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পৃষ্ঠা ২
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর প্রথম কেন্দ্রীয় েমমর্টর প্রথম বর্ঠে ১৭ই জানুয়ারী শুরু হয় এর্াং
১৮ই জানুয়ারী সাফলযজনেভাবর্ সমাপ্ত হয়।
সভায় সেল সদসয ও মর্েল্প সদসযগণ উপমিত মিবলন।
সভায় সভাপমতত্ব েবরন েমবরড মসরাজ মসেদার। মতমন সভায় গুরুত্বপূণব উববাধনী ভাষণ কদন।
ভাষবণ মতমন কেন্দ্রীয় েমমর্টর সদসযবদর গুরুদাময়ত্ব এর্াং আদবশবর ভূ মমোবে স্মরণ েমরবয় কদন।
কেন্দ্রীয় েমমর্টর সভায় মসবান্ত গ্রহণ েরা হয় কে, কেন্দ্রীয় েমমর্টর িায়ী েমমর্ট গঠবনর
প্রবয়াজন কনই, কেন্দ্রীয় েমমর্টর সভাপমত কেন্দ্রীয় েমমর্টর সভা ডােবর্ন।
োংবগ্রবসর মসবান্তসমূহ র্াস্তর্াময়ত েরা, পার্টবর তামিে ও রাজননমতে পমিো ‘লাল ঝাণ্ডা’
মনয়মমত প্রোশ েরার মসবান্ত গ্রহণ েরা হয় এর্াং সম্পাদে মণ্ডলীর সভাপমত মনেুক্ত েরা হয়।
মর্মভন্ন র্ুযবরা সমূহ র্ামতল েরা, মর্মভন্ন স্তবরর আহ্বায়ে েমমর্ট গঠন ও তাবদর োংবগ্রস েরার
র্যর্িা েরা, সর্বহারা পার্টবর সদসযপদ প্রদাবনর র্যর্িা েরা এর্াং পাঠযসূচী মনণবয় েরার প্রস্তার্
েরা হয়।
আবরা মসবান্ত গ্রহণ েরা হয় কে, পার্টবর খরবচর েথােথ ভাউচার কপশ েরবত হবর্ এর্াং তা
উচ্চস্তবরর অনুবমাদন েমরবয় মনবত হবর্। সার্বক্ষমণে েমীবদর অর্শযই পার্টবর মনবদব শ পালন েরবত
হবর্।
পূর্বর্াাংলার সর্বহারার পার্টবর প্রথম জাতীয় োংবগ্রবসর ইশবতহার জনগবণর উবেবশয প্রোশ েরার
মসবান্তও গ্রহণ েরা হয়।
শ্রমমে-েৃ ষবের সাবথ এেীভূ ত হওয়া, শ্রবম অাংশগ্রহণ েরা, তাবদর োি কথবে পুনরায় মশক্ষা
গ্রহণ েরা এর্াং পুনগবঠিত হওয়া, পাঠচবের সদসযবদর েমপবক্ষ এেজন শ্রমমে র্া েৃ ষে র্ন্ধু
সাংগ্রহ েরবত হবর্ প্রভৃ মত মসদ্ধান্তও গ্রহণ েরা হয়।
সভায় মর্মভন্ন সদসযবদর োবজর দাময়ত্ব ও এলাো ঠিে েবর কদওয়া হয় এর্াং জননে েমবরডবে
কশাধরাবনার জনয েতগুবলা শতব ার্লী মনধবারণ েবর কদওয়া হয়।
সভায় সেল মসবান্ত সর্বসম্মমতেবম গ্রহণ েরা হয় এর্াং পরর্তী সভার তামরখ ঠিে েবর সভার
সমামপ্ত ক াষণা েরা হয়।
● পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর প্রথম কেন্দ্রীয় েমমর্টর মবতীয় পূণবাঙ্গ অমধবর্শন ২৫কশ মাচব শুরু
হয় এর্াং ২৬কশ মাচব সম্পন্ন হয়।
সভায় কেন্দ্রীয় েমমর্টর সদসযগণ ও মর্েল্প সদসযগণ উপমিত মিবলন এর্াং েমবরড মসরাজ
মসেদার সভাপমতত্ব েবরন।

পৃষ্ঠা ৩
সভায় পূর্বর্াাংলার সামামজে পমরমিমত এর্াং োংবগ্রসউত্তর োবলর র্াস্তর্ অনুশীলবনর পেবাবলাচনা
েরা হয় এর্াং মসবান্ত গ্রহণ েরা হয় কে, পূর্বর্াাংলার চমৎোর মর্প্লর্ী পমরমিমত দ্রুতগমতবত সৃমি
হবে, পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর রাজননমতে, সাাংগঠমনে, সামমরে ও অনযানয লাইন পূর্বর্াাংলার
র্াস্তর্ অর্িার সাবথ সামঞ্জসযপূণব এর্াং সঠিে।
সভায় মর্মভন্ন আেৃ মতর সাংবশাধনর্াদীবদর সাধারণ পমরণমত মনবদব শ েরা হয়। পূর্বর্াাংলার
সমাবজর প্রচণ্ড মর্প্লর্ী ঝড়তরবঙ্গ এর্াং পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর কনতৃ বত্ব পমরচামলত পূর্বর্াাংলার
সর্বহারা মর্প্লর্ীবদর মর্মভন্ন আেৃ মতর সাংবশাধনর্াদ মর্বরাধী সাংগ্রাবমর (তিগত ও অনুশীলন
উভয় কক্ষবিই) ফবল মর্মভন্ন আেৃ মতর সাংবশাধনর্াদীবদর কদউমলয়াত্ব ও মর্শ্বাস াতেতা সেল
কক্ষবি প্রমামণত হবয়বি। তারা মারাত্মেভাবর্ মনিঃসঙ্গ, অন্তবববে জজবমরত, মর্ভক্ত এর্াং তাবদর মদন
কশষ হবয় আসবি। অমচবরই পূর্বর্াাংলার সর্বহারা মর্প্লর্ীরা ও জনগণ তাবদর ের্রি েরবর্।
পক্ষান্তবর আমরা মদন মদন শমক্তশালী হমে।
সভায় পেবাবলাচনা েরা হয় কে, আমাবদর োজ হবয়মিল এরূপ অমধোাংশ িাবনর সাবথই
কোগাবোগ পুনিঃিামপত হবয়বি, অর্মশি কোগাবোগসমূহ দ্রুত িাপন েরা এর্াং দ্রুত নতু ন
কোগাবোগ িাপবনর োজ চামলবয় োওয়া প্রবয়াজন।
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর েমীবদর পুনিঃমনবয়াগ সম্পূণব হবয়বি। র্তব মাবন েমীর তীব্র অভার্
কদখা মদবয়বি। তবর্ সার্বক্ষমণে হবত ইেুে এরূপ প্রচু র েমী পাওয়া োবে। মেিু টা মশমক্ষত
শ্রমমেবদর সার্বক্ষমণে েমী মহবসবর্ মনবয়াবগর মর্ষবয় কজার কদওয়া উমচত।
েমীস্বল্পতা এড়াবনার জনয জরুরী মভমত্তবত িানীয় েমীবদর সর্বমনম্ন কেমনাং প্রদান েবর োবজ
মনবয়াগ েরা প্রবয়াজন। কেমনাং-এর জনয সর্বমনম্ন পাঠযসূচী মনম্নরূপ র্বল মনধবারণ েরা হয়িঃ
উদ্ধৃমতর

শৃাংখলা,

সাংগঠবনর

মনরাপত্তা

সাংোন্ত

দমলল,

পাাঁচর্ট

প্রর্ন্ধ,

গণেুদ্ধ,

সাংমর্ধান,

সাাংগঠমনে েমবপদ্ধমত (পার্টব ও সামমরে), কশ্রণী মর্বেষণ ও কশ্রণী অনুসন্ধাবনর পদ্ধমত, মরবপাটব
কলখা, সামমরে লাইবন প্রাথমমে জ্ঞান, সমাবলাচনা-আত্মসমাবলাচনা, গুরুত্বপূণব রাজননমতে দমলল
ইতযামদ।
নতু ন েমী সাংগ্রহ সম্পবেব

সতেব তা অর্লম্বন েরবত হবর্ োরণ শত্রু চর আমাবদর মাবঝ

অনুপ্রবর্বশর সর্বাত্মে প্রবচিা চালাবে। আমাবদর নীমত হবলা সাহবসর সাবথ েমী র্াড়াও মেন্তু
এের্টও শত্রুচর আমাবদর মাবঝ ঢু েবত মদওনা।
এভাবর্ র্তব মাবন পার্টবর প্রধান সমসযা েমীস্বল্পতা সমসযার সমাধান েরবত হবর্।
সভায় আমাবদর নাম মনবয় শত্রুর খারাপ োজ (ডাোমত, লুট, হতযা ইতযামদ) পেবাবলাচনা েরা
হয় এর্াং এ সম্পবেব প্রেৃ ত

টনা উবেখ েবর জনগবণর মনেট প্রচার েরার আহর্ান েরা হয়।

পৃষ্ঠা ৪
শত্রু-মমি মর্চার না েবর স্বতিঃস্ফূ তব হামলা, মিনতাই ইতযামদর মর্রুবদ্ধ সতেব থাোর আহ্বান
জানাবনা হয়।
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টববে জাতীয় গণমভমত্তে পার্টবরূবপ অথবাৎ সমগ্র পূর্বর্াাংলার্যাপী জনগবণর
সাবথ েুক্ত পার্টব রূবপ গবড় কতালার আহর্ান জানাবনা হয়।
েমী ও সহানুভূমতশীলবদর সামামজে অনুসন্ধান অথবাৎ কশ্রণী মর্বেষণ ও অনুসন্ধাবনর পদ্ধমত এর্াং
গণলাইবনর েমবপদ্ধমত মশক্ষা কদওয়া জরুরী প্রবয়াজন হবয় পবড়বি। এ সম্পবেব দমলল প্রণয়ন এর্াং
েমীবদর কেমনাং প্রদাবনর র্যর্িা েরার পদবক্ষপ গ্রহবণর মসদ্ধান্ত গ্রহণ েরা হয়।
ভারত ও অনযানয কদবশর সর্বহারা মর্প্লর্ীবদর সাবথ কোগাবোগ িাপবনর প্রবচিা চালাবনার র্াস্তর্
পদবক্ষপ গ্রহবণর মসদ্ধান্ত গ্রহণ েরা হয়।
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর েমীবদর সর্বদা র্তব মান োেবার্লীর সাবথ অতীবতর অমভজ্ঞতার
সাংবোগ সাধন েরার এর্াং ভমর্ষযবতর মদশা ঠিে করবখ োজ েরার আহ্বান জানাবনা হয়।
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা মর্প্লর্ীবদর পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টববত ঐেযর্দ্ধ েরার প্রবচিা চালাবনা,
ঐবেয ইেুেবদর প্রমত সাংমর্ধাবনর মনয়মার্লী প্রবয়াগ েরার মসদ্ধান্ত গ্রহণ েরা হয়।
সাম্রাজযর্াদ ও সামামজে সাম্রাজযর্াবদর মধযোর বে তীব্রতর হবে, এ োরবণ মর্শ্বেুবদ্ধর
সম্ভার্না র্তব মান। মর্শ্বেুদ্ধ কঠোর্ার জনয আমাবদর মর্প্লর্ী োজ কজারদার েরা প্রবয়াজন।
জননে েমবরবডর ভু ল মচন্তাধারা ও ত্রুর্টসমূহবে সমাবলাচনা েরা হয় এর্াং তাবে র্যমক্তগত স্বাথব
মর্প্লর্ী স্বাবথবর অধীন রাখার আহর্ান জানাবনা হয়। অনযথায় কেন্দ্রীয় েমমর্ট ও সাংগঠন তার
অগ্রগামী চমরি র্জায় রাখার জনয কে সেল সাাংগঠমনে পদবক্ষপ গ্রহণ েরবত র্াধয হবর্ তা
তাবে জানাবনা হয়।
এ সভায় পূর্বর্তী সভার মসদ্ধান্তসমূহ পুনরায় অনুবমামদত হয় এর্াং কেন্দ্রীয় েমমর্টর পবক্ষ
সভাপমত েতৃব ে গৃহীত মসদ্ধান্তসমূহ অনুবমামদত হয়।
এ সভায় কেন্দ্রীয় েমমর্টবে পুনগবঠিত েরা হয়। পুনগবঠবন সাবথ জমড়ত েমবরবডর মর্ষয় িয়মাস
পবর পুনরায় মর্বর্চনা েরার মসদ্ধান্ত গ্রহণ েরা হয়।
সভায় সেল মসদ্ধান্ত সর্বসম্মমতেবম গ্রহণ েরা হয় এর্াং পরর্তী সভার তামরখ ও মর্ষয়র্স্তু
মনধবারণ েবর সভা সমাপ্ত হয়।
● পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টবর প্রথম কেন্দ্রীয় েমমর্টর এের্ট জরুরী অমধবর্শন অনুমষ্ঠত হয়
২৮কশ মাচব এর্াং ঐমদনই তা সমাপ্ত হয়।

পৃষ্ঠা ৫
সভায় সেল সদসয এর্াং মর্েল্প সদসয উপমিত মিবলন এর্াং েমবরড মসরাজ মসেদার সভায়
সভাপমতত্ব েবরন।
সভায় জননে সদবসযর র্যমক্তগত জীর্ন রাজননমতে জীর্বনর অধীবন রাখবত না পারার ফবল
উদ্ভূ ত পমরমিমত পেবাবলাচনা েরা হয়।
সভায় কেন্দ্রীয় েমমর্টর সদসযবদর অগ্রগামী ও আদশব িানীয় ভূ মমো ও েমমউমনস্ট হওয়ার
সর্বমনম্ন মানদণ্ড তু বল ধরা হয়। উক্ত েমবরবডর মানদণ্ড এর তু লনায় েম র্বল মর্বর্মচত হয়।
এ ত্রুর্ট সাংবশাধবনর জনয তাবে র্হুমদন পূর্ব কথবেই র্ারাংর্ার র্লা সবিও মতমন তা সাংবশাধন
েরবত র্যথব হন।
এ সেল োরবণ কেন্দ্রীয় েমমর্ট পুনগবঠন েরা হয় এর্াং কেন্দ্রীয় েমমর্টর পরর্তী উচ্চস্তবরর
প্রধাবনর পবদ উক্ত েমবরডবে মনবয়াগ না েরার মসদ্ধান্ত গ্রহণ েরা হয়।
পুনগবঠবনর সাবথ জমড়ত েমবরবডর মর্ষয় পুনরায় িয়মাস পবর মর্বর্চনা েরার মসদ্ধান্ত গৃহীত
হয়।
এ সভায় কেন্দ্রীয় েমমর্টর সদসযবদর দাময়ত্ব পুনরায় র্ন্টন েরা হয়।
সভায় সেল মসদ্ধান্ত সর্বসম্মমতেবম গ্রহণ েরা হয়।■

