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[প্রসর্ িাাংগঠসনক একক এর্াং কিীর খিড়া িাংসর্ধান িম্পপ্টকব
অসিির্ ও প্রস্তার্ থাকপ্টল র্া আহ্বায়ক কসির্টর সনকট সপ্ররণ করপ্টর্ন]

প্রথি অধযায়
িাধারণ কিব িূচী
১.
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব হচ্ছে পূর্বর্াাংলার সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টব। পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রগামী র্যতিচ্ছের তৈচ্ছে গঠিি, ইহা হচ্ছে সজীর্ ও প্রাণশতিচ্ছি ভরপুর একর্ট
অগ্রগামী সাংগঠৈ যা জািীে ও শ্রেণীশত্রুচ্ছের তর্রুচ্ছে লড়াই করচ্ছি সর্বহারা শ্রেণী ও তর্প্লর্ী জৈসাধারণচ্ছক
শ্রৈিৃ ত্ব তেচ্ছি সক্ষম।
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব মাকব সর্াে-শ্রলতৈৈর্াে-মাওচ্ছসিু ঙ তিন্তাধারাচ্ছক গ্রহণ কচ্ছরচ্ছে এর তিন্তাধারার পথ
তৈচ্ছেবচ্ছশর িাতিক তভতি তহচ্ছসচ্ছর্। মাওচ্ছসিু ঙ তিন্তাধারা হচ্ছিে এমৈ একটা যুচ্ছগর মাকব সর্াে-শ্রলতৈৈর্াে শ্রয যুচ্ছগ
সাম্রাজযর্াে সামতগ্রক ধ্বাংচ্ছসর মুচ্ছে িচ্ছলচ্ছে আর সমাজিন্ত্র এতগচ্ছে িচ্ছলচ্ছে তর্শ্বর্যাপী তর্জচ্ছের পচ্ছথ।
অধব শিাব্দী ধচ্ছর কমচ্ছরড মাওচ্ছসিু ঙ িীচ্ছৈর ৈো গৈিাতন্ত্রক তর্প্লর্ সম্পন্ন করার মহাৈ সাংগ্রাচ্ছম শ্রৈিৃ ত্বোচ্ছৈ,
সাম্রাজযর্াে, আধুতৈক সাংচ্ছশাধৈর্াে ও তর্তভন্ন শ্রেচ্ছশর প্রতিতিোশীলচ্ছের তর্রুচ্ছে র্িব মাৈ যুচ্ছগর আন্তজবাতিক
কতমউতৈস্ট আচ্ছদালচ্ছৈর মহাৈ সাংগ্রাচ্ছম মাকব সর্াে-শ্রলতৈৈর্াচ্ছের সার্বজৈীৈ সিযচ্ছক তর্প্লচ্ছর্র র্াস্তর্
অৈুশীলচ্ছৈর সাচ্ছথ সমন্বে সাধৈ কচ্ছরচ্ছেৈ, মাকব সর্াে-শ্রলতৈৈর্ােচ্ছক উিরাতধকার সূচ্ছে লাভ কচ্ছরচ্ছেৈ, রক্ষা
কচ্ছরচ্ছেৈ ও তর্কাশ কচ্ছরচ্ছেৈ এর্াং মাকব সর্াে-শ্রলতৈৈর্ােচ্ছক এক সম্পূণব ৈিু ৈ পযবাচ্ছে উন্নীি কচ্ছরচ্ছেৈ। [এোচ্ছৈ
তলৈ তপোও সাংিান্ত কচ্ছেকর্ট র্াকয তেল যা পরর্িীচ্ছি ১৯৭৩ সাচ্ছল কমচ্ছরড তসরাজ তসকোচ্ছরর শ্রৈিৃ চ্ছত্ব
সাংতর্ধাৈ শ্রথচ্ছক র্াে শ্রেো হচ্ছেতেল—সর্বহারা পথ]

২.
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর কমবসূিী হচ্ছে পূর্বর্াাংলার সামাতজক তর্কাচ্ছশর জৈয োেী শ্রমৌতলক দ্বন্দ্বসমূচ্ছহর
সমাধাৈ করা এর্াং কতমউতৈজম র্াস্তর্াতেি করা।
পূর্বর্াাংলার সামাতজক তর্কাচ্ছশর জৈয োেী শ্রমৌতলক দ্বন্দ্বসমূহ তৈম্নরূপঃ
১। পাতকস্তাচ্ছৈর উপতৈচ্ছর্তশক শাসকচ্ছগাষ্ঠীর সাচ্ছথ পূর্বর্াাংলার জৈগচ্ছণর জািীে দ্বন্দ্ব,

পৃষ্ঠা ৩
২। মাতকব ৈ সাম্রাজযর্াচ্ছের শ্রৈিৃ চ্ছত্ব সাম্রাজযর্াচ্ছের, শ্রসাতভচ্ছেি সামাতজক সাম্রাজযর্াচ্ছের ও ভারিীে
সম্প্রসারণর্াচ্ছের সাচ্ছথ পূর্বর্াাংলার জৈগচ্ছণর জািীে দ্বন্দ্ব,
৩। সামন্তর্াচ্ছের সাচ্ছথ কৃ ষক জৈিার দ্বন্দ্ব,
৪। র্ুচ্ছজবাো শ্রেণীর সাচ্ছথ েতমক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব।
উপচ্ছরাি দ্বন্দ্বসমূচ্ছহর মাচ্ছে প্রধাৈ দ্বন্দ্ব হচ্ছলা পাতকস্তাচ্ছৈর উপতৈচ্ছর্তশক শাসকচ্ছগাষ্ঠীর সাচ্ছথ পূর্বর্াাংলার
জৈগচ্ছণর জািীে দ্বন্দ্ব।
মাতকব ৈ সাম্রাজযর্াে ও শ্রসাতভচ্ছেট সামাতজক সাম্রাজযর্াচ্ছের স্বাথবরক্ষাকারী পাতকস্তাচ্ছৈর উপতৈচ্ছর্তশক
শাসকচ্ছগাষ্ঠী পুর্বর্াাংলার তর্শ্বাসঘািক আমলািাতন্ত্রক র্ুচ্ছজবাো ও সামন্তর্ােীচ্ছের অতধকাাংচ্ছশর উপর তৈভব র
কচ্ছর পূর্বর্াাংলাচ্ছক উপতৈচ্ছর্চ্ছশ পতরণি কচ্ছরচ্ছে এর্াং এচ্ছক শ্রশাষণ ও লুন্ঠৈ করচ্ছে। পূর্বর্াাংলার সমাজ িার
তর্কাচ্ছশর তৈজস্ব তৈেচ্ছমই জািীে তর্প্লচ্ছর্র মাধযচ্ছম বর্চ্ছেতশক শ্রশাষচ্ছণর অর্সাৈ এর্াং গণিাতন্ত্রক তর্প্লচ্ছর্র
মাধযচ্ছম সামন্তর্ােচ্ছক উৎোি কচ্ছর পূর্বর্াাংলাে র্ুচ্ছজবাো তর্কাচ্ছশর শিব সৃতির লক্ষয সামচ্ছৈ শ্ররচ্ছে এগুচ্ছে।
পূর্বর্াাংলার জািীে তর্প্লচ্ছর্র লক্ষয হচ্ছলা পাতকস্তাচ্ছৈর উপতৈচ্ছর্তশক শাসকচ্ছগাষ্ঠী, িাচ্ছের সহচ্ছযাগী ও সমথবক
তর্শ্বাসঘািক আমলািাতন্ত্রক র্ুচ্ছজবাো, সামন্তর্ােী, মাতকব ৈ সাম্রাজযর্াচ্ছের শ্রৈিৃ চ্ছত্ব সাম্রাজযর্াে, শ্রসাতভচ্ছেট
সামাতজক সাম্রাজযর্ােচ্ছক পূর্বর্াাংলা শ্রথচ্ছক পতরপূণবভাচ্ছর্ উৎোি করা, ভারিীে সম্প্রসারণর্ােচ্ছক তর্চ্ছরাতধিা
করা; সামন্তর্াে র্যিীি অৈযাৈযচ্ছের সম্পতি রাষ্ট্রীেকরণ করা; সামন্তর্ােীচ্ছের ভূ -সম্পতি শ্রক্ষিমজুর-গরীর্
িাষীচ্ছের মাচ্ছে তর্িরণ করা।
পূর্বর্াাংলার গণিাতন্ত্রক তর্প্লচ্ছর্র লক্ষয হচ্ছলা সামন্তর্ােচ্ছক পতরপূণবভাচ্ছর্ উোি করা, সামন্তর্ােীচ্ছের ভূ -সম্পতি
শ্রক্ষিমজুর-গরীর্ িাষীচ্ছের মাচ্ছে তর্িরণ করা। সামন্তর্ােীচ্ছের মাচ্ছে জািীে স্বাচ্ছথবর পরীপন্থীচ্ছেরচ্ছক জািীে
তর্প্লচ্ছর্র প্রতিোে উৎোি করা, জািীে তর্প্লর্ সমথবক সামন্তর্ােীচ্ছের শ্রশাষণ কমাচ্ছৈা, িাচ্ছের অতস্তত্ব র্জাে
থাকচ্ছি শ্রেওো, শ্রশষ পযবন্ত যথাযথ ক্ষতিপূরণ তেচ্ছে িাচ্ছের ভূ তমও কৃ ষকচ্ছের মাচ্ছে তর্িরণ করার মাধযচ্ছম
গণিাতন্ত্রক তর্প্লর্ পযবােিচ্ছম সম্পন্ন করা।
পূর্বর্াাংলার র্িব মাৈ সামাতজক তর্প্লচ্ছর্র িতরে হচ্ছলা জািীে এর্াং গণিাতন্ত্রক অথবাৎ জািীে গণিাতন্ত্রক তর্প্লর্।
জািীে ও গণিাতন্ত্রক তর্প্লর্ পরস্পর যুি এর্াং এচ্ছক অপচ্ছরর উপর তৈভব রশীল।
পূর্বর্াাংলার জািীে গণিাতন্ত্রক তর্প্লর্ শ্রকর্লমাে সশস্ত্র জািীে মুতিযুচ্ছের মাধযচ্ছম সম্পন্ন করা সম্ভর্।
এ হচ্ছে েীঘবস্থােী ও তৈমবম যুে। ইহা পতরিালৈা ও সম্পন্ন করা যাচ্ছর্ শ্রকর্লমাে গণযুচ্ছের রণৈীতি ও
রণচ্ছকৌশল প্রচ্ছোগ কচ্ছর। জািীে মুতির গণযুচ্ছের র্িব মাৈ রূপ হচ্ছে পূর্বর্াাংলার তর্স্তীণব গ্রামাঞ্চচ্ছল পাতকস্তাৈী
উপতৈচ্ছর্তশক শাসকচ্ছগাষ্ঠীর সহচ্ছযাগী ও সমথবক অথবাৎ িাচ্ছের শ্রিাে ও কাৈ জািীে শত্রুচ্ছের েিচ্ছমর মাধযচ্ছম
শ্রগতরলা যুে সূিৈা ও পতরিালৈা করা।
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জািীে শত্রু েিচ্ছমর মাধযচ্ছম সূতিি ও পতরিাতলি শ্রগতরলা যুচ্ছের প্রতিোে জৈসাধারণচ্ছক জাগতরি করা,
সাংগঠিি করা এর্াং িাচ্ছের শতিচ্ছক শত্রুর তর্রুচ্ছে প্রচ্ছোগ করা যাে; পার্টবকমী ও শ্রগতরলারা যুচ্ছের মাধযচ্ছম
যুে শ্রশচ্ছে, তর্প্লর্ী অৈুশীলচ্ছৈ শ্রপাড় োে; অস্ত্র-অথব সাংগৃহীি হে, সাংগঠৈ তর্কতশি ও সুসাংর্ে হে, গ্রামসমূহ
জািীে শত্রুমুি হে, শ্রসোচ্ছৈ রাজনৈতিক ক্ষমিা কাচ্ছেম করা যাে।
এভাচ্ছর্ গ্রাম েেল কচ্ছর ঘাাঁর্ট স্থাপৈ করা, শহর শ্রঘরাও করা, শ্রগতরলা র্াতহৈী শ্রথচ্ছক তৈেতমি র্াতহৈী গচ্ছড়
শ্রিালা, শ্রগতরলা যুেচ্ছক সিল যুচ্ছে উন্নীি করা, যুেচ্ছক েীঘবস্থােী করা, শত্রুর মচ্ছৈার্ল শ্রভচ্ছে শ্রেওো, িার
শতিচ্ছক েুর্বল করা, শ্রেশীে-আন্তজবাতিক সমথবৈ লাভ করা সম্ভর্ হে।
জািীে শত্রু েিচ্ছমর মাধযচ্ছম সূিীি শ্রগতরলা যুচ্ছের প্রতিোে তর্শ্বাসঘািক সামন্তর্ােীচ্ছের উৎোি করা এর্াং
জািীে মুতি সমথবক সামন্তর্ােীচ্ছের শ্রশাষণ হ্রাস করার ফচ্ছল কৃ ষক-েতমক বমেী গচ্ছড় উচ্ছঠ ও েৃঢ়ির হে। এই
েৃঢ় বমেীর তভতিচ্ছি শ্রেশচ্ছপ্রতমক জৈসাধারণচ্ছক ঐকযর্ে কচ্ছর জািীে মুতিফ্রন্ট গঠৈ করা, এচ্ছক র্টতকচ্ছে রাো
ও তর্কতশি করা যাে।
পূর্বর্াাংলার সমাচ্ছজর তর্প্লর্ী অৈুশীলচ্ছৈর অতিপরীক্ষাে সঠিক র্চ্ছল প্রমাতণি জািীে গণিাতন্ত্রক তর্প্লচ্ছর্র এ
সকল রাজনৈতিক, সামাতরক ও ঐকযফ্রচ্ছন্টর লাইৈ সমগ্র পার্টব অর্শযই কাযবকরী করচ্ছর্।
পাতকস্তাচ্ছৈর উপতৈচ্ছর্তশক শাসকচ্ছগাষ্ঠীর জািীে শ্রশাষণ ও লুন্ঠৈ তর্চ্ছরাধী পূর্বর্াাংলার জৈগচ্ছণর মহাৈ
সাংগ্রাচ্ছমর সুচ্ছযাগ গ্রহণ কচ্ছর পূর্বর্াাংলার আমলািাতন্ত্রক র্ুচ্ছজবাো ও সামন্তর্ােীচ্ছের এক অাংশ ভারিীে
সম্প্রসারণর্াে, মাতকব ৈ সাম্রাজযর্াে, শ্রসাতভচ্ছেট সামাতজক সাম্রাজযর্াচ্ছের সহােিাে পূর্বর্াাংলাচ্ছক েেল কচ্ছর
মাতকব ৈ সাম্রাজযর্াে, শ্রসাতভচ্ছেট সামাতজক সাম্রাজযর্াে, ভারিীে আমলািাতন্ত্রক পুাঁতজর্াে, সামন্তর্াে এর্াং
পূর্বর্াাংলার আমলািাতন্ত্রক পুাঁতজর্াে ও সামন্তর্াে এই েে পাহাচ্ছড়র শ্রশাষণ ও লুন্ঠৈ কাচ্ছেচ্ছমর প্রচ্ছিিা িালাচ্ছে।
পূর্বর্াাংলার র্ুচ্ছজবাো শ্রেণী সাম্রাজযর্াে-সামাতজক সাম্রাজযর্াে এর্াং সামন্তর্াচ্ছের সাচ্ছথ শি-সহস্র র্ন্ধচ্ছৈ যুি
এর্াং শ্রেণী তহচ্ছসচ্ছর্ েুর্বল এর্াং শ্রোেুলযমাৈ। িাচ্ছের অচ্ছৈচ্ছকই আমলািাতন্ত্রক পুাঁতজর্ােী ও সামন্তর্ােীচ্ছের েে
পাহাচ্ছড়র শ্রশাষণ প্রতিষ্ঠার প্রচ্ছিিাে শাতমল হচ্ছেচ্ছে।
এ কারচ্ছণ এচ্ছের দ্বারা পূর্বর্াাংলার জািীে গণিাতন্ত্রক তর্প্লর্ পতরিালৈা ও সম্পন্ন করা সম্ভর্ ৈে।
কাচ্ছজই একমাে সর্বহারা শ্রেণীর পচ্ছক্ষই পূর্বর্াাংলার জািীে গণিাতন্ত্রক তর্প্লর্ পতরিালৈা ও সম্পন্ন করা সম্ভর্।
সর্বহারা শ্রেণীর শ্রৈিৃ চ্ছত্ব এ তর্প্লর্ হচ্ছর্ ৈো গণিাতন্ত্রক তর্প্লর্। এর পতরণতি হচ্ছর্ র্ুচ্ছজবাো শ্রেণীর সাচ্ছথ েতমক
শ্রেণীর দ্বন্দ্ব সমাজিাতন্ত্রক তর্প্লর্ পতরিালৈা ও সম্পন্ন করার মাধযচ্ছম সমাধাৈ করা এর্াং িূ ড়ান্তভাচ্ছর্
কতমউতৈজম র্াস্তর্াতেি করা। এ তর্প্লর্ তর্শ্বতর্প্লচ্ছর্র অাংশ।

পৃষ্ঠা ৫
৩.
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব প্রতিষ্ঠার জৈয পুর্বর্াাংলার সর্বহারা তর্প্লর্ীরা র্ারাংর্ার তর্তভন্ন আকৃ তির
সাংচ্ছশাধৈর্ােী তর্শ্বাসঘািকচ্ছের তর্রুচ্ছে সাংগ্রাম করচ্ছে। সভাপতি মাওচ্ছসিু চ্ছঙর শ্রৈিৃ চ্ছত্ব পতরিাতলি তর্চ্ছশ্বর
সর্বহারা তর্প্লর্ীচ্ছের আধুতৈক সাংশাধৈর্াে ও তর্তভন্ন শ্রেচ্ছশর প্রতিতিোশীলচ্ছের তর্রুচ্ছে র্িব মাৈ যুচ্ছগর
আন্তজবাতিক কতমউতৈস্ট আচ্ছদালচ্ছৈ মহাৈ সাংগ্রাচ্ছম অৈুপ্রাতণি ও েীতক্ষি হচ্ছে পূর্বর্াাংলার সর্বহারা তর্প্লর্ীরা
মতৈ তসাং-শ্রমাজাফ্ফর সাংচ্ছশাধৈর্ােীচ্ছের তর্রুচ্ছে তর্চ্ছরাহ কচ্ছর। এ মহাৈ তর্চ্ছরাচ্ছহর সুচ্ছযাগ গ্রহণ কচ্ছর হকশ্রিাোহা ৈো সাংচ্ছশাধৈর্ােী তর্শ্বাসঘািক িি মাকব সর্ােী-শ্রলতৈৈর্ােী র্ুচ্ছজবাো উপেল প্রতিষ্ঠা কচ্ছর এর্াং লাল
পিাকা শ্রৈচ্ছড় লাল পিাকার তর্চ্ছরাতধিা কচ্ছর। সর্বহারা সাধারণ তর্প্লর্ীচ্ছের ৈো সাংচ্ছশাধৈর্াে তর্চ্ছরাধী
সাংগ্রাচ্ছমর সুচ্ছযাগ গ্রহণ কচ্ছর শ্রেচ্ছর্ৈ-মতিৈ ট্রটস্কী-শ্রির্ােী, কাজী-রচ্ছণা ষড়যন্ত্রকারীরা সর্বহারার সাংগঠচ্ছৈর
ৈাচ্ছম তর্তভন্ন র্ুচ্ছজবাো উপেল গঠৈ কচ্ছর। এ সকল তর্তভন্ন আকৃ তির সাংচ্ছশাধৈর্ােীরা প্রতিতৈেি সর্বহারা
শ্রেণী ও জৈগচ্ছণর সাচ্ছথ তর্শ্বাসঘািকিা কচ্ছর এর্াং িাচ্ছেরচ্ছক তর্পচ্ছথ পতরিালৈা কচ্ছর।
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা শ্রেণীর একর্ট সতিযকার রাজনৈতিক পার্টব প্রতিষ্ঠার উচ্ছেচ্ছশয পূর্বর্াাংলার সর্বহারা
তর্প্লর্ীরা ১৯৬৮ সাচ্ছলর ৮ই জাৈুোরী পূর্বর্াাংলা েতমক আচ্ছদালৈ প্রতিষ্ঠা কচ্ছর এর্াং তর্তভন্ন আকৃ তির
সাংচ্ছশাধৈর্ােীচ্ছের তর্রুচ্ছে রাজনৈতিক, সাাংগঠতৈক, সামতরক, মিােশবগি শ্রক্ষচ্ছে িি ও অৈুশীলৈ
উভেভাচ্ছর্ই মহাৈ সাংগ্রাম পতরিালৈা কচ্ছর।
পূর্বর্াাংলা েতমক আচ্ছদালৈ মাে সাচ্ছড় তিৈ র্ৎসর সমচ্ছের মচ্ছধয মাকব সর্াে-শ্রলতৈৈর্াে-মাওচ্ছসিু ঙ
তিন্তাধারার সার্বজৈীৈ সিযচ্ছক পূর্বর্াাংলার তর্প্লচ্ছর্র তর্চ্ছশষ অৈুশীলচ্ছৈ সাফচ্ছলযর সাচ্ছথ সমন্বে সাধৈ করচ্ছি
সক্ষম হচ্ছেচ্ছে এর্াং তর্তভন্ন আকৃ তির সাংচ্ছশাধৈর্ােীচ্ছের তর্রুচ্ছে রাজনৈতিক, সাাংগঠতৈক, সামতরক ও
মিােশবগি শ্রক্ষচ্ছে িি ও অৈুশীলচ্ছৈ তর্রাট তর্জে অজবৈ কচ্ছরচ্ছে।
পাতকস্তাৈী উপতৈচ্ছর্তশক সামতরক ফযাতসস্টচ্ছের কামাচ্ছৈর শ্রগালার শচ্ছব্দর মাচ্ছে পূর্বর্াাংলা েতমক আচ্ছদালচ্ছৈর
শ্রৈিৃ চ্ছত্ব অতি অল্প সমচ্ছে পূর্বর্াাংলার তর্তভন্ন শ্রজলাে শ্রগতরলা ফ্রন্ট, পূর্বর্াাংলার ইতিহাচ্ছস সর্বপ্রথম সর্বহারা
শ্রেণীর পতরপূণব শ্রৈিৃ ত্বাধীৈ সশস্ত্র জািীে মুতি র্াতহৈী ও জািীে মুতি ফ্রন্ট গচ্ছড় উচ্ছঠচ্ছে, পার্টবকমী ও
শ্রগতরলারা িিচ্ছক অৈুশীলচ্ছৈর সাচ্ছথ সাংচ্ছযাগ সাধৈ কচ্ছর অতধকির পতরপক্ক হচ্ছেচ্ছে। এভাচ্ছর্ পূর্বর্াাংলার
সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টব প্রতিষ্ঠার যথাযথ অর্স্থার সৃতি হচ্ছেচ্ছে।
সমগ্র পার্টবচ্ছক মাকব সর্াে-শ্রলতৈৈর্াে-মাওচ্ছসিু ঙ তিন্তাধারার মহাৈ লাল পিাকাচ্ছক ঊচ্ছধ্বব িু চ্ছল ধরচ্ছি হচ্ছর্,
পার্টবর সঠিক মিােতশবক, রাজনৈতিক, সাাংগঠতৈক ও সামাতরক লাইৈ প্রতিতৈেি অৈুশীলচ্ছৈর সাচ্ছথ সমন্বে
সাধৈ করচ্ছি হচ্ছর্, পার্টবর অভযন্তচ্ছর ও র্াইচ্ছর তর্তভন্ন আকৃ তির সাংচ্ছশাধৈর্াে ও ক্ষু চ্ছে র্ুচ্ছজবাো মিােশব ও িার
প্রকাচ্ছশর তর্রুচ্ছে সাংগ্রাম পতরিালৈা করচ্ছি হচ্ছর্; সশস্ত্র জািীে মুতি সাংগ্রাচ্ছম শ্রলচ্ছগ থাকচ্ছি হচ্ছর্ এর্াং সমগ্র
জাতিচ্ছক ঐকযর্ে করার জৈয জািীে মুতিফ্রন্ট গঠচ্ছৈ শ্রলচ্ছগ থাকচ্ছি হচ্ছর্। এভাচ্ছর্ পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব,
এর শ্রৈিৃ চ্ছত্ব জািীে মুতি র্াতহৈী ও জািীে মুতি ফ্রন্ট গচ্ছড় িু লচ্ছি হচ্ছর্।

পৃষ্ঠা ৬
পাতকস্তাচ্ছৈর উপতৈচ্ছর্তশক শাসকচ্ছগাষ্ঠীর িরমিম ফযাতসর্ােী তৈযবািচ্ছৈর পতরতস্থতিচ্ছি পার্টব শ্রগাপৈভাচ্ছর্ কাযব
পতরিালৈা করচ্ছর্। শ্রগতরলা অঞ্চলসমূচ্ছহও শ্রগাপৈভাচ্ছর্ পার্টবর কাযব পতরিাতলি হচ্ছর্। শ্রকর্লমাে ঘাাঁর্ট এলাকাে
প্রকাশয পার্টব িৎপরিা পতরিালৈা সম্ভর্।

৪.
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব, সর্বহারা শ্রেণীর আন্তজবাতিকিার্াচ্ছে অটল শ্রথচ্ছক েৃঢ়িার সাচ্ছথ সারা েুতৈোর প্রকৃ ি
মাকব সর্ােী-শ্রলতৈৈর্ােী পার্টব ও সাংগঠচ্ছৈর সাংচ্ছগ ঐকযর্ে হচ্ছে সমগ্র েুতৈোর সর্বহারা শ্রেণী, তৈপীতড়ি জৈগণ
ও তৈপীতড়ি জাতির সচ্ছে ঐকযর্ে হচ্ছে মাতকব ৈ সাম্রাজযর্াচ্ছের শ্রৈিৃ চ্ছত্ব সাম্রাজযর্াে, আধুতৈক সাংচ্ছশাধৈর্াে
যার শ্রকন্দ্র হচ্ছলা শ্রসাতভচ্ছেট সাংচ্ছশাধৈর্ােী তর্শ্বাসঘািক িি, তর্তভন্ন শ্রেচ্ছশর প্রতিতিোশীলচ্ছেরচ্ছক উচ্ছেে
করার জৈয, পৃতথর্ীচ্ছি মাৈুচ্ছষর দ্বারা মাৈুষ শ্রশাষণ করার র্যর্স্থাচ্ছক ধ্বাংস করার জৈয এর্াং সমগ্র মাৈর্
জাতির মুতির জৈয সতিতলিভাচ্ছর্ সাংগ্রাম িালাচ্ছে।
কতমউতৈজচ্ছমর জৈয সারা জীর্ৈ কচ্ছঠার সাংগ্রাম করচ্ছি অেীকারার্ে পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর সেসযচ্ছের
অর্শযই েৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আত্মর্তলোচ্ছৈ তৈভব ে হচ্ছি হচ্ছর্, সমস্ত র্াধা-তর্ঘ্ন অতিিম কচ্ছর তর্জে অজবৈ করচ্ছি হচ্ছর্।

সির্ীয় অধযায়
পার্টব িদিয
প্রথি ধারাাঃ আঠার র্ের র্েস হচ্ছলই পূর্বর্াাংলার েতমক, গরীর্ কৃ ষক, তৈম্নমাোরী কৃ ষক, তর্প্লর্ী সামতরক
শ্রলাক ও অৈযৈয তর্প্লর্ী র্যতি যারা পার্টবর সাংতর্ধাৈ স্বীকার কচ্ছর, পার্টবর শ্রকাৈ একর্ট সাংগঠচ্ছৈ শ্রযাগ শ্রেে
এর্াং শ্রসোচ্ছৈ সতিেভাচ্ছর্ কাজ কচ্ছর, পার্টবর তসোন্ত পালৈ কচ্ছর, পার্টবর শৃাংেলা শ্রমচ্ছৈ িচ্ছল, পার্টবর িাাঁো শ্রেে,
িারা সকচ্ছলই পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর সেসয হচ্ছি পাচ্ছর।
সির্ীয় ধারাাঃ পার্টবর সেসয পেপ্রাথীর অর্শযই পার্টবচ্ছি ভতিব র তৈেমার্লী পালৈ করচ্ছি হচ্ছর্, সুপাতরচ্ছশর
জৈয একজৈ সেসয থাকচ্ছি হচ্ছর্, পার্টবচ্ছি শ্রযাগোচ্ছৈর আচ্ছর্েৈপে পূরণ করচ্ছি হচ্ছর্ এর্াং পার্টবর শাোর দ্বারা
পরীতক্ষি হচ্ছি হচ্ছর্, আর পার্টব শাোচ্ছক অর্শযই র্যাপকভাচ্ছর্ পার্টবর শ্রভিচ্ছরর র্াইচ্ছরর জৈসাধারচ্ছণর মিামি
শুৈচ্ছি হচ্ছর্। িার শ্রকডার ইতিহাস সাংগ্রহ করচ্ছি হচ্ছর্। এ সকল িচ্ছথযর তভতিচ্ছি িাচ্ছক পার্টবচ্ছি গ্রহচ্ছণর তসোন্ত
পার্টব শাোর সাধারণ অতধচ্ছর্শচ্ছৈর দ্বারা গৃহীি ও পরর্িীচ্ছি উচ্চির পার্টব কতমর্টর দ্বারা অৈুচ্ছমাতেি হচ্ছি
হচ্ছর্।
র্ত র্ীয় ধারাাঃ পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর সেসযচ্ছের অর্শযকরণীে কাজ হচ্ছেঃ
১। মাকব সর্াে-শ্রলতৈৈর্াে-মাওচ্ছসিু ঙ তিন্তাধারাচ্ছক সজীর্িার সাচ্ছথ অধযেৈ ও প্রচ্ছোগ করা।
২। পূর্বর্াাংলার ও তর্চ্ছশ্বর তর্রাট সাংেযাতধক শ্রলাচ্ছকর স্বাচ্ছথব কাজ করা।

পৃষ্ঠা ৭
৩। যারা ভু ল কচ্ছর িাচ্ছের তর্চ্ছরাতধিা কচ্ছরতেল তকন্তু ভু ল সাংচ্ছশাধচ্ছৈ মচ্ছৈাচ্ছযাগী িাচ্ছেরসহ তর্রাট সাংেযাতধক
শ্রলাচ্ছকর সাচ্ছথ ঐকযর্ে হচ্ছি সক্ষম হওো, তকন্তু মিলর্র্াজ, ষড়যন্ত্রকারী ও েুমুচ্ছো র্যতিচ্ছের সম্পচ্ছকব অর্শযই
তর্চ্ছশষভাচ্ছর্ সিকব থাকচ্ছি হচ্ছর্।... পার্টবর ও পার্টবর শ্রৈিৃ ত্বাধীৈ তর্তভন্ন সাংস্থার শ্রৈিৃ ত্ব তিরকালই মাকব সর্ােী
তর্প্লর্ীচ্ছের হাচ্ছি থাচ্ছক, িা সুতৈতিি করচ্ছি হচ্ছর্।
৪। শ্রকাৈ তর্ষে থাকচ্ছল জৈসাধারচ্ছণর সাচ্ছথ পরামশব করা।
৫। সাহচ্ছসর সাচ্ছথ সমাচ্ছলািৈা ও আত্মসমাচ্ছলািৈা করা।
চর্ু থব ধারাাঃ পার্টব সেসয পার্টবর শৃাংেলা লাংঘৈ করচ্ছল পার্টবর তর্তভন্ন স্তচ্ছরর সাংগঠচ্ছৈর তৈচ্ছজচ্ছের ক্ষমিার
আওিাধীচ্ছৈ র্াস্তর্ অর্স্থা অৈুসাচ্ছর পৃথক পৃথকভাচ্ছর্ শাতস্ত তেচ্ছি হচ্ছর্; সিকব করচ্ছি হচ্ছর্, গুরুিররূচ্ছপ সিকব
করচ্ছি হচ্ছর্, পার্টবর পে শ্রথচ্ছক সতরচ্ছে তেচ্ছি হচ্ছর্, পার্টবর মচ্ছধয শ্ররচ্ছে যািাই কচ্ছর শ্রেেচ্ছি হচ্ছর্ অথর্া পার্টব শ্রথচ্ছক
র্তহস্কার করচ্ছি হচ্ছর্।
পার্টব সেসযচ্ছক পার্টবর মচ্ছধয শ্ররচ্ছে যািাই কচ্ছর শ্রেোর শ্রমোেকাল েুর্ শ্রর্শী হচ্ছল এক র্েচ্ছরর শ্রর্শী হচ্ছি পারচ্ছর্
ৈা। পার্টবর মচ্ছধয শ্ররচ্ছে যািাই কচ্ছর শ্রেোর শ্রমোেকাচ্ছল িার শ্রভাট োচ্ছৈর, তৈর্বািৈ করার ও তৈর্বাতিি হওোর
অতধকার থাকচ্ছর্ ৈা।
পার্টব সেসযচ্ছের মাচ্ছে যারা উৎসাহ-উেীপৈাহীৈ এর্াং তশক্ষাোচ্ছৈর পচ্ছরও পতরর্তিব ি হে ৈা, িাচ্ছেরচ্ছক পার্টব
শ্রথচ্ছক শ্রর্তরচ্ছে শ্রযচ্ছি উপচ্ছেশ শ্রেওো উতিি।
পার্টব সেসয পার্টব শ্রথচ্ছক শ্রর্তরচ্ছে শ্রযচ্ছি েরোস্ত করচ্ছল পার্টব শাোর সাধারণ অতধচ্ছর্শচ্ছৈর অৈুচ্ছমােৈিচ্ছম িার
ৈাম শ্রকচ্ছট তেচ্ছি হচ্ছর্ এর্াং পরর্িী উচ্চির পার্টব কতমর্টর কাচ্ছে শ্ররকডব রাোর জৈয তরচ্ছপাটব শ্রপশ করচ্ছি হচ্ছর্।
প্রচ্ছোজৈ হচ্ছল, ইহা পার্টব র্তহভূব ি জৈসাধারচ্ছণর কাচ্ছে প্রকাশ করচ্ছি হচ্ছর্।
অকাটয প্রমাচ্ছণর দ্বারা তসে তর্শ্বাসঘািক, গুপ্তির, এচ্ছকর্াচ্ছর অৈুচ্ছশািৈাতর্হীৈ পুাঁতজর্াচ্ছের পথগামী কিৃব স্থাৈীে
র্যতি; অধঃপতিি র্যতি, শ্রেণীগিভাচ্ছর্ বর্র র্যতিচ্ছেরচ্ছক পার্টব শ্রথচ্ছক র্তহস্কার করচ্ছি হচ্ছর্ এর্াং িাচ্ছেরচ্ছক
পার্টবচ্ছি পুৈরাে শ্রযাগোৈ করচ্ছি অৈুমতি শ্রেওো হচ্ছর্ ৈা।

র্তর্ীয় অধযায়
পার্টবর িাাংগঠসনক নীসর্
পঞ্চি ধারাাঃ পার্টবর সাাংগঠতৈক ৈীতি হচ্ছে গণিাতন্ত্রক শ্রকন্দ্রীকিা।
পার্টবর তর্তভন্ন স্তচ্ছরর শ্রৈিৃ স্থাৈীে সাংস্থা গণিাতন্ত্রক পরামচ্ছশবর মাধযচ্ছম তৈর্বাতিি হে।

পৃষ্ঠা ৮
সমগ্র পার্টবর অর্শযই একক শৃাংেলা মাৈচ্ছি হচ্ছর্ঃ র্যতি সাংগঠচ্ছৈর অধীৈ, সাংেযালঘু সাংেযাগুরুর অধীৈ,
তৈম্নস্তর উচ্চির স্তচ্ছরর অধীৈ ও সমগ্র পার্টব শ্রকন্দ্রীে কতমর্টর অধীৈ থাকচ্ছর্।
কাংচ্ছগ্রস অথর্া পার্টব সেসযচ্ছের সাধারণ সচ্ছিলচ্ছৈর তৈকট পার্টবর তর্তভন্ন স্তচ্ছরর শ্রৈিৃ স্থাৈীে সাংস্থার তৈচ্ছজর
কাজ-কমব সম্বচ্ছন্ধ তৈেতমিভাচ্ছর্ তরচ্ছপাটব শ্রপশ করচ্ছি হচ্ছর্, সর্ সমচ্ছে পার্টবর শ্রভিচ্ছরর ও র্াইচ্ছরর জৈসাধারণর
মিামি শ্রশাৈা ও িাচ্ছের িোরতক শ্রমচ্ছৈ তৈচ্ছি হচ্ছর্।
পার্টবর সাংগঠৈচ্ছক ও তর্তভন্ন স্তচ্ছরর শ্রৈিৃ স্থাৈীে র্যতিচ্ছেরচ্ছক সমাচ্ছলািৈা করার ও িাচ্ছের তৈকট প্রস্তার্ শ্রপশ
করার অতধকার পার্টব সেসযচ্ছের রচ্ছেচ্ছে। পার্টব সাংগঠচ্ছৈর তসোন্ত ও তৈচ্ছেবশ সম্পচ্ছকব পার্টব সেসযচ্ছের যতে
তভন্নমি থাচ্ছক, িাহচ্ছল শ্রসটাচ্ছক শ্রস শ্রপাষণ করচ্ছি পাচ্ছর এর্াং িার এমৈ অতধকারও রচ্ছেচ্ছে শ্রয, স্তর োতড়চ্ছে
শ্রকন্দ্রীে কতমর্ট ও শ্রকন্দ্রীে কতমর্টর সভাপতির তৈকট পযবন্ত তরচ্ছপাটব শ্রপশ করচ্ছি পাচ্ছর। এমৈ রাজনৈতিক
পতরচ্ছর্চ্ছশর সৃতি করা উতিৎ, যার মচ্ছধয থাকচ্ছর্ শ্রযমৈ শ্রকন্দ্রীকিা শ্রিমতৈ গণিন্ত্র, শ্রযমতৈ শৃাংেলা শ্রিমতৈ
স্বাধীৈিা, শ্রযমতৈ একক সাংকল্প শ্রিমতৈ থাকচ্ছর্ র্যতির মচ্ছৈর প্রফু ল্লিা ও সজীর্িা।
জািীে মুতি শ্রফৌজ, সর্বহারা যুর্লীগ, পাঠিি, েতমক, গরীর্ ও তৈম্নমাোরী কৃ ষক ও অৈযাৈয তর্প্লর্ী
জৈসাধারচ্ছণর সাংগঠৈ সকলচ্ছক অর্শযই পার্টবর শ্রৈিৃ ত্ব মাৈচ্ছি হচ্ছর্।
ষষ্ঠ ধারাাঃ পার্টবর সচ্ছর্বাচ্চ শ্রৈিৃ স্থাৈীে সাংস্থা হচ্ছে জািীে কাংচ্ছগ্রস ও িার দ্বারা তৈর্বাতিি শ্রকন্দ্রীে কতমর্ট।
স্থাৈীে, বসৈযর্াতহৈীর ও তর্তভন্ন তর্ভাগগুচ্ছলার পার্টবর শ্রৈিৃ স্থাৈীে সাংস্থা হচ্ছে িাচ্ছের সমস্তচ্ছরর পার্টবর কাংচ্ছগ্রস
অথর্া পার্টব সেসযচ্ছের সাধারণ সচ্ছিলৈ ও িার দ্বারা তৈর্বাতিি কতমর্ট। পার্টবর তর্তভন্ন স্তচ্ছরর কাংচ্ছগ্রস পার্টবর
কতমর্ট কিৃব ক আহুি হে।
স্থাৈীে ও বসৈযর্াতহৈীর পার্টবর কাংচ্ছগ্রস আহ্বাৈ করাটা এর্াং তৈর্বাতিি পার্টব কতমর্টর সেসযচ্ছের অর্শযই
উচ্চির স্তচ্ছরর অৈুচ্ছমাতেি হচ্ছি হচ্ছর্।
িপ্তি ধারাাঃ শ্রকন্দ্রীভূ ি শ্রৈিৃ ত্ব, জৈসাধারচ্ছণর সাংচ্ছগ ঘতৈষ্ঠ শ্রযাগাচ্ছযাগ, সহজ ও কাযবকরী কাঠাচ্ছমার ৈীতির
তভতিচ্ছি পার্টবর তর্তভন্ন স্তচ্ছরর কতমর্টগুচ্ছলা কমবসাংস্থা প্রতিতষ্ঠি কর্চ্ছর্ র্া তৈচ্ছজচ্ছের প্রতিতৈতধ সাংস্থা শ্রপ্ররণ
করচ্ছর্।

চর্ুথব অধযায়
পার্টবর সকন্দ্রীয় িাংগঠন
অষ্টি ধারাাঃ পার্টবর জািীে কাংচ্ছগ্রস প্রতি তিৈ র্েচ্ছর একর্ার অৈুতষ্ঠি হচ্ছর্। তর্চ্ছশষ অর্স্থাে তৈতেব ি সমচ্ছের
আচ্ছগ অৈুতষ্ঠি করা শ্রযচ্ছি পাচ্ছর অথর্া স্থতগি রাো শ্রযচ্ছি পাচ্ছর।

পৃষ্ঠা ৯
নর্ি ধারাাঃ শ্রকন্দ্রীে কতমর্টর পূণবাে অতধচ্ছর্শৈই শ্রকন্দ্রীে কতমর্টর স্থােী কতমর্ট, শ্রকন্দ্রীে কতমর্টর সভাপতি
ও সহ-সভাপতি তৈর্বাতিি কচ্ছর।
যেৈ শ্রকন্দ্রীে কতমর্টর পূণবাে অতধচ্ছর্শৈ হে ৈা, িেৈ শ্রকন্দ্রীে কতমর্টর স্থােী কতমর্টই শ্রকন্দ্রীে কতমর্টর
ক্ষমিা পালৈ কচ্ছর। স্থােী কতমর্ট দ্বারা শ্রকন্দ্রীে কতমর্টর পূণবাে অতধচ্ছর্শৈ আহুি হে। শ্রকন্দ্রীে কতমর্টর র্া
স্থােী কতমর্টর যেৈ পূণবাে অতধচ্ছর্শৈ অৈুতষ্ঠি হে ৈা িেৈ শ্রকন্দ্রীে কতমর্টর সভাপতি শ্রকন্দ্রীে কতমর্টর
ক্ষমিা পালৈ করচ্ছর্ৈ।
শ্রকন্দ্রীে কতমর্টর সভাপতি পার্টবর বসৈয র্াতহৈী ও পার্টবর শ্রৈিৃ ত্বাধীৈ সাংস্থাসমূচ্ছহর কাযব পতরিালৈার জৈয
স্টযাতডাং কতমর্ট, শ্রকন্দ্রীে কতমর্ট ও অৈযাৈয শ্রৈিৃ স্থাৈীে কমীর শ্রৈিৃ চ্ছত্ব প্রচ্ছোজৈীে, সহজির ও ক্ষমিাশীল
সাংস্থা গঠৈ কচ্ছর শ্রৈচ্ছর্ৈ।

পঞ্চি অধযায়
পার্টবর স্থানীয় ও সিনযর্াসহনীর িধযকার িাংগঠন
দশি ধারাাঃ আঞ্চতলক, ফ্রন্ট, শ্রজলা ও শ্রজলার উপরকার স্থাৈীে পার্টব-সাংগঠৈগুচ্ছলার কাংচ্ছগ্রস প্রতি শ্রেড়
র্েচ্ছর একর্ার অৈুতষ্ঠি হে। তর্চ্ছশষ অর্স্থাে তৈতেব ি সমচ্ছের আচ্ছগ অৈুতষ্ঠি করা শ্রযচ্ছি পাচ্ছর র্া স্থাতগি করা
শ্রযচ্ছি পাচ্ছর।
স্থাৈীে পার্টব কতমর্টই সম্পােক, সহ-সম্পােক এর্াং প্রচ্ছোজৈচ্ছর্াচ্ছধ স্থােী কতমর্ট তৈর্বািৈ কচ্ছর।

ষষ্ঠ অধযায়
পার্টবর প্রাথসিক িাংগঠন
একাদশ ধারাাঃ কল-কারোৈা, েতৈ ও অৈযাৈয তশল্প প্রতিষ্ঠাৈ, অতফস-কাযবালে, তশক্ষা প্রতিষ্ঠাৈ, শ্রোকাৈ,
শহর-পাড়া, জািীে মুতি র্াতহৈীর প্লাটু ৈ ও অৈযাৈয প্রাথতমক ইউতৈচ্ছটর সাধারণিঃ পার্টব শাো (ৈে শ্রথচ্ছক
উতৈশ জৈ র্া অতধক সেসয) প্রতিতষ্ঠি করা হে; শ্রযোচ্ছৈ অচ্ছপক্ষাকৃ ি কম সেসয রচ্ছেচ্ছে শ্রসোচ্ছৈ পার্টব গ্রুপ
গঠৈ করা যাে; সেসয ৈা থাকচ্ছল পার্টব প্রতিতৈতধ তৈচ্ছোগ করা যাে। শ্রযোচ্ছৈ পার্টব সেসয অচ্ছপক্ষাকৃ ি শ্রর্শী
রচ্ছেচ্ছে অথর্া তর্প্লর্ী সাংগ্রাচ্ছমর জৈয প্রচ্ছোজৈ হচ্ছল সাংযুি পার্টব শাো র্া প্রাথতমক পার্টব কতমর্ট প্রতিতষ্ঠি করা
যাে।
প্রতি র্ের পার্টবর প্রাথতমক সাংগঠৈ একর্ার তৈর্বাতিি হে। তর্চ্ছশষ অর্স্থাে তৈর্বািৈ তৈতেব ি সমচ্ছের আচ্ছগ
অৈুতষ্ঠি করা শ্রযচ্ছি পাচ্ছর অথর্া স্থতগি রাো শ্রযচ্ছি পাচ্ছর।

পৃষ্ঠা ১০
িাদশ ধারাাঃ পার্টবর প্রাথতমক সাংগঠৈচ্ছক অর্শযই মাকব সর্াে-শ্রলতৈৈর্াে-মাওচ্ছসিু ঙ তিন্তাধারার মহাৈ লাল
পিাকাচ্ছক ঊচ্ছধ্বব িু চ্ছল ধরচ্ছি হচ্ছর্, সর্বহারা শ্রেণীর রাজৈীতিচ্ছক ঊচ্ছধ্বব স্থাৈ তেচ্ছি হচ্ছর্ এর্াং িি ও অৈুশীলচ্ছৈর
সাংচ্ছযাজচ্ছৈর রীতিচ্ছক, জৈসাধারচ্ছণর সাচ্ছথ ঘতৈষ্ঠভাচ্ছর্ সাংচ্ছযাচ্ছগর রীতিচ্ছক, সমাচ্ছলািৈা ও আত্মসমাচ্ছলািৈার
রীতিচ্ছক তর্কতশি করচ্ছি হচ্ছর্।
এর প্রধাৈ কিব র্য হচ্ছেঃ
১। মাকব সর্াে-শ্রলতৈৈর্াে-মাওচ্ছসিু ঙ তিন্তাধারাচ্ছক সজীর্িার সাচ্ছথ অধযেৈ ও প্রচ্ছোগ করার জৈয পার্টব সেসয
ও র্যাপক তর্প্লর্ী জৈসাধারণচ্ছক শ্রৈিৃ ত্ব োৈ করা।
২। সর্ সমে পার্টব সেসয ও র্যাপক তর্প্লর্ী জৈসাধারণচ্ছক প্রধাৈ ধরচ্ছৈর সাংগ্রাম তহচ্ছসচ্ছর্ জািীে মুতিযুচ্ছে
েৃঢ়ভাচ্ছর্ শ্রৈিৃ ত্ব োৈ করা, পার্টবর শ্রৈিৃ চ্ছত্ব প্রধাৈ ধরচ্ছৈর সাংগঠৈ তহচ্ছসচ্ছর্ জািীে মুতি র্াতহৈী গচ্ছড় শ্রিালা।
৩। কৃ ষক-েতমক বমেীর তভতিচ্ছি সকল শ্রেশচ্ছপ্রতমক জৈসাধারণচ্ছক ঐকযর্ে করা, জািীে মুতি ফ্রন্ট গচ্ছড়
শ্রিালা, এচ্ছক তর্কতশি ও সুসাংর্ে করা।
৪। পার্টবর ৈীতি প্রিার করা ও িা র্াস্তচ্ছর্ রূপাতেি করা, পার্টবর তসোন্ত কাযবকরী করা, পার্টব ও শ্রেচ্ছশর দ্বারা
অতপবি প্রতির্ট কিব র্য সম্পন্ন করা।
৫। জৈসাধারচ্ছণর সাচ্ছথ ঘতৈষ্ঠভাচ্ছর্ শ্রযাগাচ্ছযাগ স্থাপৈ করা, সর্ সমচ্ছে জৈসাধারচ্ছণর মিামি ও োর্ীোওো
শ্রশাৈা, পার্টবর শ্রভিচ্ছর ও র্াইচ্ছর তর্তভন্ন আকৃ তির সাংচ্ছশাধৈর্াে ও ক্ষু চ্ছে র্ুচ্ছজবাো এর্াং শ্রশাষক শ্রেণীর মিােশব
ও িার প্রকাচ্ছশর তর্রুচ্ছে সতিে মিােশবগি সাংগ্রাম িালাচ্ছৈা, যাচ্ছি কচ্ছর পার্টবর জীর্ৈ সজীর্ ও প্রাণশতিচ্ছি
ভরপুর হচ্ছে উচ্ছঠ।
৬। ৈূিৈ সেসযচ্ছের পার্টবচ্ছি গ্রহণ করা, পার্টবর শৃাংেলা পালৈ করা, সর্ সমে পার্টবর সাংগঠৈচ্ছক শুতেকরণ
করা, র্াসীটা র্জবৈ ও টাটকাটা গ্রহণ করা এর্াং পার্টবর সাংগঠচ্ছৈর তর্শুেিা র্জাে রাো।
(েতললর্টর শ্রশষ তেককার তকেু অাংশ পাওো যােতৈ---সর্বহারা পথ) ■

