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পৃষ্ঠা ২
পূর্ব র্াাংলার সত্যিকারার বাধানতাযার ্াি পূর্বর্াাংলার লক্ষ লক্ষ ্াগণ আত্মর্ত্লদাা কাররররো।
যারদর আকারাাংত্ক্ষয প্রারণর চেরে ত্প্রে বাধানতাযা র্াস্তর্াত্েয হরয পারর ত্াম্নত্লত্িয দাত্র্সমূহ
র্াস্তর্ােরার মানিরমেঃ
১। পুর্ব র্াাংলার ভু ত্ম চেরকার অাত্যত্র্লরে শযব হতাভারর্ সকারল ভারযতে সসাি, সামত্রকার ও
চর্সামত্রকার উপরদষ্টারদর ভাররয চেরয পাঠারাা।
আইা-শৃঙ্খলা রক্ষা, ত্িত্যশতলযা আাো, পুাগবঠা ও পুার্বাসা র্া অাি চকারাা কারার্ সহােযা
কাররার ্াি ভারয র্া অাি চকারাা সর্রদত্শকার রারের সামত্রকার র্া চর্সামত্রকার াাগত্রকাররদর
উপরদষ্টা র্া অাি চকারাা পরদ ত্ারোগ াা কাররা, ত্ারোত্্য হরে োকাররল যারদররকার অাত্যত্র্লরে
ত্া্ চদরশ চেরয পাঠারাা।
ভারযতে

সামত্রকার

র্াত্হাত

ও

চর্সামত্রকার

াাগত্রকাররদর

পুর্বর্াাংলার

রা্নাত্যকার,

সামত্রকার,

প্রশাসত্াকার, সাাংস্কৃ ত্যকার, র্ির্সা-র্াত্ণ্ি-ত্শল্প ও অািাাি সকারল চক্ষরে যারদর প্রভার্, হস্তরক্ষপ ও
ত্ােন্ত্ররণর অর্সাা কাররা। ভারযতে চসাার্াত্হাতর বাধরদরশ ত্েরর যাওোর আগ পযবন্ত যারা যারয
্াগরণর উপর অযিাোর কারররয াা পারর চস ত্র্ষরে কাররঠার র্ির্িা গ্রহণ কাররা।
২। পুর্বর্াাংলার ত্িত্যশতলযা আাো, আইা-শৃঙ্খলা রক্ষা, পুার্বাসা ও পুাগবঠরার কারার্র ্াি
পূর্বর্াাংলার সম্পদ এর্াং কারষ্টসত্হষ্ণু, পত্রশ্রমত ও আত্মযিারগ উদ্বুদ্ধ, সাহসত ও চদশরপ্রত্মকার ্াগরার
উপর সর্বরযাভারর্ ত্াভব র কাররা।
৩। পূর্বর্াাংলার প্রত্যরক্ষার ্াি পূর্বর্াাংলার ্াগরণর মনি চেরকার ত্ােত্ময িল, চাৌ ও ত্র্মাা
র্াত্হাত গরে চযালা এর্াং ্াগণরকার সামত্রকার ত্শক্ষা প্রদারার মানিরম সশস্ত্র কাররর িাাতে র্াত্হাত
গরে চযালা। পূর্বর্াাংলার প্রত্যরক্ষার ্াি এই সামত্রকার র্াত্হাত ও ্াগরণর উপর ত্াভব র কাররা।
পূর্বর্াাংলার প্রত্যরক্ষার ্াি ভারয র্া অাি চকারাা চদরশর উপর ত্াভব র াা কাররা। পূর্ব র্াাংলার
ত্ােত্ময র্াত্হাত ও িাাতে র্াত্হাত গরে চযালার দাত্েত্ব মুত্ি র্াত্হাতর পরক্ষই সম্ভর্। মুত্ি
র্াত্হাতরকার

ত্ারস্ত্র

কাররা

চেরকার

ভারযতে

র্াত্হাতরকার

ত্র্রয

কাররা।

মুত্ি

র্াত্হাতর

মনিকারার

প্রত্যত্িোশতলরদর দ্বারা ্াগরণর উপর অযিাোর র্ন্ধ কাররা।
ভারয র্া অাি চকারাা সর্রদত্শকার রারের সারে প্রকারাশি র্া চগাপা চকারাা প্রকারার প্রত্যরক্ষা েু ত্ি,
সামত্রকার েু ত্ি র্া র্ন্ধুরত্বর েু ত্ির আর্ররা সামত্রকার েু ত্ি াা কাররা।
৪। পুর্বর্াাংলার ্ামায, ত্পত্িত্র্, মুসত্লম লতগ (ত্যা অাংশ), ত্া্ারম ইসলাম এর্াং পাকার
সামত্রকার েিাত্সস্টরদর সারে সহরযাত্গযা কাররররে এইরূপ অািাাি রা্নাত্যকার পার্টব, চগাষ্ঠত, দল ও
র্িত্িরদর ত্ার্বাত্েয হওো, চভাট প্রদারার অত্নকারার, ত্মর্টাং, ত্মত্েল ও সাংগঠিয হওো এর্াং
অািাাি রা্নাত্যকার কারাযবকারলাপ পত্রোলাার অত্নকারার র্াত্যল কাররা। যারদর ভূ ত্ম ভূ ত্মহতা

পৃষ্ঠা ৩
কারৃষরকারর মারে ত্র্াামূরলি ত্র্যরণ কাররা। ভূ ত্ম র্িত্যয যারদর ত্শল্প-র্ির্সা ও অািাাি সম্পত্ি
ক্ষত্যপূরণ োোই রােতেকাররণ কাররা।
এরদর মনিকারার চগাোঁো ্াগণ-ত্র্ররানতরদর ত্র্োর কাররা ও শাত্স্ত ত্র্নাা কাররা।
৫। আদম্ত, দাউদ, ইস্পাহাাত, র্াওোাত, গান্ধারা, কারত্রম, হাত্র্র্ ও অািাাি অর্াঙালতরদর
পুর্বর্াাংলাি

র্ৃহৎ

ত্শল্প,

র্ির্সা-র্াত্ণ্ি,

র্িাাংকার-র্তমা

ক্ষত্যপূরণ

োোই

রােতেকাররণ

কাররা।

র্িত্িগয মাত্লকারাাানতা ্াযতে পুত্োঁ ্ রক্ষা ও যার ত্র্কারারশ সাহাযি কাররা।
৬। পাকার সামত্রকার েিাত্সস্টরদর সারে সহরযাত্গযা কারররত্া-এরূপ পূর্বর্াাংলার সামন্ত-্ত্মদারচ্াযদাররদর ভূ ত্ম ক্ষত্যপূরণসহ ভূ ত্মহতা কারৃষকাররদর মারে ত্র্াামূরলি ত্র্যরণ কাররা। মহা্াত প্রো,
সুদ গ্রহরণর প্রো ও র্ন্ধকারত প্রো র্াত্যল কাররা এর্াং এর েরল হারারাা ভূ ত্ম কারৃষকাররদর মারে ত্র্াা
ক্ষত্যপূররণ চেরয চদো। গ্রাম-পঞ্চারেয ও গ্রাম রক্ষতর্াত্হাতর মানিরম গ্রারম ্ত্মদার, চ্াযদার,
মহা্া, টাউট, অযিাোরত, ্ুলুমর্া্ শাসা কারারেম ও যারদর রক্ষা াা কাররা। পাকার-সামত্রকার
েিাত্সস্টরদর হারয ও যুরদ্ধ ত্াহয ও ক্ষত্যগ্রস্ত কারৃষকাররদর ক্ষত্যপূরণ প্রদাা কাররা।
৭। ২৫চশ মারেবর পরর্যী সমরে পূর্বর্াাংলা চেরকার ভাররয আশ্রে গ্রহণকারারত শরণােীরদর ত্েত্ররে
আাা ও যারদর পুার্বাসরার র্ির্িা কাররা।
পাকার সামত্রকার েিাত্সস্টরদর যৎপরযার েরল ক্ষত্যগ্রিরদর পুার্বাসরার র্ির্িা কাররা। পাকার সামত্রকার
েিাত্সস্টরদর হারয ত্াহয, যুদ্ধকারারল ত্াহয র্িত্িরদর পত্রর্ারর ক্ষত্যপূরণ প্রদারার র্ির্িা কাররা।
র্িত্িমাত্লকারাাানতা ক্ষত্যগ্রি সকারল ত্শল্প প্রত্যষ্ঠাা ও র্ির্সা-র্াত্ণত্্িকার প্রত্যষ্ঠারার কারাযব শুরু
কাররার ্াি সাহাযি কাররা।
পাকার সামত্রকার েিাত্সস্টরদর হারয আটকারকারৃয সকারল রা্র্ন্দতরদর মুত্ি প্রদাা কাররা।
৮। শযব হতা ও বাধল্প সুরদ ভারত ত্শল্প প্রত্যষ্ঠার ্াি ঋণ গ্রহণ কাররা। প্রকারাশি র্া চগাপরা ভারয
র্া অাি চকারাা চদরশর সারে চকারাা প্রকারার বাধল্পরমোদত র্া দতর্বরমোদত অসম র্াত্ণ্ি েু ত্ি, পণি
ত্র্ত্ামে েু ত্ি াা কাররা। চগাপরা সম্পাত্দয সকারল প্রকারার েু ত্ি ্াসানাররণর ত্র্রর্োার ্াি
প্রকারাশ কাররা। োল, িাল, মাে, মাাংস, ত্িম, যত্র যরকারাত্র, শাকার-সত্ি ইযিাত্দ ত্াযিপ্ররো্াতে
দ্রর্িাত্দ ভাররয রপ্তাাত র্ন্ধ কাররা।
ভারয কারযৃব কার সরাসত্র পূর্বর্াাংলা চেরকার পাট, ো, োমো ইযিাত্দ িরের অত্নকারার র্াত্যল কাররা,
অািোে পূর্বর্াাংলার ্াগণ শয শয চকারার্ট টাকারার সর্রদত্শকার মুদ্রা হারারর্া।
৯। পূর্বর্াাংলার ত্শল্প র্ির্িা, র্াত্ণ্ি, র্িাাংত্কারাং, কারৃত্ষ, প্রাকারৃত্যকার সম্পদ, পত্রর্হা, চযাগারযাগ
এর্াং অািাাি সকারল চক্ষরে ভারয র্া অাি চকারাা সর্রদত্শকার রারের পুোঁত্্র অাুপ্ররর্শ, ত্ােন্ত্রণ ও
প্রভার্ প্রত্যররান কাররা। পূর্বর্াাংলা চেরকার ভারয র্া অাি চকারাা রারে পুত্োঁ ্ পাোর র্ন্ধ কাররা।

পৃষ্ঠা ৪
পূর্বর্াাংলার সতমারন্ত কারাস্টম র্ির্িা োলু কাররা। পূর্বর্াাংলা চেরকার ভারয র্া ভারয চেরকার
পূর্বর্াাংলাে চোরাকারারর্ারত র্া অাাুরমাত্দয উপারে দ্রর্িাত্দ পাোর চরান কাররা।
১০। পূর্বর্াাংলার ভারত ত্শল্প প্রত্যষ্ঠা, হাল্কা ত্শল্প ও কুর্টর ত্শরল্পর ত্র্কারাশ সানা কাররা। এরদররকার
সর্রদত্শকার প্রত্যদ্বত্িযা হরয রক্ষা কাররা। এ উরেরশি ভারয র্া অাি চকারাা চদরশর পরণি
পূর্বর্াাংলার র্া্ার দিল প্রত্যহয কাররার পদরক্ষপ গ্রহণ কাররা।
১১। পাকার সামত্রকার েিাত্সস্টরদর দ্বারা র্রিাস্তকারৃয, োোঁটাইকারৃয, েু র্ট প্রদি, ভাররয আশ্রে
গ্রহণকারারত এরূপ সকারল কারমবোরতরদর পুারাে কারার্ র্হাল কাররা। চর্কারাররদর োকুরতর র্ির্িা কাররা।
োকুরতকারালতা অর্িাে মৃযরদর চপাশা ও অািাাি ক্ষত্যপূররণর র্ির্িা কাররা। ভারয র্া অাি
চকারাা সর্রদত্শকার াাগত্রকাররদর সরকারারত র্া অাি চকারাা প্রত্যষ্ঠারা োকুত্ররয িােত র্া অিােতভারর্
ত্ারোগ াা কাররা। ত্ারোত্্য হরে োকাররল যারদররকার ত্া্ চদরশ চেরয পাঠারাা।
সরকারারত, চর্সরকারারত, সামত্রকার এর্াং অািাাি সকারল োকুরতরয ত্ারোগ, পরদান্নত্য ও োোঁটাইরের
চক্ষরে চকারাা প্রকারার নমীে, রা্নাত্যকার, পার্টবগয, চগাষ্ঠতগয র্া র্িত্িগয প্রভারর্র ত্র্ররাত্নযা
কাররা, চযাগিযারকার ত্ারোগ, পরদান্নত্য ও োোঁটাইরের মাপকারাঠি ত্হরসরর্ র্ির্হার কাররা।
১২। ত্শক্ষাপ্রত্যষ্ঠাাসমুহ োলু কাররা, নমব ত্াররপক্ষ ্াযতে চপ্ররাাে উদ্বুদ্ধ, ্াত্য ও চদশ
গঠামূলকার গণযাত্ন্ত্রকার ত্শক্ষা র্ির্িার প্রর্যব া কাররা।
১৩। চদশরপ্ররম উদ্বুদ্ধ পূর্বর্াাংলার গণযাত্ন্ত্রকার ত্শল্পকারলা-েলত্িে, সাত্হযিসহ সাংস্কৃ ত্যর অািাাি
চক্ষরের অর্ান ত্র্কারারশর র্ির্িা কাররা। ভারয র্া অাি চদরশর সাত্হযি, েলত্িে, ত্শল্পকারলা ও
সাংঙ্কৃত্যর প্রত্যদ্বত্িযা চেরকার চদশতে সাত্হযি, েলত্িে, ত্শল্পকারলা ও সাংস্কৃ ত্যরকার রক্ষা কাররা।
১৪। চর্যার, েলত্িে, সাংর্াদপেরকার একারকার পার্টবর প্রোরযন্ত্র র্া সর্রদত্শকার প্রোরযন্ত্র ত্হরসরর্
র্ির্হাররর ত্র্ররাত্নযা কাররা।
১৫। চদরশ সকারল চক্ষরে নমীে ত্াপতেরণর ত্র্ররাত্নযা কাররা, উপাসাা, নমীে আোর-অাুষ্ঠারার
বাধানতাযা প্রদাা, মসত্্দ, মত্ন্দর, ত্গ্বা, পিারগািা রক্ষা কাররা। নমীে সমযার র্ির্িা কাররা।
১৬। ত্র্ত্ভন্ন মযার্লেত চদশরপ্রত্মকার রা্নাত্যকার পার্টব, চগাষ্ঠত ও র্িত্িরদর রা্নাত্যকার যৎপরযা
ও াাগত্রকার অত্নকারার ত্াত্িয কাররা, র্াকার-বাধানতাযা, সাংর্াদপে ও প্রকারাশাার বাধানতাযা, সাংগঠিয
হওোর ও সমারর্রশর বাধানতাযা, ত্র্রক্ষাভ প্রকারারশর বাধানতাযা প্রদাা কাররা। প্রকারারশি র্া চগাপরা
ত্র্াা ত্র্োরর চগ্রেযার, হযিা, আটকার রািার ত্র্ররাত্নযা কাররা।
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর কারমীরা ভাররয াা ত্গরে ত্ার্রদর ও ্াগরণর শত্ির উপর ত্াভব র
কাররর পূর্বর্াাংলার ত্র্ত্ভন্ন চ্লাে পাকার সামত্রকার েিাত্সস্টরদর ত্র্রুরদ্ধ ্াযতে মুত্ির মহাা চগত্রলা
যুদ্ধ োলাে, মুি অঞ্চল গরে চযারল, এরকার বাধাগয ্াাার্ার পত্রর্রযব মুত্ির্াত্হাতর মনিকারার

পৃষ্ঠা ৫
েিাত্সস্টরা এ সকারল অঞ্চল আিমণ ও দিল কাররর চাে, সর্বহারা পার্টবর র্হু কারমী, চগত্রলা,
সহাাুভূত্যশতল ও ্াগণরকার াকারসাল অত্ভত্হয কাররর হযিা কাররর।
র্যব মারাও প্রকারারশি র্া চগাপরা আওোমত লতগ চেরকার ত্ভন্ন মযার্লেত, পূর্বর্াাংলার বাধানতাযার ্াি
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পত্রোলাা র্ন্ধ কাররা। চয সকারল েিাত্সস্ট িুাতরা এ সকারল ্র্াি কারা্ কাররররে যারদর ত্র্োর
কাররা ও কাররঠার শাত্স্তর র্ির্িা কাররা। এ ত্র্ষরে প্রকারৃয র্টাা ্াগরণর ত্াকারট প্রকারাশ কাররা।
শত্হদরদর পত্রর্ারর ক্ষত্যপূরণ প্রদাা কাররা। চগ্রেযারকারৃযরদর মুত্ি দাা কাররা।
প্রমাত্ণয আল র্দর, রা্াকারার ও পাকার সামত্রকার দসুিরদর অািাাি দালারলর কাররঠার শাত্স্ত ত্র্নাা
কাররা। ত্কারন্তু আওোমত লতগ চেরকার বাধযন্ত্র র্াঙালত-অর্াঙালত ত্াত্র্বরশরষ সকারল চদশরপ্রত্মকাররকার আল
র্দর, রা্াকারার র্া পাকার সামত্রকার চগাষ্ঠতর দালাল র্রল িযম কাররার র্ৃণি কারাযবকারলারপর
ত্র্ররাত্নযা কাররা।
১৭। পারস্পত্রকার সার্বরভৌমত্ব ও আঞ্চত্লকার অিণ্ডযার প্রত্য স্াা প্রদশবা, অণািমণ, পরস্পররর
আভিন্তরতণ র্িাপারর হস্তরক্ষপ াা কাররা, সমযা ও পারস্পত্রকার সহােযা এর্াং শাত্ন্তপূণব সহার্িাা,
এই পঞ্চশতলার াতত্যর ত্ভত্িরয অািাাি চদরশর সারে সম্পকারব িাপা কাররা। অাি চদরশর সামত্রকার
যৎপরযাে শরতকার াা হওো, ত্াররপক্ষ, প্রগত্যশতল, সাম্রা্ির্াদ ত্র্ররানত সর্রদত্শকার াতত্য অাুসরণ
কাররা।
১৮। ভারয ও ত্র্রের ত্র্ত্ভন্ন চদরশর ্াগণ কারযৃব কার পূর্বর্াাংলার উদ্বাস্তু ্াগরণর উরেরশি প্রদি
সাহারযির ্াি কারৃযজ্ঞযা প্রকারাশ। যারদর দ্বারা প্রদি সাহাযি সুদসহ ত্েত্ররে চদোর র্ির্িা কাররা।
১৯। ভারয র্া অাি চকারাা সর্রদত্শকার রারের াাগত্রকাররদর পূর্বর্াাংলাে আগমা র্া পূর্বর্াাংলা
চেরকার ভারয ও সর্রদত্শকার রারে গমরার ্াি প্রেত্লয আন্ত্বাত্যকার ত্ােরমর প্রর্যব া কাররা। অর্ান
েলােল প্রত্যহয কাররা।
২০। মাত্কারবা ও অািাাি সাম্রা্ির্াদ কারযৃব কার পাত্কারস্তারার বাধাক্ষত্রয সকারল েু ত্ি অগ্রাহি কাররা।
পাত্কারস্তারার অাংশ ত্হরসরর্ মাত্কারবা ও অািাাি সাম্রা্ির্ারদর ঋণ পত্ররশারনর চয অাংশ পূর্বর্াাংলার
উপর পরে যা প্রদাা াা কাররা।
মাত্কারবা ও অািাাি সাম্রা্ির্াদতরদর পূর্বর্াাংলাি সকারল সম্পত্ি ও পুোঁত্্ র্ার্োপ্ত কাররা।
২১। সকারল চক্ষরে াারতরদর সম অত্নকারার প্রত্যষ্ঠা কাররা। পাকার সামত্রকার েিাত্সস্টরদর দ্বারা
ক্ষত্যগ্রি াারতরদর পুার্বাসা ও কাররমবর সুরযাগ প্রদাা কাররা।
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২২। সকারল প্রকারার শ্রত্মকাররদর আট র্ন্টার শ্রম সমে ত্ানবারণ কাররা এর্াং প্রগত্যশতল শ্রম আইা
প্রণো কাররা। পাকার সামত্রকার েিাত্সস্টরদর হারয ও যুরদ্ধ ত্াহয শ্রত্মকাররদর পত্রর্ারর ক্ষত্যপূরণ
প্রদাা কাররা, চর্কারার শ্রত্মকাররদর কারমবসাংিাা কাররা।
২৩। পাকার সামত্রকার েিাত্সস্টরদর হারয ও যুরদ্ধ আহযরদর ত্েত্কারৎসার র্ির্িা কাররা, কাররমব অক্ষম
ও যারদর ওপর ত্াভব রশতলরদর ্তর্া নাররণর র্ির্িা কাররা।
২৪। আত্মসমপবণকারারত পাকার সামত্রকার দসুিরদর অস্ত্রশস্ত্র ও অািাাি দ্রর্িাত্দ পূর্বর্াাংলার সশস্ত্র র্াত্হাত
গরে চযালার ্াি র্ির্হার কাররা। এ সকারল দ্রর্িাত্দ ভারযতে র্াত্হাত কারযৃব কার দিল ও ভাররয
চপ্ররণ র্ন্ধ কাররা।
২৫। পত্িম পাত্কারস্তারা অর্িাারয র্াঙালতরদর পূর্বর্াাংলাে ত্ারে আসা ও যারদর পুার্বাসরার
র্ির্িা কাররা।
২৬। পূর্বর্াাংলাে োলু মুদ্রার মাা কারমারাার েরল ভারয লাভর্াা হরে। পূর্বর্াাংলার ত্র্পুল
পত্রমাণ মুদ্রা ভারয অ্বা কাররররে। ইহা প্রত্যররান কাররা এর্াং মূলিমাা র্াত্েরে পূরর্বর মূলি নাযব
কাররা, র্া্ারর ভারযতে মুদ্রা োলু র্ন্ধ কাররা।
পূর্বর্াাংলা চেরকার ভাররয বাধণব, চরৌপি পাোর র্ন্ধ কাররা।
২৭। োরাক্কা র্াোঁন্ত্ায সমসিার ািােসঙ্গয সমানাা কাররা।
উপত্রউি দার্তসমূহ র্াস্তর্াত্েয াা কাররার অেব পূর্বর্াাংলার সত্যিকারাররর বাধানতাযা প্রত্যত্ষ্ঠয
হেত্া। বাধানতাযার আর্ররণ প্রত্যত্ষ্ঠয হরেরে াযু া কাররর পরানতাযার শৃাংিল।
পূর্বর্াাংলার ্াগণ আশা কাররর র্াাংলারদশ সরকারার উপত্রউি দার্তসমূহ র্াস্তর্াত্েয কাররর যারদর
চদশরপ্রম ও ্াযতেযার্ারদর প্রমাণ চদরর্া। অািোে এ সরকারার হরর্ ভাররযর পুযুল সরকারার
এর্াং পূর্বর্াাংলা হরর্ ভাররযর উপত্ারর্শ। ■

