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পাকিস্তানী উপকনবেকিি িাসিব াষ্ঠী পূেবোাংলার জন বের জাতীয় সত্বাবি ধ্বাংস িবর এি স্থায়ী উপকনবেবি
পকরেত িরার জনয তার ফ্যাকসোদী সামকরি োকিনী দ্বারা সোইবি িতযা িরবে, সেকিেু পুকিবয় কদবে এোং
সেকিেু লুট িরবে। পূেবোাংলার েীর জন ে এই চরম ফ্যাকসোদী েেবরতার কনিট আত্মসমপবন না িবর
েীরবত্বর সাবে প্রকতবরাধ সাংগ্রাম চাকলবয় যাবে। তাবদর কনিট স্বাধীনতার চাইবত কপ্রয় আর কিেু ই নাই। এর
জনয যয যিাবনা তযা স্বীিার িরবত তারা প্রস্তুত।
পাকিস্তানী উপকনবেকিি িাসিব াষ্ঠী ফ্যাকসোদী িামলা পকরচালনা িরার যখন পায়তারা িরকেল তখন
পূেবোাংলা শ্রকমি আবদালন ২রা মাচব যিখ মুকজে ও আওয়ামী লীব র কনিট এিটি যখালা কচঠি যপ্ররে িবর।
এবত অনযানয কেষবয়র মবধয উবেখ কেলঃ
* পূেবোাংলাবি পাকিস্তান যেবি কেকেন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন িরা েযতীত েয় দফ্া োস্তোকয়ত িরা সম্ভে নয়।
পূেবোাংলাবি পাকিস্তান যেবি কেকেন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন িরা সম্ভে পাকিস্তানী উপকনবেকিি িাসিব াষ্ঠীর
সসনযোকিনীবি পূেবোাংলার ভূ কমবত পরাকজত ও ধ্বাংস িবর তার রাষ্ট্র েযেস্থাবি চূ েব-কেচূ েব িরার মাধযবম।
* কমটিাং-কমকেল-অকিাংস অসিবযাব র ভু ল পে পকরতযা িবর দীর্বস্থায়ী েযুবের পে গ্রিে িবর স্বাধীন
সােববভৌম পূেবোাংলার প্রজাতাকিি সরিার যর্াষো িরা এোং পূেবোাংলার প্রিািয, য াপবন িাযবরত সিল
যদিবপ্রকমি রাজননকতি পাটিব, য াষ্ঠী, েযকক্ত, ধমীয়-ভাষা ত ও উপজাতীয় সাংখযালর্ুবদর প্রকতকনকধ সমন্ববয়
পূেবোাংলার প্রজাতবির অস্থায়ী কেপ্লেী যিায়াকলিন সরিার ঠন িরা।
* এ সরিার পূেবোাংলােযাপী িাবয়ম িরার জনয সাংগ্রাবমর উবেবিয প্রিািয ও য াপবন িমবরত পূেবোাংলার
সিল যদিবপ্রকমি রাজননকতি পাটিব, য াষ্ঠী, েযকক্ত, ধমীয়-ভাষা ত-উপজাতীয় সাংখযালর্ুবদর প্রকতকনকধ
সমন্ববয় এিটি জাতীয় মুকক্ত ফ্রন্ট স্থাপন িরা। এই সাবে পূেবোাংলার সরিাবরর সেবকনম্ন িতিগুকল সুকনকদব ষ্ট
িমবনীকতর িো উবেখ িরা িয়। যিখ মুকজে ও আওয়ামী লী পূেবোাংলা শ্রকমি আবদালবনর প্রস্তাে অগ্রািয
িবর, অকিাংস অসিবযাব র ভু ল পবে যলব োবি, স্বাধীনতা যর্াষো, সরিার ঠন ও মুকক্তফ্রন্ট ঠবন কেরত
োবি। এভাবে জনসাধারেবি তারা ফ্যাকসোদী িামলার মুবখ সম্পূেব অপ্রস্তুত ও যনতৃ ত্বিীন িবর রাবখ।
পাকিস্তাবনর উপকনবেকিি িাসিব াষ্ঠী জনসাধারবের ওপর পূেব সামকরি িকক্ত কনবয় ঝাাঁকপবয় পবি এোং িতযা
ও ধ্বাংসলীলা শুরু িবর। লক্ষ লক্ষ কনরস্ত্র-কনরপরাধ জনসাধারে কনিত িয়, আিত িয় ও প্রােভবয় সেবস্ব
পকরতযা িবর গ্রাবম যযবত োধয িয়। তেুও তারা অসীম আত্মতযা ও েীরবত্বর সাবে প্রায় কনরস্ত্রভাবে
প্রকতবরাধ সাংগ্রাম চাকলবয় যাবে, রবক্তর ঋে তারা তু লবেই।
এ পযবাবয় যিখ মুকজে ও তাজুেীবনর যনতৃ বত্ব আওয়ামী লীব র এিি সরিার ঠবনর িো ভারবতর যেতাবর
যিানা যায়।
পূেবোাংলার জন ে ও পূেবোাংলা শ্রকমি আবদালন মবন িবর, পূেবোাংলার জন বের স্বাবেবর সকতযিার
প্রকতকনকধত্বিারী সরিাবরর কনম্নকলকখত সেবকনম্ন সুকনকদব ষ্ট নীকতসমূি পালন িরবত িবে।
* এই সরিার অেিযই এিটি যিায়াকলিন সরিার িবে যযখাবন সাংগ্রামরত পূেবোাংলার কেকভন্ন প্রিািয ও
য াপবন িাযবরত যদিবপ্রকমি রাজননকতি পাটিব, য াষ্ঠী, েযকক্ত, ধমীয়-ভাষা ত-উপজাতীয় সাংখযালর্ুবদর
প্রকতকনকধত্ব োিবে।
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* পূেবোাংলার সেবস্তবর এ সরিার স্থাপবনর কনকমত্ত পূেবোাংলার সেবস্তবরর জন েবি ঐিযেে িবর সাংগ্রাবমর
পকরচালনা ও যনতৃ ত্ব প্রদাবনর জনয পারস্পকরি স্বাধীনতা ও স্বাতিযতার কভকত্তবত এিটি জাতীয় মুকক্তফ্রন্ট
স্থাপন িরা; এবত সাংগ্রামরত পূেবোাংলার সিল প্রিািয ও য াপবন িাযবত যদিবপ্রকমি রাজননকতি পাটিব,
য াষ্ঠী, েযকক্ত, ধমীয়-ভাষা ত ও উপজাতীয় সাংখযালর্ুবদর প্রকতকনকধ গ্রিে িরা।
* এ সরিার ও মুকক্তফ্রন্ট িতৃব ি পূেবোাংলার পকরপূেব মুকক্তর জনয েযুবের পে গ্রিে িরা ও তাবত যিষ পযবন্ত
যলব োিা।
সেবদকিি সম্পবিব র যক্ষবে এ সরিার ও মুকক্তফ্রন্ট কনম্নকলকখত সেবকনম্ন নীকতসমূি পালন িরবেঃ
— ভারতসি অনযানয যদবির সাবে সম্পিব স্থাকপত িবে পরস্পবরর আঞ্চকলি অখণ্ডতা ও সােববভৌবত্বর প্রকত
সম্মান প্রদিবন, পরস্পর অনাক্রমে, পরস্পবরর আভযন্তরীে কেষবয় িস্তবক্ষপ না িরা, সমতা ও পারস্পকরি
সিায়তা এোং িাকন্তপূেব সিােস্থাবনর পঞ্চিীলা নীকতর কভকত্তবত।
— পূেবোাংলার মুকক্তর জনয পূেবোাংলার সাবি সাত যিাটি জনসাধারবের ওপর কনভব র িরা। ভারত, মাকিব ন
সাম্রাজযোদ, যসাকভবয়ত সামাকজি সাম্রাজযোদ ো অনয যিান যদবির সসনয, সিস্ত্র েযকক্তবি পূেবোাংলার মুকক্তর
সিায়তার নাবম পূেবোাংলার ভূ কমবত প্রবেি িরবত অনুমকত প্রদান না িরা। এর কেবরাকধতা িরা। তাবদর
যেসামকরি ো সামকরি েযকক্তর পূেবোাংলার মুকক্তযুবের কেষবয় যিাবনা সািাযয গ্রিে না িরা, তাবদর িস্তবক্ষপ
কেবরাকধতা িরা।
— পকিমোাংলার সাবে সাংযুক্ত িবয় যুক্তোাংলা স্থাপন ো ভারবতর সাবে যফ্ডাবরিন স্থাপবনর কেবরাকধতা
িরা।
— ভারত, মাকিব ন সাম্রাজযোবদর যনতৃ বত্ব সাম্রাজযোবদর, যসাকভবয়ত সামাকজি সাম্রাজযোবদর ো অনয
যিাবনা যদবির সাবে যিান প্রিার সামকরি যজাট স্থাপন না িরা, এবদরবি কেবিষ সুকেধা প্রদাবনর প্রকতশ্রুকত
প্রদান না িরা, এ সিবলর কেবরাধীতা িরা।
— এবদরবি পূেবোাংলায় যিাবনা প্রিার সামকরি র্াাঁটি স্থাপন এোং যিাবনা প্রিার সামকরি তৎপরতায়
পূেবোাংলার ভূ কম েযেিাবরর কেবরাধীতা িরা।
— পূেবোাংলায় সরিাবরর িাযব পকরচালনায় এোং নীকত কনধবারবে ভারত, মাকিব ন সাম্রাজযোবদর ো অনয
যিাবনা যদবির যিাবনা প্রিার িস্তবক্ষপ ো প্রভাবের কেবরাধীতা িরা।
পূেবোাংলার মুকক্তর কেষবয় িতব িীনভাবে সিল প্রিার সেবদকিি সািাযয গ্রিে িরা। কিন্তু িতব যুক্ত ো উবেিয
প্রবোকদত সিল প্রিার সািাযয প্রতযাখযান িরা ও তার কেবরাধীতা িরা।
কভবয়তনাম, লাওস, িববাকডয়া, পযাবলস্টাইনসি পৃকেেীর কেকভন্ন স্থাবনর কনপীকিত জাকত, যদি ও জন বের
সাম্রাজযোদ কেবরাধী মুকক্ত সাংগ্রাম এোং সামাকজি অগ্র কতর সাংগ্রামবি সমেবন িরা এোং সিায়তা িরা।
এ সরিার ও মুকক্তফ্রন্ট যদবির আভযন্তরীে যক্ষবে কনম্নকলকখত সেবকনম্ন নীকতসমূি পালন িরবেঃ
— েতাকিি যিন্দ্রীিতা এোং জন ে যেবি আসা ও জন বনর কনিট কনবয় যাওয়ার কভকত্তবত রাষ্ট্রেযেস্থা
পকরচালনা িরা।
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— পাকিস্তাবনর উপকনবেকিি িাসিব াষ্ঠীর সরিারী ও যেসরিারী সমস্ত পুাঁকজ ও প্রকতষ্ঠান োবজয়াপ্ত িরা।
— েযকক্ত ত জাতীয় পুাঁকজ রক্ষা িরা।
— পূেবোাংলার আমলাতাকিি পুাঁকজ (এিবচটিয়া, েযেসা, েযাাংি, েীমা ও িারখানা) োবজয়াপ্ত িরা।
— মাকিব ন সাম্রাজযোদ ও যসাকভবয়ত ইউকনয়বনর পূেবোাংলাস্থ সিল পুাঁকজ ও সম্পকত্ত োবজয়াপ্ত িরা, তাবদর
ঋে পকরবিাধ েন্ধ িরা।
— পযবায়ক্রবম ভূ কম েযেস্থার সাংস্কার িবর যয জকম চাষ িবর তার িাবত জকম প্রদান িরা।
— শ্রকমবির আট র্ন্টা সময়সীমা কনধবারে িরা এোং তাবদর নযাযয অকধিার সাংরক্ষে িরা।
— যদিবপ্রকমি প্রকতটি রাজননকতি পাটিব, য াষ্ঠী, েযকক্ত ো সাং ঠবনর িাযব পকরচালনার অোধ অকধিার
প্রদান িরা। তাবদর কেরুবে য াবয়দা তৎপরতা, যগ্রফ্তার ও কেনা কেচাবর েদী রাখার পেকতর কেবরাধীতা
িরা।
উপবরাক্ত সেবকনম্ন নীকতসমূবির অন্তভূব কক্ত েযতীত যিাবনা সরিার ো সাংস্থা পূেবোাংলার জন বের সকতযিার
রাজননকতি মুকক্ত আনয়ন িরবত পাবরনা। উপরন্তু এসিল কেষয় েযতীত মুকক্ত সাংগ্রাম িবে মাকিব ন
সাম্রাজযোবদর যনতৃ বত্ব সাম্রাজযোবদর, যসাকভবয়ত সামাকজি সাম্রাজযোবদর ও ভারতীয় সম্প্রসারেোবদর
ষিযবি পকরচাকলত প্রকতকেপ্লেী সাংগ্রাম এোং এর চূ িান্ত পকরেকত কিবসবে পূেবোাংলা িবে মাকিব ন সাম্রাজযোবদর
যনতৃ বত্ব সাম্রাজযোবদর, যসাকভবয়ত সামাকজি সাম্রাজযোবদর ও ভারতীয় সম্প্রসারেোবদর উপকনবেি এোং এ
সরিার িবে পুতুল সরিার।
পূেবোাংলার জন ে এি উপকনবেকিি যিাষবের পকরেবতব অপর এি উপকনবেকিি যিাষবের জাবল আেে িবত
চায়না।
িাবজই উপবরাক্ত িতব সমূি েযতীত পূেবোাংলা শ্রকমি আবদালন যিখ মুকজে ও তাজুেীবনর যনতৃ বত্ব ঠিত
সরিারবি সমেবন িবরনা এোং এ সরিার োস্তোয়বন যিাবনা প্রিার সিবযাক তা ো সাংগ্রাম িবর না।
উপবরাক্ত িতব সমূি েযতীত এ সরিারবি পুেবোাংলার জন ে ও পুেবোাংলা শ্রকমি আবদালন মবন িবর মাকিব ন
সাম্রাজযোবদর যনতৃ বত্ব সাম্রাজযোবদর, যসাকভবয়ত সামাকজি সাম্রাজযোবদর ও ভারতীয় সম্প্রসারেোবদর
ষিযবির ফ্ল, যার উবেিয িবলা পূেবোাংলাবি উপকনবেবি পকরেত িরা, এবি লুন্ঠন ও যিাষে িরা।
পূেবোাংলার জন ে ও পূেবোাংলা শ্রকমি আবদালন এবি কেবরাধীতা িবর।
পূেবোাংলার সিল যদিবপ্রকমি রাজননকতি পাটিব, য াষ্ঠী, েযকক্ত, ধমীয়, ভাষা ত এোং উপজাতীয় সাংখযালর্ু
এোং আওয়ামী লীব র সকতযিার যদিবপ্রকমিবদর প্রকত পূেবোাংলা শ্রকমি আবদালন আহ্বান জানাবে উপবরাক্ত
সেবাকধি গুরুত্বপূেব কেষয়সমূি অন্তভুব ক্ত িবর এিটি িমবসচ
ূ ীর কভকত্তবত ঐিযেে িবয় জাতীয় মুকক্তফ্রন্ট ঠন
িরুন, পূেবোাংলার স্বাধীনতা, মুকক্ত ও েতবির েযুবে যলব োকুন, স্বাধীন, েতাকিি, িাকন্তপূেব, কনরবপক্ষ,
প্র কতিীল পূেবোাংলার প্রজাতি িাবয়ম িরুন।

পৃষ্ঠা ৫

পূবববাাংলার পসরসিসত িম্পনকব কনয়কটি পনয়ন্ট
১। পাকিস্তাবনর ফ্যাকসোদী উপকনবেকিি সামকরি চবক্রর ধ্বাংস অেিযম্ভােী।
২। যিখ মুকজে ও আওয়ামী লীব র যনতৃ বত্ব পকরচাকলত পূেবোাংলার জাতীয় সাংগ্রাম প্র কতিীল নয়। এ িারবে
পূেবোাংলা ও কেবের সেবিারারা ইিা সমেবন িবরনা (কেকসস দ্রষ্ট্রেয)।
৩। যিখ মুকজে ও তার সমেবিবদর স্বতস্ফু তব প্রকতবরাধ পূেবোাংলাবি মুক্ত িরবত পারবে না।
৪। ভারতীয় প্রকতকক্রয়ািীলবদর এোং মাকিব ন সাম্রাজযোবদর যনতৃ বত্ব সাম্রাজযোবদর ও যসাকভবয়ত সামাকজি
সাম্রাজযোবদর সমেবন ও সিায়তায় পূেবোাংলার সকতযিার মুকক্ত আসবত পাবর না, আসবত পাবর নতু ন িৃাংখল ও
পরাধীনতা।
৫। পূেবোাংলার জাতীয় মুকক্ত এিমাে শ্রকমি যশ্রেীর যনতৃ বত্ব অকজবত িবে।
৬। দীর্বস্থায়ী েযুবের পে পূেবোাংলার মুকক্তর পে।
৭। রাজননকতি ক্ষমতা দখল ির। জাতীয় িত্রু খতম ির।
৮। পূেবোাংলার সেবিারা কেপ্লেী ও জন েবি পূেবোাংলা শ্রকমি আবদালবনর যনতৃ বত্ব ঐিযেে ির।
৯। পূেবোাংলা শ্রকমি আবদালবনর রাজননকতি লাইন সঠিি।■

