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পূেণোাংলার িেণহারা পাটিণ র প্রথম ককন্দ্রীয় কসমটির অষ্টম পূর্ণাঙ্গ অসিবেশন িাফলযজনকভাবে অনসুষ্ঠে হয়।  

িভায় ককন্দ্রীয় কসমটির িকল িদিযগর্ উপসিে সিবলন। িভায় ককন্দ্রীয় কসমটির িভাপসে িভাপসেত্ব কবরন। 

িভায় অনযানয সিদ্ধাবের মাবে সনম্নসলসিে সিদ্ধােিমূহ গতহীে হয়। 

পূেণোাংলার জােীয় গর্োসিক সেপ্লবের জােীয় সেপ্লে প্রিান। এই জােীয় গর্োসিক সেপ্লে পসরচালনার জবনয 

একটি িাংগঠন প্রবয়াজন যা জােীয় চসরত্র িম্পন্ন। 

কযবহেু জাসে সেসভন্ন কের্ী, স্তর ও িমীয় িাংিযালঘুবদর সনবয় গঠিে হয়, এ কারবর্ এবদর প্রসেসনসি িম্বসলে 

িাংগঠন হয় — িেণত্রই জােীয় চসরত্র িম্পন্ন হবে পাবর। 

পূেণোাংলার কভৌগসলক িীমাবরিার মাবে েিোিকারী জসেগে ও ভাষাগে িাংিযালঘ ুজনগবর্র মসুিও পূেণোাংলার 

জনগবর্র মসুির িাবথ জসিে। এ কারবন পূেণোাংলার জােীয় চসরত্র িম্পন্ন িাংগঠবন এবদর প্রসেসনসিত্ব থাকা 

প্রবয়াজন এবদর িাংগ্রামবক িম্বসলে করার জনয। 

েেণমান যবুগ িেণহারা কের্ীর কনেত ত্ব েযেীে জাসের মিযকার সেসভন্ন কের্ী, স্তর এোং িাংিযালঘ ুজনগর্ সনবজবদর 

িাংগঠিে করা ও সনবজর মসুি আনয়র্ করবে পাবর না। 

এ কারবর্ িেণহারা কের্ীর কনেত বত্ব একটি জােীয় চসরত্র িম্পন্ন এোং ভাষাগে ও জাসেগে িাংিযালঘ ুজনগবর্র 

প্রসেসনসি রবয়বি এরূপ িাংগঠন গবি কোলা এোং এর কনেত বত্ব জােীয় গর্োসিক সেপ্লে পসরচালনা ও িম্পন্ন করা 

প্রবয়াজন। 

এ জােীয় চসরত্র িম্পন্ন িাংগঠবনর নাম পূেণোাংলার জােীয় মসুিফ্রন্ট। 

আমরা যসদ পাটিণ , ফ্রন্ট এোং কদশবপ্রসমক োসহনী যথাযথভাবে পসরচালনা করবে পাসর, োহবল সেপ্লবের সেজয় 

অসনোযণ। 

এ কারবর্ জােীয় মসুিফ্রন্ট গঠন করার সিদ্ধাে গ্রহর্ করা হবে। 

● সনম্নসলসিে গর্িাংগঠনিমহূ গবি কোলার সিদ্ধাে গ্রহর্ করা হবে। এ িাংগঠনিমহূ শত্রু এলাকায় কগাপনভাবে 

এোং মিু এলাকায় প্রকাশয-আিা প্রকাশযভাবে কাজ করবে। 

▬ েসমক ও কমণচারী মসুি িসমসে; 

▬ িাত্র-যেু মসুি িসমসে; 

▬ িমীয় িাংিযালঘ ুমসুি পসরষদ; 

▬ কদশবপ্রসমক ওবলমা িসমসে; 

▬ নারী, সশল্প-িাংস্কত সে, িাংোদপত্র ও িাসহেয মসুি িসমসে; 
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▬ কদশবপ্রসমক েযেিায়ী ও সশল্পপসে িসমসে; 

▬ কত ষক মসুি িসমসে; 

▬ জাসেগে িাংিযালঘ ুমসুি পসরষদ; 

▬ কজবল, কেবদ এোং অনযানয কপশাসভসিক িাংগঠন গবি কোলা। 

এ িকল গর্িাংগঠনিমহূ পসরচালনার জনয সনসদণষ্ট কমবরডবদর সনবয়াগ করা হয়। 

োরা প্রবয়াজনীয় কসমটি, গ্রুপ গঠন করবে যথাযথ স্তবরর অনমুসে সনবয়। 

প্রসে অঞ্চল জনগর্বক উপবরাি গর্িাংগঠনিমবূহ িাংগঠিে করবে। 

● পূেণোাংলার িশস্ত্র কদশবপ্রসমক োসহনীর িবেণাচ্চ পসরচালকমণ্ডলী গঠন করা হয়। িবেণাচ্চ পসরচালক মণ্ডবলর 

িভাপসে এোং িশস্ত্র কদশবপ্রসমক োসহনীর িবেণাচ্চ অসিনায়ক ও রাজননসেক কসমশার সহবিবে সিরাজ সিকদারবক 

সনযিু করা হয়। 

● (১) পূেণোাংলার িেণহারা পাটিণ , (২) পূেণোাংলার িশস্ত্র কদশবপ্রসমক োসহনী, (৩) েসমক-কমণচারী মসুি 

িসমসে, (৪) িাত্র-যেু মসুি িসমসে, (৫) িমীয় িাংিযযালঘ ুমসুি পসরষদ, (৬) কদশবপ্রসমক ওবলমা িসমসে, 

(৭) নারী, সশল্প-িাংস্কত সে, িাংোদপত্র ও িাসহেয মসুি িসমসে, (৮) কদশবপ্রসমক েযেিায়ী ও সশল্পপসে িসমসে, 

(৯) কত ষক মসুি িসমসে, (১০) জাসেগে িাংিযালঘ ুমসুি পসরষদ জােীয় মসুিফ্রবন্ট কযাগদান করার সিদ্ধে 

সনবে। 

ফ্রবন্টর উপবরাি িাংগঠনিমূবহর প্রসেসনসিত্ব করার জবনয প্রসেসনসি ঠিক করা হয়। 

● কদশীয় ও আেজণ াসেক িেণহারা কের্ীর স্বাথণমে কাজিমূহ পাটিণ  চাসলবয় যাবে ফ্রবন্টর মবিয ও োইবর। 

উদাহরর্স্বরূপ— 

পাটিণ  ও োর লাইনিমূহ জনসপ্রয় করা, িরািসর পাটিণ বে কলাক িাংগ্রহ করা, সেসভন্ন আকত সের িাংবশািনোদীবদর 

মবুিাশ উবমাচন করা, িেণহারা সেপ্লেীবদর ঐকযেদ্ধ করা অথণাৎ কের্ীগে ঐকয িাপন ও েজায় রািা, পাটিণ  

স্বািীনো ও উবদযাগ সনবয় ফ্রবন্টর মবিয ও োইবর কাজ কবর যাবে। 

অনযানয েথাকসথে মাকণ িোদীবদর সেলসুি, ফ্রবন্ট অনযানয োমপন্থী সেপ্লেী/গ্রুপিমবূহর কযাগদাবনর পর ফ্রবন্টর 

োইবর পাটিণ র স্বেি েৎপরোর প্রবয়াজন হবে না। 

পাটিণ র োইবর কমবরড সিরাজ সিকদাবরর নাবম কলাগান কপশ করা িসগে থাকবে। ইহা পাটিণ র অভযেরি কলাগান 

সহবিবে েযেহৃে হবে। 

পাটিণ র কনো িম্পবকণ  জানবে ইেুকবদর কমবরড সিরাজ সিকদারবক কনো সহবিবে জানাবনা যাবে। 

অনযানয কলাগান পূবেণর মে অেযাহে থাকবে। 
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● ফ্রবন্ট কযাগদাবন ইেুকবদর সেসভন্ন গর্িাংগঠবন সরকু্রট করা। কিিাবন িসক্রয়বদর জােীয় গর্োসিক সেপ্লবে 

পাটিণ র কনেত বত্বর প্রবয়াজনীয়ো েেুাবনা, পাটিণ বে কযাগদাবন ইেুকবদর পাঠচবক্র িাংগঠিে করা, এভাবে ফ্রবন্ট পাটিণ র 

কাজ চালাবে হবে। 

● পূেণোাংলার জাসের অাংশ সহবিবে সেসভন্ন কদশবপ্রসমক োমপন্থী (বগাপন ও প্রকাশয) গ্রুপিমূহবক ফ্রবন্ট কযাগদান 

কবর োবদর জােীয় িাংগ্রামবক ত্বরাসিে করার আহ্বান জানাবনা। 

● সেসভন্ন কদশবপ্রসমক কের্ী, স্তর, দল, গ্রুপ, েযসি এোং িাংিযালঘ ু জনগর্বক ফ্রবন্ট ঐকযেদ্ধ করার প্রবচষ্টা 

চালাবনা। 

● সেসভন্ন অঞ্চবল ফ্রবন্টর আঞ্চসলক কসমটি গঠন, ফ্রবন্টর িাংগঠনিমূবহর জনয কলাক সনবয়াগ করা। 

একইভাবে উপ অঞ্চল ও সনম্নের িাংিায় কাজ হবে। 

● জােীয় মসুিফ্রবন্টর অিায়ী ককন্দ্রীয় কসমটির এোং িভাপসের নাম প্রস্তাে করা হয়। ককন্দ্রীয় কসমটিবক 

সনম্নসলসিে দাসয়ত্ব প্রদাবনর প্রস্তাে করা হয়ঃ 

১। ফ্রবন্টর কঘাষর্াপত্র প্রকাশ করা। 

২। কমণিূচী ও িাংসেিান প্রর্য়ন। 

৩। জােীয় কাংবগ্রি অনসুষ্ঠে করা এোং পূর্ণাঙ্গ ককন্দ্রীয় কসমটি গঠন করা। 

৪। অিায়ী ককন্দ্রীয় কসমটি ফ্রবন্টর কাযণােলী চালাবে, ককন্দ্রীয় কসমটির িভা চলবে না এরূপ িময় িভাপসে 

ফ্রবন্টর কাজ চালাবে। 

৫। ককন্দ্রীয় কসমটিবে প্রবয়াজনীয় িদিয অেভুণি করবে পারবে (বকা অে)। 

● জননক কমবরড িম্পসকণ ে দসলবলর উপর সেসভন্ন স্তবরর পসরচালক ও কনেত িানীয় কমীবদর মোমে হবেঃ 

উি কমবরডবক ককান কনেত িানীয় নীসে সনিণারর্ী, সনরাপিা জসনে এোং িাাংগঠসনক কাজ রবয়বি এরূপ পবদ 

সনবয়াগ না করা। 

উপবরাি মোমবের পসরবপ্রসিবে উি কমবরডবক ককন্দ্রীয় কসমটির পূর্ণাঙ্গ িদিযপদ এোং িাংসলষ্ট অনযানয পদ 

কথবক অেযাহসে প্রদান করা হবলা। 

● িশস্ত্র োসহনী সদেি (৩০কশ এসপ্রল), আেজণ াসেক েম সদেি (১লা কম), পাটিণ  সদেি (পূেণোাংলার িেণহারা 

পাটিণ র সিেীয় প্রসেষ্ঠা সদেি ৩রা জনু ১৯৭৩ িাল) উদযাপন করা। 

এ িকল সদেি উদযাপন উপলবি পাটিণ র ইসেহাি োৎপযণ পযণাবলাচনা করা। এ উপলবি সেসভন্ন স্তর উদযাপনী 

িভা করবে। 

পাটিণ  সদেি উপলবি পাটিণ র সেগেকাসলন অসভজ্ঞোর িারিাংকলন প্রকাশ করা। 
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● িাংগঠবনর িেণত্রই একই অেিা সেরাজ করবে না। ককান এলাকা উন্নে, ককান এলাকা পশ্চাদপদ, মাোরী, 

ককান এলাকায় সেকাশ প্রিান, ককান এলাকায় িিুাংেদ্ধকরর্ প্রিান, ককান এলাকায় িশস্ত্র িাংগ্রাম প্রিান, ককান 

এলাকায় িশস্ত্র িাংগ্রাবমর প্রস্তুসে, পশ্চাদপিারর্ প্রিান হবে পাবর।  

েবে প্রসেটি এলাকাই িািারর্ লাইবনর িাবথ িমসিে কবর সনজ অেিা অনযুায়ী কাজ করবে। 

ইহা কমীবদর কিবত্রও প্রবযাজয। সকিু কমী হবে পশ্চাদপদ। প্রসে কমীর ভাল ও শসিশালী সদক রবয়বি, সকিু 

িারাপ ও দেুণল সদকও রবয়বি। 

এটা সচো না কবর কাজ করা হবে একেরফাোদ। এর ফবল কাজ হবে অন্ধভাবে এোং আমরা হবো হোশ।  

● গরুেুর সনরাপিার িাবথ জসিেবদর িসুেিাোদী ও দলেযাগী হওয়ার পসরবপ্রসিবে আমাবদর নীসে হবেঃ 

▬ কশষ পযণে েেুাবনা এোং সেসভন্ন ককৌশল অেলম্বন করা যাবে িসুেিাোদী না হয়। 

▬ এ িমবয়র মাবে সনরাপিা সেঘ্ন হওয়া করাি করার জনয সেসভন্ন প্রস্তুসে কনওয়া। 

▬ এ িরবর্র িম্ভােনা রবয়বি, এরূপবদর গরুেুর সনরাপিার িাবথ জসিে না করা। 

▬ িমস্ত পদবিপ গ্রহর্ করার পরও গরুেুর সনরাপিার িমিযা হবল শত্রু এলাকায় চরম শাসস্ত প্রদান, মিু 

এলাকায় আটক রািা। 

● িামসরক কিবত্র অথণননসেক িমিযার িমািান হবে ককন্দ্রীয় কাজ। 

এ সিদ্ধাে কাযণকরী করার জনয কয িকল অঞ্চল পদবিপ সনবয়বি োবদরবক প্রশাংিা করা হবে। 

এ সিদ্ধাে কাযণকরী করার কিবত্র উি অঞ্চলিমূবহর ইসেোচক ও কনসেোচক অসভজ্ঞোর িারিাংকলন করা, এর 

সনয়মসেসি আসেষ্কার করা, কি অনযুায়ী কাজ করা উসচে যাবে আমরা িফলো অজণ ন করবে পাসর।     

● িশস্ত্র প্রচার টিম একটি এলাকায় পরীিামলূকভাবে প্রচার চালায়। এবে সেরাট িাফলয অসজণ ে হয়। 

িকল এলাকায় ইহা কাযণকরী করার আহোন জানাবনা হবে। 

● পাটিণ র সিেীয় প্রসেষ্ঠা োসষণকী উপলবি সনম্নসলসিে শহীদ কমবরডবদর মতেুয পরেেীকালীন পাটিণ র িদিযপদ 

প্রদান করা হবলাঃ 

১। ক. োবহর ২। ক. োবেন ৩। ক. পলাশ ৪। ক. নয়ন ৫। ক. সজল্ল ু৬। ক. িাঈদ ৭। ক. শাসহন ৮। 

ক. আসনি ৯। ক. কুদ্দিু ১০। ক. সপনু্ট ১১। ক. রাজ্জাক ১২। ক. সহর ু১৩। ক. নজরলু। 

আবরা অনিুন্ধাবনর সভসিবে পরেেীকাবল শহীদবদর িদিযপদ প্রদান করা হবে। 

● সিসকবম ভারেীয় হস্তবিপ োবদর িম্প্রিারর্োদী চসরত্রবক আবরা স্পষ্ট কবর েুবলবি। 

 



পতষ্ঠা ৬ 

● টাকা েদবলর িমিযা োাংলাবদশ পেুুল িরকাবরর িাংকটবক আরও গভীরের কবরবি। এ িাংকবট জনগবর্র 

কিাভ ও ঘতর্া েীব্রের হবে। 

এটা োাংলাবদশ পুেুল িরকাবরর োাংলাবদশবক ভারেীয় িম্প্রিারর্োদীবদর সনকট সেসকবয় কদওয়ার সেশ্বািঘােক 

কাজবক আবরা স্পষ্টভাবে প্রমার্ করবি। 

● িুবদ েবুজণ ায়ারা হয় কগািামীোদী অথো িাংকীর্ণ অসভজ্ঞোোদী। এ কারবর্ োবদর সচো ও কাবজর পদ্ধসে 

হবে একেরফাোদ, ভািাভািাভাে এোং আত্মগেভাে। 

িাাংগঠসনক কিবত্র োরা সেবভদপন্থীোদী। 

রাজননসেক কিবত্র অথণাৎ কের্ীিাংগ্রাবমর কিবত্র োরা হয় োবম ডাবন কদাদলুযমান। 

কলিা-েলা ও পিার কিবত্র োরা হয় একবঘবয়। 

উপবরাি সেষয়িমূহ হবে েবুজণ ায়া মোদবশণর সেসভন্ন েসহঃপ্রকাশ। 

আমাবদর কমীরা উপবরাি ভুলিমূহ কবরন সকনা ো প্রসেটি কাবজ যাচাই কবর কদিবেন। 

আমাবদর কাজিমূহ উপবরাি িুবদ েবুজণ ায়া েসহঃপ্রকাশ িারা পসরচালে হবল আমরা কোকা ও পরাসজে হবো এোং 

এগবুলা কথবক মিু হবল আমরা সেচির্ ও সেজয়ী হবো। 

● উচ্চস্তবরর মোমে না পাওয়া পযণে গরুতু্বপূর্ণ সেষবয় পসরচালকবদর মোমে কপশ করবে সেরে থাকবে হবে। 

োরা উি সেষবয় সনবজর কমী, িহানভূুসেশীল, জনগবর্র মোমে িাংগ্রহ কবর উচ্চস্তবর কপ্ররর্ করবেন। 

কনেত িানীয় কমীরা ককান কারর্েশেঃ পাটিণ র িাবথ িাংবযাগ হাসরবয় কফলবল োর এলাকা যাবে সেসেন্ন না হবয় 

পবি োর জবনয পূবেণই েযেিা কবর রািা। 

কনেত ত্ব সেষয়ক এোং মানবুষর িাবথ িম্পকণ  সেষয়ক ক্লাশ কনওয়া। 

কনেত ত্ব দাবন িিম কমী গবি কোলার প্রসে িুেই মবনাবযাগী হওয়া উসচে। অেীবে িাংগঠন এ সেষবয় গরুতু্ব 

যথাযথভাবে উপলসি কবরসন। 

● আঞ্চসলক চাাঁদা িািাও প্রসে অঞ্চল োবদর িহানভূুসেশীলবদর সনকট কথবক ককন্দ্র ও সেবশষ অঞ্চবলর জবনয চাাঁদা 

িাংগ্রহ করবে। 

এ িাংক্রাে আহোন ও কুপন গতহীে হবলা। 

● নীসে সনিণারর্, ককডারবদর কাবজ লাগাবনা ও োবদর মাবনান্নয়ন করা পসরচালকবদর দাসয়ত্ব। 

পসরচালক যসদ িেু কদৌিাবদৌসি কবর, েযস্তো কদিায় েবে েেুবে হবে কনেত ত্ব অদি। 

এ প্রিবঙ্গ কনেত বত্বর কসেপয় গাইড গতহীে হবলা (পসরসশষ্ট—১)। 



পতষ্ঠা ৭ 

● কনেত িানীয় এোং অনযানয কমীবদর িময় েযেহাবরর শেকরা সহিাে উচ্চস্তবরর সনকট জমা কদওয়া। সনমসলসিে 

কাজগবুলা করা অেশযই প্রবয়াজনঃ 

▬ পাটিণ প্রদি দাসয়ত্ব পালন। 

▬ সনবজ পিা। 

▬ অনযবক পিাবনা। 

▬ সলিা। 

▬ সচো করা। 

▬ েযায়াম ও শরীরচচণ া (বহাঁবট ো িাইবকবল কপ্রাগ্রাম করা এর মাবে অেভুণি)। 

▬ আলাপ করা। 

▬ িাওয়া, সেোম, অেির সেবনাদন। 

িেণবশষ পবয়ন্টটি োদ সদবয় োকী পবয়ন্টগবুলার জনয কয িময় েযয় হয় োবক ২৪ সদবয় ভাগ কবর ১০০ সদবয় 

পূরর্ করা। এভাবে শেকরা সহিাে কের করা এোং ইহা ৫০% এর নীবচ হওয়া উসচে নয়। 

● িািারর্ স্বািয, অিিুো, সচসকৎিা সেষয়ক জ্ঞান অজণন করা। 

● ককবন্দ্রর দসললপত্র মদু্রর্, অবথণর প্রবয়াজন, সনরাপিা প্রভত সে প্রবয়াজন সমটাবনার পূবেণ এর অিীনি একবকর 

প্রবয়াজন কমটাবনা চলবে না। 

● অিীনি একক এ সনয়ম লাংঘন করবল ো সচোর কিবত্র একেরফাোদ এোং িাাংগঠসনক কিবত্র সেবভদপন্থীোবদর 

প্রকাশ হবে। 

● প্রসে অঞ্চবল সহবিবের জনয সনসদণষ্ট কমবরডবক দাসয়ত্ব কদওয়া। 

● একটি কাজ িম্পন্ন করার প্রসক্রয়ায় সচোর কিবত্র সক সক প্রসেেন্ধকো কদিা কদয় ো কের করা এোং কাজটি 

করার পূবেণ ো প্রাক্কাবল কিগবুলা দরূ করার জবনয িেণপ্রথম মোদশণগে িাংগ্রাম করা। 

ককান কাজ িম্পাদবনর জবনয একটি সেষবয়র উপবরই িমূ্পর্ণরবূপ সনভণ রশীল হবয় যাওয়া হবে একেরফাোবদর 

েসহঃপ্রকাশ। এর ফবল কাজ িফল হবে না। 

সচোর কিবত্র প্রসেেন্ধকো দরূ করা িেবচবয় প্রথম প্রবয়াজন। ককননা সচো কমণবক সনয়সিে কবর। 

● িাাংগঠসনক কাবজর স্তর সনর্ণয় করা অথণাৎ িাংগঠবনর সেকাবশর স্তর প্রিান না িিুাংেদ্ধোর স্তর, িশস্ত্র 

িাংগ্রাম না িাাংগঠসনক সেকাশ ও িিুাংেদ্ধকরর্ ককানটা প্রিান ো সনর্ণয় করা, কি অনযুায়ী কমণপদ্ধসে প্রর্য়র্ 

করা।  



পতষ্ঠা ৮ 

● পসরকল্পনা সনবয় কাজ করা, মাসিক, ষািাসিক, োৎিসরক পসরকল্পনা অথণাৎ কাজ ও িময়িীমা সনিণারর্ 

করা। 

● ককন্দ্রীয় কসমটির িাকুণ লার (প্রথম িিাহ, মাচণ ) গতহীে হবলা। 

● কমীবদর মানদন্ড সির করা। 

একজন পসরচালবকর সনম্নসলসিে মানদন্ড থাকা উসচেঃ 

▬ উচ্চস্তর প্রদি সনবদণশ, সনবজর/সনবজবদর সিদ্ধাে পালন করবে পাবর; 

▬ কাবজ িমিয় িািবন িিম; 

▬ রাজননসেক লাইন ও দসললিমূহ েবুে ও েেুাবে পাবর; 

▬ কগাপনীয়ো ও সনরাপিা েজায় রািবে পাবর; 

▬ সেবশষ কগাপনীয় সেষবয় মিু েন্ধ রািবে পাবর; 

▬ উবদযাগী; 

▬ িানীয়সভসিক প্রচারপত্র সলিবে পাবর; 

▬ িমিযা রবয়বি এরূপ কলাক চালাবে পাবর; 

▬ িাাংগঠসনক ও িামসরক কিবত্র পসরচালনা করবে পাবর; কমপবি পাঠচক্র, ককাষ ও িামসরক গ্রুপ ও িামসরক 

হামলা পসরচালনায় িিম; 

▬ পাটিণ  ও কনেত বত্বর প্রসে অনগুে; 

▬ সেশ্বস্ত ও শতাংিলা পালন কবর; 

▬ আত্মস্বাথণ সেিজণ ন সদবে উিদু্ধ। 

▬ িাহিী; 

▬সেচির্; 

▬ পিাশনুা কবর; 

▬ কগািামীোদ ও িাংকীর্ণ অসভজ্ঞোোদ োর প্রিান সদক নয়; 

▬ অঞ্চবলর িকল সেষবয় সনজস্ব জ্ঞান রবয়বি;  

▬ িশুতাংিল ও িাংসিি দির রািবে পাবর; 
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▬ সমেেযয়ী; 

▬ ত্রুটি-সেচুযসে িারাবে প্রবচষ্টা চালায়; 

▬ অিীনস্ত, িহকমী ও উচ্চস্তবরর িাবথ ভাল িম্পকণ  রাবি; 

▬ কপ্রি-সপ্রসন্টাং িম্পবকণ  িারর্া আবি; 

▬ িাইবকল, িাাঁোর ও কনৌকা চালাবে জাবন; 

▬ আবলাচনায় নমনীয়; 

▬ িম্পবকণ র কিবত্র সেবভদপন্থী নয়; 

▬ দদনসিন জীেবন িশুতাংিল; 

▬ পরামশণ কবর; 

▬ ককডারবদর প্রসে যথািম্ভে যত্নশীল; 

▬ কপ্রমঘটিে িসেকর িমিযা কনই; 

▬ চবক্রর দেসশষ্টযিমূহ কনই; 

▬ মাকণ িোদ িম্পবকণ  কমাটামটুি েত্ত্বগে িারর্া আবি; 

▬ কদাদলুযমানো কনই; 

▬ নেুন পসরসিসেবে ঘােিায় না; 

▬ অসভজ্ঞোর িারিাংকলন কবর ভুল এিাবে পাবর; 

▬ কষ্টিসহষু্ণ; 

▬ পাটিণ র েেণমান অস্ত্র-শস্ত্র িম্পবকণ  কমাটামটুি িারর্া আবি; 

▬ সচসকৎিা িম্পবকণ  কমাটামটুি িারর্া আবি; 

▬ কযৌনসশিার উপর কমাটামটুি িারর্া আবি; 

▬ শারীসরকভাবে কমাটামটুি িিু; 

▬ িমাবলাচনা িহয করবে পাবর; 

▬ উদারোোদী নয়; 

▬ ত্রুটি-সেচুযসে িমূবহর প্রকত সে সেবলষর্ করবে পাবর এোং িারাবে পাবর; 
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▬ প্রিান কাজ কের করবে পাবর; 

▬ িময় মে কপ্রাগ্রাম করবে পাবর; 

▬ িহানভূুসেশীল ও সনম্নস্তবরর িাবথ আলাবপ ইমবপ্রসিভ; 

▬ পাটিণ র পূর্ণাঙ্গ িদিয হবে হবে; 

▬ নীসেসনিণারর্, ককডারবদর কাবজ লাগাবনা এোং োবদর মাবনান্নয়বন িিম হবে হবে; 

▬ সলসিে ো কমৌসিক প্রদি ভাল প্রস্তাে, পরামশণ, সনবদণশ গ্রহর্ এোং ো কাযণকরী করার গরু্িম্পন্ন; 

▬ সশিবে আগ্রহী; 

● পাঠচক্র, ককাষ ও িামসরক গ্রুবপর মানদন্ড সনর্ণয় করা। 

সেসভন্ন স্তর ককন্দ্রীয় কসমটির িদিযবদর জবনয প্রবয়াজনীয় মানদণ্ড প্রস্তাে করবে। 

● িফলো ও সেফলোর জনয আমরাই দায়ী। অঞ্চবলর ভালমবির জনয পসরচালক দায়ী। 

● পুবরাবনা িমাবজর সপিুটানবক অসেক্রম করবে হবল প্রথম সচোর কিবত্র পসরষ্কার হওয়া, অিসুেিা দরূ করবে 

কলবগ থাকা আর অিসুেিা দরূ করা। 

এভাবে সচো, অভযাি ও পবুরাবনা িমাবজর ত্রুটিিমহূ দরূ করা। 

● িভায় ককন্দ্রীয় কসমটির িিম ইশবেহার অনবুমাসদে হবলা। 

● িভায় িভাপসের সনবদণশ ও সিদ্ধােিমূহ অনবুমাসদে হবলা। 

● িভায় িদিযরা িমাবলাচনা-আত্মিমাবলাচনা পসরচালনা কবরন। 

● পরেেী িভার োসরি সনিণারর্ কবর িভার কাজ িাফলযজনকভাবে িমাি হয়। 

►◄ 

পসরসশষ্ট—১ 

কনেত বত্বর কসেপয় গাইড  

● িােণিসর্ক কমী করার িময়— 

▬ অগ্রির চসরবত্রর সকনা? 

▬ কচহারা, চালচলন, কথাোেণ া অগ্রির চসরবত্রর সকনা? 

▬ ইবম্প্রসিভ সকনা কদিা? 
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অগ্রির চসরবত্রর না হবল িােণিসর্ক না করা। 

● কনেত বত্বর কাজ— 

১। নীসে সনিণারর্ঃ 

▬ িমিযা কের করা ও োর িমািান প্রদান করা; 

▬ িমিযা কের করার জনয সরবপাটণ  কনওয়া, প্রশ্ন করা, দেঠক কদওয়া; 

▬ িমিযা সনবয় দসলল-েত্ত্ব পিা; 

▬ সচো করা; 

▬ িমািান কের করা; 

▬ িমািান সনবয় আবলাচনা করা (প্রবয়াজন হবল িভার মািযবম)। 

২। নীসে োস্তোসয়ে করা/কমীবদর কাবজ লাগাবনাঃ 

▬ সনবদণশ প্রদান; 

▬ আবলাচনা কবর েসুেবয় কদওয়া; 

▬ দেঠবকর মািযবম েেুাবনা; 

৩। মাবনান্নয়নঃ 

সশিা িবেলন, অসভজ্ঞোর িারিাংকলন িভা (এর পূবেণ িাংসলষ্ট েত্ত্ব পবি আিবে েলা), দসলল পিার িভা, 

িািারর্ িভা করা। 

৪। নীসে োস্তোয়বনর সেষয় অেগে হওয়াঃ 

▬ অনিুন্ধান; 

▬ এ িমবয় উথাসপে িমিযার িমািান প্রদান। 

৫। পরীিা-সনরীিা করাঃ 

▬ উন্নেের কমণপদ্ধসের উদ্ভােন, কযাগয কলাক কের করা ও সনবয়াগ করা এোং অনযানয কিবত্র পরীিা-সনরীিা 

করা। 

৬। অসভজ্ঞোর িারিাংকলনঃ 

▬ সনবদণশ, নীসে োস্তোয়বনর িফলো, ভুল, িীমােদ্ধো কের করা এোং ো ভসেষযবে পনুরােতসি না করা। 
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● কনেত বত্বর প্রবয়াজন— 

▬ কমীবদর িাবথ ঘসনষ্ঠ িাংবযাগ। এ জবনয কুসরয়ার-কযাগাবযাগ ককন্দ্র প্রবয়াজন। 

● কমী ও িহানভূুসেশীলবদর ভাল সদক প্রশাংিা করা। 

● িমাবলাচনার িমিযার িমািান। 

● গর্েি ও ককন্দ্রীকো যথাযথভাবে প্রবয়াগ। 

▬ সিদ্ধাবের পূবেণই মোমে চাওয়া; 

▬ সিদ্ধাে প্রদাবনর িময় েেুাবনা; 

▬ ভাল প্রস্তাে থাকবল গ্রহর্; 

▬ িমাবলাচনা ও প্রস্তাে চাওয়া; 

▬ সেরদু্ধ মোমে কপশ করবে কদওয়া; 

▬ পূর্ণ গর্েি কাযণকরী করা। 

▬ সিদ্ধাে, সনবদণশ দতঢ়ভাবে কাযণকরী করা। 

অপসরেসেণে িুবদ েবুজণ ায়ারা সনবদণশ ও ককন্দ্রীকোবক আমলাোসিক, একনায়কত্বমূলক েবল। 

কনেত বত্বর পবি এ িরবর্র অসভবযাগ পাওয়া স্বাভাসেক। এ িরবর্র অসভবযাগ না পাওয়ার অথণ হবে কনেত ত্ব 

উদারোোদী। 

● যথাযথ পবদ কমীবদর সনবয়াগ করা। 

● জনমে িতসষ্ট করবে হবেঃ 

▬ িসুেিাোদীবদর সেরবুদ্ধ; 

▬ নাসমবয় কদওয়ার পূবেণ; 

● েম সেভাগঃ 

▬ আবলাচনা গ্রুপ; 

▬ প্রচার গ্রুপ; 

▬ অনিুন্ধান গ্রুপ (বলাক কম থাকবল এক এলাকার কলাক সদবয় অনয এলাকা অনিুন্ধান করা, কুসরয়ার সদবয় 

করা); 
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▬ ক্লাশ কনওয়ার গ্রুপ; 

▬ িাংগঠক দল, িামসরক, পাঠচক্র ও গর্িাংগঠন করা; 

▬ সহবিে রিক; 

▬ কুসরয়ার, দির; 

▬ ককডার ইসেহাি; 

▬ অঞ্চল সভসিক ইসেহাি; 

▬ সহবিে; 

▬ অপাবরশন সশট, ইেযাসদ রািা; 

▬ সেসভন্ন কপশায় সশসিে করা; 

▬ কস্টবনা টাইপ; 

▬ করসডও কমকাসনকি; 

▬ ড্রাইসভাং ইেযাসদ; 

● প্রবয়াজনীয় আনষু্ঠাসনকো প্রবয়াগ করা—সলসিে অনমুসে, কমৌসিক অনমুসে, স্বািরযিু পত্র, সিদ্ধাবের কিবত্র 

কিাকসি প্রভত সে প্রবয়াগ। 

● সনজস্ব মান উন্নয়নঃ 

▬ িমিযাসভসিক অিযয়ন; 

▬ িািারর্ পাঠয-উদ্ধত সে, পাাঁচটি প্রেন্ধ, গর্যদু্ধ; 

▬ স্টযাসলবনর ‘িাসিক ও ঐসেহাসিক েস্তুোদ’ 

▬ Selected Readings of Mao Tse-Tung 

▬ আমাবদর দসলল। 

● উচ্চস্তবরর িাবথ ঘসনষ্ঠ কযাগাবযাগ রািা ও দেঠক করা। 

● সেবভদপন্থীোদ পসরহার করা। 

● সনরাপিা েজায় রািা। 

● সেসভন্ন কাবজর িমিয় িািন করাঃ 
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▬ িমিযার িাো; 

▬ সডউটি সশট; 

▬ সডউটি সশট কদিা; 

● সেসভন্ন সেষবয় জ্ঞানাজণ বনর জবনয ঐ িকল সেষবয় সশিাপ্রািবদর িাবথ আলাপ করাঃ 

▬ ডািার; 

▬ সেজ্ঞানী ইেযাসদ। 

● আবলাচনার পদ্ধসে অনিুরর্ঃ 

▬ যার যার Interested সেষয় সনবয় আলাপ করা, এর মািযবম রাজনীসেবে যাওয়া; 

▬ ভাল কোো হওয়া, যত্নশীল হওয়া। 

● কনেত ত্ব সেষয়ক পাঠযোসলকাঃ 

▬ িাাংগঠসনক দসলবলর ‘কনেত বত্বর কসেপয় িমিযা’ পিা; 

▬ ‘সেপ্লবে কনেত ত্ব ও কমীবদর ভূসমকা’ পিা; 

▬ ‘কমীস্বল্পো দরূ করার কসেপয় উপায়’ পিা; 

 

 

উদ্ধত সে 

 

 

  

 

▬ ককডার;   

▬ পাটিণ  কসমটির কনেত ত্ব 
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দসলল 

  

 

 

 

● সিমাসিক পসরকল্পনাঃ 

▬ দজষ্ঠ মাি কশষ হওয়ার পূবেণই িিুাংেদ্ধকরর্ কশষ করা; 

▬ মান উন্নয়ন করা, শসুদ্ধ অসভযান কশষ করা; 

▬ কনেত ত্ব গ্রুপ দেরী করা; 

▬ পাঠচক্র ও কগসরলা গ্রুপ দেরী করা; 

▬ কযাগাবযাগ িম্পন্ন করা; 

▬ কুসরয়ার সনবয়াগ করা; 

▬ কযাগাবযাগ ককন্দ্র গিা; 

▬ ককডার ইসেহাি িাংগ্রহ করা; 

▬ িদিয/প্রাথী িদিয/পাঠচক্র পদ প্রদান করা; ইেযাসদ। 

● িুবদ েবুজণ ায়া দেসশষ্টযিমূহ দরূ না করবল কনেত ত্বিমো অজণ ন করা িম্ভে নয়। 

 

►◄ 

 

▬ আবলাচনা; 

▬ িমাবলাচনা;   

▬ একটি কাজ করার 

উপায়; 

 



পতষ্ঠা ১৬ 

অষ্টম পূর্ণাঙ্গ অসিবেশবনর ইশবেহাবরর কশবষ যিু হবলা 

পূেণোাংলার জােীয় মসুিফ্রন্ট সনম্নসলসিে কলাগানিমহূ প্রদান করবেঃ 

◄ পূেণোাংলার জােীয় মসুিফ্রন্ট—সজিাোদ! 

◄ পূেণোাংলার িশস্ত্র কদশবপ্রসমক োসহনী—সজিাোদ! 

◄ জােীয় মসুিফ্রবন্টর িভাপসে সিরাজ সিকদার—সজিাোদ! 

ফ্রবন্টর মবিয পাটিণ  কমীরা 

◄ পূেণোাংলার িেণহারা পাটিণ —সজিাোদ! 

◄ ফ্রবন্ট কযাগদানকারী অনযানয িাংগঠনিমহূ—সজিাোদ! 

এোং অনযানয পাটিণ  কলাগান কদবে □ 

 


