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পতষ্ঠা ২
ককন্দ্রীয় কসমটির চতু থথ পূর্াথ ঙ্গ অসিবেশন ৮ই জুলাই, ১৯৭২ িাবল শুরু হয় এোং ৯ই জুলাই িাফলযজনকভাবে িমাপ্ত
হয়।
ককন্দ্রীয় কসমটির িভাপসত িভায় িভাপসতত্ব কবরন।
িভায় সনম্নসলসিত আবলাচযিূচী গতহীত হয় এোং কি অনুযায়ী িভা পসরচালনা হয়।

আবলাচযিূচী
১) িাাংগঠসনক, চক্র িাংক্রান্ত, শুসি অসভযান।
২) রাজননসতক।
৩) িামসরক।
৪) অথথননসতক।
৫) সেসেি।
িভায় ককন্দ্রীয় কসমটির তত তীয় পূর্াথ ঙ্গ অসিবেশবনর সিিান্তিমূহ, তত তীয় পূর্াথ ঙ্গ অসিবেশবনর ইবেহার, ককন্দ্রীয় কসমটির
সেেতসতিমূহ অনুবমাসদত হয়।
িভায় ককন্দ্রীয় কসমটি কততথ ক প্রকাসশত “পূেেথ াাংলার েতথ মান পসরসিসত প্রিবঙ্গ কবয়কটি কথা” (২৯/৫/৭২) গতহীত
হয়। সেশ্বািঘাতক ফজলু চক্র এোং হুমায়ুন কসের িাংক্রান্ত েক্তেয অনুবমাসদত হয়।
সেশ্বািঘাতক ফজলু চক্র িতবম অাংশগ্রহর্কারী ও পসরচালকবদর সনকট প্রদত্ত অসভনন্দনপত্র িাংবশাসিত আকাবর গতহীত
হয়।
এ কগসরলাগ্রুপ এোং পসরচালকবদর কযৌথভাবে েীরবত্বর জনয একটি স্বর্থপদক (কাবে-হাতু সি িসচত) প্রদাবনর সিিান্ত
গতহীত হয়।
চক্র িম্পবকথ সনম্নসলসিত তথয িাংগতহীত হয়।
১। সেশ্বািঘাতক ফজলু পূেেথ াাংলার িেথহারা পাটিথর েীর কগসরলাবদর হাবত িতম হবয়বে।
এর সনকট কথবক উিারকত ত কাগজপত্র কথবক চক্র িাংক্রান্ত গুরত্বু পূর্থ তথয উদ্ঘাটিত হয়।
উিারকত ত কাগবজর মািযবম প্রমার্ পাওয়া যায় কয এ চবক্রর িাবথ কাজী চবক্রর ঘসনষ্ঠ কযাগাবযাগ সেল। এ িকল
কাগজপবত্রর ফবটাস্টযাট কসপ কমী ও িহানুভূসতশীলবদর কদিাবনা হবে।
এর ফবল প্রমাসর্ত সেশ্বািঘাতক ও অন্তঘথাতক এোং ফজলু চবক্রর জননক িসক্রয় ও ঘসনষ্ঠ িহবযাগীবক আমাবদর
কগসরলারা িতম কবরবেন।
এ িতবম অাংশগ্রহর্কারী েীর কগসরলা ও পসরচালকবদর অসভনন্দন জানাবনা হবে।

পতষ্ঠা ৩
িম্প্রসত ঢাকা শহবর এ চবক্রর অনযতম িদিয মনিুর, ইসলয়াি আমাবদর জননক কমবরডবক রাোয় আটসকবয়
জনগবর্র সনকট েবল “এ েযসক্তর নাম অমুক, এ িেথহারা পাটিথর কমী, ‘নকশাল’, সিরাজ সিকদাবরর কলাক, চলুন,
এবক থানায় সনবয় যাই, আসম িাক্ষ্য কদে” ইতযাসদ। সকন্তু জনগর্ উক্ত কমবরডবক রক্ষ্া কবরন, চক্রান্তকারীরা
কেগসতক কদবি পলায়ন কবর, জনগর্ তাবদর িাওয়া কবরন।
এ চবক্রর অপর এক পাণ্ডা িুলতান সেসভন্ন িাবন পাটিথসেবরািী অপপ্রচার চালায়, পাটিথর কমীবদর িতবমর হুমসক
কদয়।
তারা কাজী চক্র ও অনযানয িাংবশািনোদীবদর িাবথ হাত সমসলবয় অপপ্রচার করবে কয “িেথহারা পাটিথ ভাগ হবয়
কগবে”, তারা েযসক্তগত কুৎিা েিাবে।
িম্প্রসত তারা েযসক্তগত কুৎিা, অপপ্রচার ও ইসতহািবক সেকত ত কবর একটি প্রসতসক্রয়াশীল দসলল প্রকাশ কবর
(‘পূেেথ াাংলার িেথহারা পাটিথর সেপ্লেী কমী ও িহানুভূসতশীলগর্ সিরাজ সিকদাবরর সনকট কথবক জোে সনন’।’ এ
িম্পবকথ িেথহারা পাটিথর জোে প্রকাসশত হবয়বে)।
ককন্দ্রীয় কসমটি কততথ ক তাবদর কয পসরর্সতর সনবদথ শ করা হবয়সেল তারা কি পবথই অগ্রির হবয়বে, কশষ পযথন্ত
োাংলাবদশ পুতুল িরকাবরর চবর পসরর্ত হবয়বে।
তাবদর পুবরাপুসর ধ্বাংি অসত িত্বর িাংঘটিত হবত োিয।
কাবজই কমীবদর চক্র িম্পসকথ ত কবঠার িতকথ তা েজায় করবি কাজ করবত হবে।
● পাটিথ িাফলযজনকভাবে চক্র সেবরািী মতাদশথগত ও রাজননসতক িাংগ্রাম পসরচালনা করবে। এই িাংগ্রাম
অেযাহতভাবে চাসলবয় কযবত হবে।
শুসি অসভযাবনর িাবথ চক্র সেবরািী িাংগ্রামবক যুক্ত করবত হবে এোং চক্রবক শুসি অসভযাবনর কনসতোচক উদাহারর্
সহবিবে গ্রহর্ করবত হবে।
২নাং লাল ঝাণ্ডা (বম ১৯৭২) ও এর পরেতী লাল ঝাণ্ডািমূহ, ফজলু চক্র কততথ ক প্রকাসশত অপপ্রচার মূলক দসলবলর
জোে, ককন্দ্রীয় কসমটি কততথ ক প্রকাসশত দসললিমূহ মবনাবযাগ িহকাবর পাঠ করার জনয কমীবদর আহ্বান জানাবনা
হবে।
অনুিন্ধাবনর সভসত্তবত প্রমাসর্ত সেশ্বািঘাতক, শত্রুচর এোং ফজলু চবক্রর িহবযাগী মনিুর, ইসলয়াি, সরজভী, িালমা,
সমনুবক পাটিথ কথবক সচরতবর েসহষ্কার করা হবে।
পাটিথর অভযন্তবর ও োইবর চবক্রর িাবথ যুক্ত অনযানযবদর িম্পবকথ আবরা অনুিন্ধান পসরচালনা করা হবে।
িভায় ককন্দ্রীয় কসমটিবক পুনগথঠিত করা হয়, জননক সেকল্প িদিযবক পূর্াথ ঙ্গ িদিয সহবিবে গ্রহর্ করা হয় এোং
দাসয়ত্ব পুনেথন্টন করা হয়।

পতষ্ঠা ৪
িভায় শুসি অসভযান িম্পবকথ সনম্নসলসিত সিিান্ত গতহীত হয়ঃ
চক্র সেবরািী মতাদশথগত িাংগ্রাম ও শুসি অসভযাবনর অথথ হবে মতাদশথগত ও কমথপিসতগত িুিাংেিকরর্। এরপর
িাাংগঠসনক িুিাংেিকরর্ করবত হবে।
চক্রসেবরািী িাংগ্রাম ও শুসি অসভযাবন নূতন কমী, িহানুভুসতশীল, িম্ভে হবল িমথথক ও জনগবর্র মাবঝ কপাস্টার,
সলফবলট, সচকার মািযবম প্রচার করবত হবে। উদাহারর্পূেেথ াাংলার িেথহারা পাটিথবক সভতবরর ও োইবরর শত্রুরা ধ্বাংি করার চক্রান্ত করবে—এবক সেবরাসিতা করুন।
সেশ্বািঘাতক ফজলু-িুলতান চক্র কাজী-অমল চবক্রর কযাগিাজবি পূেেথ াাংলার িেথহারা পাটিথবক ধ্বাংি এোং কমবরড
সিরাজ সিকদার ও অনযানয িাচ্চা কমবরডবদর িতম করার চক্রান্ত করবে।
—ফজলু–িুলতান চক্র োাংলাবদশ পুতুল িরকাবরর চবর পসরর্ত হবয়বে।
—পূেেথ াাংলার িেথহারা পাটিথবত চক্র সেবরািী শুসি অসভযান চলবে।
—পূেেথ াাংলার িেথহারা পাটিথ—সজন্দাোদ!
—কমবরড সিরাজ সিকদার—সজন্দাোদ!
● শুসি অসভযাবনর প্রসক্রয়ায় সনম্নভাবে িাাংগঠসনক িুিাংেিকরর্ করবত হবে—
১) শুসি অসভযাবনর প্রসক্রয়ায় কমীবদর ককডার ইসতহাি িাংগ্রহ করবত হবে, োসি উপাদান েজথ ন করবত হবে,
িারাপ উপাদান যাবত পাটিথবত ঢু কবত না পাবর তার েযেিা করবত হবে।
২) ককন্দ্রীয় কসমটির অিীন সেসভন্ন েবর আহ্বায়ক কসমটি গঠন করবত হবে।
৩) িদিয, প্রাথী িদিযপদ প্রদান করবত হবে।
৪) ককন্দ্রীয় কসমটির অিীন সেসভন্ন েবর কাংবগ্রি অনুষ্ঠান কবর পূর্াথ ঙ্গ কসমটি সনেথাচন করবত হবে।
িভায় ককডার ইসতহাবির সেষবয় আবেদনপত্রিহ অসতসরক্ত পবয়ন্টিমূহ গতহীত হয়। এ অসতসরক্ত পবয়ন্টিমূহ িাংক্রান্ত
তথয িাংগ্রহ করবত হবে।
িভায় শুসি অসভযাবনর অগ্রগসত পযথাবলাচনা করা হয়। শুসি অসভযান অসিকাাংশ িাবনই শুরু হবয়বে। োকী এলাকায়
অসচবরই শুরু করবত হবে। শুসি অসভযান অেযাহতভাবে চাসলবয় কযবত হবে।
িভায় কমবরডবদর সহবিে প্রদাবনর জনয একটি ফমথ প্রর্য়ন করা হয়।
প্রসত দুই মাবি ফমথ অনুযায়ী প্রবতযক আঞ্চসলক কসমটির সহবিে উচ্চেবর পাঠাবত হবে।
িরবচর সশবরানামা সনসর্থত না থাকায় এ িভায় ককন্দ্রীয় কসমটির িদিযবদর সহবিে অনুবমাদন করা িম্ভে হয়সন।

পতষ্ঠা ৫
িভায় েয় পাহাবির দালালবদর ফযাসিস্ট কশ্বত িন্ত্রাবির কারবর্ ককন্দ্রীয় সভসত্তবত দসললাসদ প্রকাশনা ও সেতরবর্র
মারাত্মক অিুসেিা পযথাবলাচনা করা হয়। এ কারবর্ প্রসতটি আঞ্চসলক কসমটির সনকট আহ্বান জানাবনা হবে তারা
কযন িানীয় সভসত্তবত দসললাসদ পুনঃমুদ্রর্ ও সেতরবর্র দাসয়ত্ব গ্রহর্ কবরন।
িভায় কমবরড কেীবরর পত্রােলী পযথাবলাচনা করা হয় এোং তার জোে প্রদাবনর সিিান্ত গ্রহর্ করা হয়।
● িভায় রাজননসতক পসরসিসত পযথাবলাচনা করা হয় এোং সনম্নসলসিত সিদ্বান্ত গ্রহর্ করা হয়।
— ‘পূেেথ াাংলার েতথ মান পসরসিসত প্রিাংবগ কবয়কটি কথা’ দসললটি িঠিক। ইহা সেবেষর্ কবর কলিা প্রবয়াজন।
েয় পাহাবির দালাল ফযাসিস্টরা কশ্বত িন্ত্রাি শুরু কবরবে। কাবলাোজারী আর মজুতদারী দমবনর নাবম িসতযকার
োমপন্থী ও কদশবপ্রসমকবদর সেবশষ কবর পূেেথ াাংলার িেথহারা পাটিথবক দমন করার ফযাসিস্ট পদবক্ষ্প গ্রহর্ কবরবে।
িান্ধয আইন জারী ও তল্লািী চালাবনা প্রমার্ কবরবে কয, জনগর্ েয় পাহাবির দালালবদর িাবথ িহবযাসগতা করবে
না। অথথাৎ তাবদর জনিমথথন িুেই কবম কগবে। ইহা তাবদর মারাত্মক দুেলথ তারই প্রকাশ।
পূেেথ াাংলার িেথহারা পাটিথর রাজননসতক লাইন অনুশীলবন িঠিক েবল প্রমাসর্ত হবয়বে।
সেসভন্ন আকত সতর িাংবশািনোদীবদর কদউসলয়াত্ব দ্রুত প্রমাসর্ত হবে।
িম্প্রসত কতায়াহা চক্র আমাবদরবক একিাসন পত্র কদয়। এবত তারা কাজী-অমল চক্র, মসতন-আলাউসিন চক্র, হক
চক্র ও কদবেন-োিার চক্রবক সনবজবদর অসেত্ব েজায় করবি “তথাকসথত িমন্বয় কসমটি” (কদবেন-োিার, কাজীরবর্া, অমল-েদরুিীন, হাসতয়ার গ্রুপ প্রভত সত ভারবত েবি কজযাসত েিুর েত্রোয়ায় একটি িমন্বয় কসমটি গঠন
কবরসেল)র অনুরূপ আওয়ামী লীগ সেবরািী কযৌথ কাযথক্রম গ্রহবর্র আহ্বান জানায়। তারা আমাবদরবকও এবত শরীক
হবত েবল।
উপদবলর অসেত্ব েজায় করবি মাকথ িোদীরা ককান ঐকয কবর না। মাকথ িোদী-বলসননোদী আন্তসরক সেপ্লেীরা
মাকথ িোদ-বলসননোদ-মাওবিতু ঙ সচন্তািারা এোং পূেেথ াাংলার সেপ্লবের সেবশষ অনুশীলবন তার প্রবয়াবগর সভসত্তবত
িেথহারা কের্ীর রাজননসতক পাটিথবত িাাংগঠসনকভাবে কযাগদান কবর ঐকযেি হয়। এ নীসতর সভসত্তবত পূেেথ াাংলার
িেথহারা পাটিথ িেথদাই বেঠবক েিবত এোং ঐকযেি হবত প্রস্তুত।
সকন্তু উপদবলর অসেত্ব েজায় করবি ঐকয প্রসতষ্ঠা মাকথ িোদ সেবরািী েবল পূেেথ াাংলার িেথহারা পাটিথ এ িরবনর
ঐবকয শসরক হবত পাবর না।
পূেেথ াাংলার কদশবপ্রসমক জনগবনর উবিবশয জাতীয় মুসক্ত ফ্রন্ট গঠবনর আহোন িহ একটি কমথিসু চ প্রর্য়ন করার
সিিান্ত গতহীত হয়।
● িভায় িামসরক পসরসিসত পযথাবলাচনা কবর সনম্নসলসিত সিিান্ত গতহীত হয়।
ঘাাঁটি এলাকা গঠবনর লক্ষ্য িামবন করবি িমগ্র পূেেথ াাংলা েযাপী জাতীয় শত্রু িতবমর মািযবম জাতীয় মুসক্তর কগসরলা
যুি েসিবয় সদবত হবে। এ উবিবশয সনম্নসলসিত সেষয়িমূহ পালন করবত হবেঃ
১) গ্রাম ও শহবর কগাপবন কাজ সেকাশ করা।

পতষ্ঠা ৬
২) প্রিানতঃ কক্ষ্তমজুর-গরীে চাষীবদর মিয কথবক কগসরলা িাংগ্রহ করা। তাবদরবক পাটিথ লাইবন সশক্ষ্া প্রদান করা
যাবত পাটিথর কনতত ত্ব কগসরলারা গ্রহর্ কবরন। অথথাৎ েন্দুক যাবত পাটিথর অিীন থাবক।
৩) েুসিজীেীবদর পাঠচবক্র িাংগঠিত করা, তাবদর মাবঝ উৎিাহীবদর কগসরলা গ্রুবপ কনওয়া।
৪) সতনটি েতহৎ শতাংিলা ও মবনাবযাগ কদোর আটটি িারা কগসরলারা অেশযই পালন করবেন।
৫) কগসরলারা যথাযথ অনুিন্ধান এোং পাটিথ কসমটির অনুমসতর সভসত্তবত অপাবরশন করবেন। দিলকত ত দ্রেযাসদ
পাটিথর সনকট জমা সদবত হবে।
৬) কদশীয় অস্ত্র, িানীয়ভাবে পাওয়া অস্ত্রও েযেহার করা যায়। তবে অপ্রবয়াজনীয়ভাবে একটিও েুবলট নষ্ট করা
কবঠারভাবে পসরহার করবত হবে।
৭) কাজ সেেত ত গ্রামাঞ্চবল েসিবয় সদবত হবে। আবশপাবশর োজার ও শহরিমূবহও কাজ িম্প্রিাসরত করবত হবে।
যাবত ঐ এলাকা শত্রু সেসেন্ন কবর কফলবত না পাবর।
৮) কগসরলা গ্রুপ োসিবয় তু লবত হবে। কগসরলা গ্রুবপ রাজননসতক কসমশার সনবয়াগ করবত হবে।
এর পরেতী িমিযােলী িাংগঠন কততথ ক প্রকাসশত ‘েতথ মান পসরসিসত প্রিবঙ্গ কবয়কটি দসলল’ অিযয়ন ও প্রবয়াগ
করবত হবে।
এর পরেতী িমিযােলীর জনয িভাপসত মাওবয়র ‘জাপ সেবরািী কগসরলা যুবির রর্নীসতগত িমিযােলী’ অিযয়ন ও
পূেেথ াাংলার সেবশষ অেিায় তা প্রবয়াগ করবত হবে।
িভায় িকল সিিান্ত িেথিম্মসতক্রবম গতহীত হয়।

পসরসশষ্ট-১
ককডার ইসতহাবির জনয অসতসরক্ত তথয
আবেদনপত্র পূরন করার মািযবম তথযাসদ োিাও সনম্নসলসিত অসতসরক্ত তথযাসদ প্রবয়াজন।
১) িামন্তোদী কের্ী উদ্ভূত সকনা
২) একমাততথ ক না েহুমাততথ ক পসরোবর পাসলত?
৩) ভ্রষ্ট জীেন যাপন কবরবে সকনা?
[বযৌন িাংক্রান্ত, চু সর, ডাকাসত, িুন, েদমাইসশ, কনশা, গযাাংবয়র িাবথ যুক্ত, দালাসল, ঠিকাদারী (বোট), সভক্ষ্ােতসত্ত,
গসর্কােতসত্ত, টাউটারী, কচারাকারোরী, ফটকাোজী, প্রতারর্া, ঘুষ গ্রহর্, তহসেল তিরূপ, জাসলয়াসত, অপহরর্,
গুণ্ডাসম ইতযাসদ]
৪) দু’মুবিা সকনা? সমথযা কথা েবল সকনা?
৫) অতীবত ষিযন্ত্র চক্রান্ত কবরবে সকনা, এর িাবথ যুক্ত সেল সকনা? প্রতারর্া কবরবে সকনা?
৬) উপদল গঠন, চক্র গঠন কবরবে সকনা, ো এর িাবথ যুক্ত সেল সকনা?

পতষ্ঠা ৭
৭) েযসক্তগত ো অনয ককান কারবর্ পাটিথর ো কনতত বত্বর প্রসত অিন্তুষ্ট সকনা? কনতত বত্বর কলাভ, পবদর কলাভ, নামযবশর কলাভ, ক্ষ্মতার কলাবভ পাটিথবত কযাগদান কবরবে সকনা?
৮) দুগথ গঠবনর ইসতহাি রবয়বে সকনা? েযসক্তগত স্বাথথবক সেপ্লবের স্বাবথথর েবশ রািবত ইেু ক সকনা?
৯) িমাবলাচনা-আত্মিমাবলাচনা, সেবশষ কবর আত্মিমাবলাচনা কবর সকনা? মুক্তমন সকনা?
১০) তার চাইবত স্বতন্ত্র মত কপাষর্কারী সেবরাসিতা কবরসেল সকন্তু ভু ল প্রমাসর্ত হবয়সেল এরূপ কলাবকর িাবথ কাজ
করবত ইেু ক সকনা?
১১) শতাংিলা পালন কবর সকনা?
১২) পাটিথর অভযন্তবর ো োইবর কাবরা িাবথ েযসক্তগত কপ্রম আবে সকনা? থাকবল তার িম্পসকথ ত তথযােলী।
১৩) আত্মপ্রচারোদ, হামেিাভাে রবয়বে সকনা?
১৪) কযৌথ জীেন যাপবন িক্ষ্ম সকনা?

পসরসশষ্ট-২
সহবিবের ফমথ
আয় ও িরচ িাংক্রান্ত সহবিে সনম্নসলসিত সশবরানামায় কপশ করবত হবে।
সহবিবের িময় কাল..................

জমা

িরচ

১। উপবরর ের ো ককন্দ্র প্রদত্ত

১। উপবরর ের ো ককন্দ্রবক প্রদত্ত

.......................................

.........................................

২। িহানুভুসতশীল............

২। কপ্রি ও প্রচার.........

৩। কমীবদর চাাঁদা.........

৩। িােথক্ষ্সর্ক কমীবদর কমাট িরচ.........

৪। অপাবরশন.........

ক) িাওয়া-দাওয়া.........

৫। অনযানয............

ি) কযাগাবযাগ.........

........................

গ) সচসকৎিা........

...............

ঘ) কাপি-বচাপি.........
ঙ) োিিান.........
চ) অনযানয.........

প্রবতযক আঞ্চসলক কসমটি সনবজর ও সনম্নেবরর সহবিে পরীক্ষ্া কবর অনুবমাদন করবে। সহবিবের তাসরি ও মািযম
উবল্লি করবত হবে।
সহবিে প্রদানকারীর স্বাক্ষ্র...............
িাাংগঠসনক পসরচয়............
তাসরি.........■

