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পতষ্ঠা ২
পসরচালক,
...............
পূববব াাংলার িববহারা পার্টব,
আসি পার্টবর সনথনাক্ত সিদ্ধান্ত মিথন চলার সিসত্তথত মেচ্ছায় পার্টবর গুরতর সনরাপত্তার িাথে জসিত হসচ্ছ।
১। গুরতর সনরাপত্তার িাথে জসিতথদর িুসবধাবাদ ও দলতযাগ হওয়ার পসরথপ্রসিথত পার্টবর ন সতঃ
—মশষ পযবন্ত বুঝাথনা এববাং সবসিন্ন মকৌশল অবলম্বন করা যাথত মি িুসবধাবাদ না হয়।
—এ িিথয়র িাথঝ সনরাপত্তা সবঘ্ন হওয়া মরাধ করার জনয সবসিন্ন পদথিপ মনওয়া।
—এ ধরথের িম্ভাবনা রথয়থে এরূপথদর গুরত
ু র সনরাপত্তার িাথে যুক্ত না করা বা তাথদর সনথজথদরও যুক্ত না
হওয়া।
—িিস্ত পদথিপ গ্রহে করার পরও গুরত
ু র সনরাপত্তার িিিযা হথল শত্রু এলাকায় চরি শাসস্ত এবাং িুক্ত এলাকায়
আটক রাখা।
২। সনথজ পার্টবর অথগাচথর পলায়ন, দলতযাগ করবনা; অনযথক পলায়ন, দলতযাগ বা িুসবধাবাদ হথত প্রথরাসচত,
িহায়তা করবনা। সনথজ আত্মহতযার পদথিপ মনবনা বা অনযথক প্রথরাসচত করবনা।
৩। মগাপন য়তা ও সনরাপত্তা দসলল মিথন চলব।
৪। সতনর্ট বতহৎ শতাংখলা ও িথনাথযাগ মদবার আটর্ট ধারা এবাং িাংগঠথনর অনযানয শতাংখলা মিথন চলব।
৫। সবসিন্ন অপরাধ িাংক্রান্ত পার্টবর ধারা মিথন চলব।
৬। আত্ম য়-েজন িাংক্রান্ত ধারা মিথন চলব।
৭। মযৌন বা অনয মকান প্রকার ভ্রষ্টতার িাথে যুক্ত হবনা বা অনযথক প্রথরাসচত করবনা।
৮। শত্রুর চরি অতযাচার, সনযবাতন বা প্রথলািথনর িুথখ পার্টব, স্তর ও কিথরডথদর মগাপন য়তা ও সনরাপত্তা সবঘ্ন
করবনা; শত্রুর সনকট আত্মিিপবে করবনা। এ ধরথের কাজ করথল অপরাধ অনুযায় চরি শাসস্তিহ সবসিন্ন শাসস্ত
গ্রহে করব।
৯। মকান প্রকার িানসিক অিুস্থতা মনই (অত থতও হয়সন), গুরত
ু র রূথপ অিুস্থ নই এবাং দ র্বস্থায় জর্টল মরাগ
মনই।
১০। সনকটতি আত্ম য়থদর ঠিকানা এবাং তাথদর িথনািাব, আইনিঙ্গত বযবস্থা গ্রহে করথত িহায়তা করথত পাথর
এরূপ এক বা একাসধক ঠিকানা।
১১। মকান এলাকায় কতদূর প্রকাসশত।
১২। িুপাসরশকার র োির/িাাংগঠসনক পসরচয়/িন্তবয।
১৩। অনুিন্ধানকার র োির/পসরচয়/িন্তবয।
১৪। িাথনান্নয়নকার র োির/পসরচয়/িন্তবয।
১৫। সক সক আথবদনপত্র পূরে কথরথে।
........................
োির............
তাাং..............■

