ৰাক্তি মুখযমন্ত্ৰী
তৰুণ গনগ ডাঙিীো আৰু অসম প্ৰদেশ কংদেছ কমমটীি প্ৰোত সভাপমত অঞ্জি েত্তদকা প্ৰদেশ
কংদেছি আমজি বমধিত কাৰ্িমিবিাহদক ধিযবাে আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপি কমিদছ।
ক্ৰমশ......
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গণতামন্ত্ৰক ছেশ এখিত মিবিা িত হিা–মজকাদতা এক স্বাভামৱক প্ৰমক্ৰো। িাষ্ট্ৰীে
ছপ্ৰক্ষাপটত ১৯৭৭, ১৯৮৯ আৰু ১৯৯৯ িত অিুমিত ছহাৱা ছলাকসভা আৰু অসমত ১৯৭৮,
১৯৮৫ আৰু ১৯৯৬ িত অিুমিত ছহাৱা মবধািসভা মিবিা িত কংদেছ েলি ছশা িীে পিাজেি
মপছদতা কংদেছ েদল পিৱতিী কালত আদকৌ িাইজি মবপুল সমথিি লাভ কমি েীঘি কালি বাদব
িকাি গ ি কমিবনল সক্ষম হহমছল। ছসদেদহ কংদেছ কমিীি েৃঢ় মদিাবল আৰু কংদেছি মহাি
আেশি ছকাদিও মিঃদশষ কমিব ছিাৱাদি। মবগত মেিি ইমতহাসত কংদেছ েদল িাষ্ট্ৰীে আৰু
িামজযক পৰ্িােত একামধকবাি মবমভন্ন িাজনিমতক মবপৰ্িেি হসদত ছমাকামবলা কমি শমক্তশালী
ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কমি আমহদছ। ছেশি আটাইতনক পুিমণ গণতামন্ত্ৰক িাজনিমতক েল মহ াদপ
আমম জিসাধািণি িাে িতমশদি মামি হলদছা আৰু অহা পাঁ বছিত আমাি েলি মিবিাম ত
প্ৰমতমিমধসকদল মবধািসভাি মমজোত গ িমূলক আৰু ইমতবা ক ম ন্তাদি জিসাধািণি স্বাথিত
মবদিাধী েলি োমেত্ব আৰু কতিবয মিিাদি পালি কমি ৰ্াব।
কংদেছ েদল এই কথা গভীি উমদ্বগ্নতাদি প্ৰতযক্ষ কমিদছ ছৰ্, মবদজমপ মমত্ৰদজাঁটি
িকািখদি ছতওঁদলাকি কাৰ্িকালি মতমিমাহদত জিসাধািদণ ছতওঁদলাকি ওপিত ছপাষণ কিা
আস্থা আৰু মবশ্বাসক কু ািাঘাট কমি ছকতদবাি জিমবদিাধী মসধান্ত েহণ কমিদছ। জামত-মামটছভমটি স্বাথি সুিক্ষাি শ্ল’গাদিদি অসমি মািুহি আদবগক উদদ্বমলত কমি শাসিি গােীত বহা
িকািখদি ক্ষমতানল অহাি মপছত িাজযখিি আৰু ইোত বসবাস কিা দ্যখীো জিসাধািণি
স্বাথিি পমিপন্থী কামদহ কমিবনল আিম্ভ কমিদছ। সাধািণ জিতাি বাদব আটাইতনক স্পশিকাতি
মবষে আৰু মূলতঃ মৰ্দটা সমসযাি তাৎক্ষমণক সমাধািি আশাদি িাইদজ মবদজমপি তথাকমথত
“পমিবতিি”ি প্ৰমতশ্ৰুমতত আস্থা স্থাপি কমি বযাপক হািত মবদজমপ ছিতৃত্বাধীি মমত্ৰদজাঁটি
সপদক্ষ ছভাটোি কমিদল, ছসই মূলযবৃমধি মিেন্ত্ৰণি বাদব মবগত মতমিটা মাহত িকািখদি
ছকাদিাধিণি কাৰ্িকিী বযৱস্থা েহণ কিা পমিলমক্ষত িহ’ল। এই সমেদছাৱাত সকদলা বস্তুি
োম, মবদশষনক, অতযাৱশযকীে সামেীি অভাৱিীে মূলযবৃমধদে জিসাধািণক ছকাঙা কমি
ছপলাইদছ। মূলযবৃমধ ছিাধদতা েূনিি কথা, ক্ষমতানল আমহদেই ভূতি ওপিত োিহি ছলমখোনক
িকাদি ছপট্ৰ’ল-মডদজলদক ধমি ১২৭ মবধ সামেীি ওপিত ছভট বৃমধি মসধান্ত েহণ কমিদল।
তদ্যপমি, অসমি জিসাধািণি আদবগ-অিুভূমতক ছকাদিাধিণি গুৰুত্ব মিমে ১২ খিনক হতলখাে
মিলামি মসধান্ত, িহাত এইমছ্ স্থাপিি োবীত কিা গণতামন্ত্ৰক আদোলিি সমেদছাৱাত
প্ৰমতবােকািীক গুমলোই মিহত কিাি উপমিও প্ৰমতদটা গুৰুত্বপূণি মবষেত িকািখদি প্ৰেশিি
কিা উোমসিতাই স্বাভামৱকদত িাজযি সকদলা ছশ্ৰণীি জিসাধািণি লগদত িাইজি প্ৰমত
োেৱধ েল মহ াদপ কংদেছদকা ৰ্দথষ্ট উমদ্বগ্ন কমিদছ।
Õü÷é ¿ÂõÎËæ¿Â›ú äÂéßÁ±éé ¿îÂ¿ò÷lÃÏûd± ßÁ±ûÇßÁ±ùÎËîÂ ÷±ûdãÃÎËßÁ ñ¿é ÎßÁ“ Âõ±àÎËò± êÂ±lÃ×îÂ ûÅ¢ú ûÅ¢úé
Â›úé± ÂõüÂõ±ü ßÁ¿é ïßÁ± ÂõU Âõ±ò±Só±™L öÂ±¿øËßÁ Õ±én¸ ñ÷ÇÏûd üÑàÉ±ùâÅ é±lÃ×æßÁ îÂï±ßÁ¿ïîÂ üÎËµlÃæòßÁ
¿ÂõÎËðÃ¯úÏ üæ±lÃ× ëÂ×ÎËNåÃðÃé öÂ±ÂõÅßÁÏÎËé ÛßÁ Õ¯ú±™L÷ûd Â›ú¿éÎËÂõ¯ú üÔ¿©† ßÁ¿éÂõÆËù ÕÂ›úÎËäÂ©†± äÂù±lÃ× ïßÁ±
Â›ú¿éù¿ŽÂîÂ ÆlÃÎËåÃ¼ ÛÎËò âìÂ×ò±é±¿æîÂ Â›¶ÎËðÃ¯ú ßÁÑÎË¢¶ÎËåÃ ëÂ×¿ÂZ¢ŸîÂ± Â›¶ßÁ±¯ú ßÁé±é ù¢úÎËîÂ äÂéßÁ±éßÁ üßÁÎËù±
Î¯¶°úÏé ò±¢ú¿éßÁé æÏ»ò Õ±én¸ ü¥Ã›ú¿MÃé üÅéŽÂ± ¿ò¿(îÂ ßÁé±é ü±Ñ¿Âõñ±¿òßÁ ðÃ±¿ûdîTÂ Â›ú±ùò ßÁ¿éÂõÆËù ðÃ±ÂõÏ
æò±lÃ×ÎËåÃ¼
ক্ৰমশ......
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িকাি গ িি মপছত মবদজমপ ছিতৃত্বাধীি িকািখদি প্ৰদলাভি, ভীমত প্ৰেশিি আমেদি
মিবিাম ত মিগম-মিকাে আৰু পঞ্চােত প্ৰমতমিমধসকলক মিজি ফলীো কমি স্বােত্ব শামসত
পমিষে, মজলা পমিষে, আঞ্চমলক পঞ্চােত, গাওঁ পঞ্চােতত েল তযাদগদি মবদজমপ েলনল মিো
কু-প্ৰদ ষ্টা আমে অগণতামন্ত্ৰক কাৰ্িকলাপদতা আমম উমদ্বগ্নতা প্ৰকাশ কমিদছা।
ছেশি জিসাধািণি ধমিীে আদবগক ছশাষণ কমি িাজিীমত কিা েল মবদজমপদে ছকন্দ্ৰত
শাসিভাি ছলাৱাি সমেি পিা সমে ছেশত ধমিীে অসহিশীলতাই গা কমি উম দছ, মৰ্দটা,
ভািতীে সংমবধািি ছমৌমলক মিত্ৰ আৰু ভািতীে সংস্কৃমতি ছমৰুেেত এক ছমাক্ষম আঘাত
মহ াদপ মবদবম ত হহদছ। এফাদল মমছা প্ৰ ািি মক আৰু আিফাদল ধমিীে আদবদগদি
জিসাধািণক মবভ্ৰান্ত কমি মবদজমপ েদল ভািতবষিি সভযতা আৰু সংস্কৃমতি বিঘি থাি-বাি
কমিবনল উম পমি লামগদছ ৰ্াক আদি িকমিদলও কংদেদছ প্ৰমতহত কিাি বাদব বধ পমিকি
হ’ব লামগব।
মিবিা িী পিাজেক এক সামমেক মবপৰ্িে মহ াদপ গণয কমি কংদেছ েদল পূবিি মবপৰ্িেি
ইমতহাসি পিা মশক্ষা হল আগন্তুক সমেদছাৱাত েলি সকদলা স্তিি ছিতা-কমিীদে সমন্মমলতভাদৱ
িাজযখিি সকদলা ছশ্ৰণীি জিসাধািণি স্বাথিত আৰু ছেশি লগদত আমাি িাজযি সভযতা,
সংস্কৃমত আৰু প্ৰগমতি প্ৰধাি প্ৰমতব ক ছমৌলবােী আৰু সাম্প্ৰোমেক শমক্তক প্ৰমতহত কমি এক
প্ৰগমতশীল, সুস্থ, গণতামন্ত্ৰক আৰু ধমিমিিদপক্ষ সমাজ গ িি সংকল্পদি কাম কিাি বাদব
আমজি সভাত প্ৰস্তাৱ েহণ কিা হওঁক।

