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পতষ্ঠা ২
● পূব্ব্ৃ াংলার িব্ৃোরা পার্টৃর সিতীয় প্রসতষ্ঠা সদব্ি উপলরে ককন্দ্রীয় কসমর্টর সব্ব্তসত ‘পূব্ব্ৃ াংলার িব্ৃোরা পার্টৃর
সব্জয় অসনব্ার্ৃ’ দসললর্টরত পার্টৃর অসতশয় মূলুব্ান অসেজ্ঞতার িারিকংকলন র্োর্েোরব্ উপস্থাসপত েরয়রে।
দসললর্টর মাধুরম ব্সণৃত অসেজ্ঞতা ব্াস্তব্াসয়ত করার জনু িকল কমররডরদর আপ্রাণ প্ররচষ্টা চালারত েরব্।
● সচন্তাধারারক পসরব্তৃ ন করা এব্ং কমৃরীসতরক িংরশাধন করা আর কমররড সিরাজ সিকদাররর সনকট কেরক
সশো গ্রেণ করার জনু একর্ট আরদালন পসরচালনার সিদ্ধান্ত গ্রেণ করা েরে।
ইো িমগ্র ব্র্ৃাকালীন রণননসতক আক্রমরণর িমরয় চাসলরয় কর্রত েরব্ এব্ং সব্রাটাকার সব্জয় আনয়ন কররত েরব্।
সচন্তাধারারক পসরব্তৃ ন করা ব্লরত ব্যঝায় েয রদ ব্যরজৃ ায়া ও অনুানু অিব্ৃোরা সচন্তাধারারক পসরব্তৃ ন করা, িব্ৃোরার
সচন্তাধারা রপ্ত করা।
কমৃপদ্ধসতরক িংরশাধন করা ব্লরত ব্যঝায় েয রদ ব্যরজৃ ায়া ও অনুানু অিব্ৃোরা কমৃপদ্ধসত িংরশাধন করর িব্ৃোরার
কমৃপদ্ধসত চালয করা।
কমররড সিরাজ সিকদারররর সনকট কেরক সশো গ্রেণ কররত েরব্ মতাদশৃগত, রাজননসতক, িাংগঠসনক ও িামসরক
কেরে।
সচন্তাধারার পসরব্তৃ ন ও কমৃপদ্ধসত িংরশাধরনর আরদালন পসরচলনার জনু ককন্দ্রীয় কসমর্টর অষ্টম ইশরতোররর েয রদ
ব্যরজৃ ায়া মতাদরশৃর ব্সেিঃপ্রকাশ, মতাদশৃগত দসলরলর ২য় প্রব্ন্ধ, ককন্দ্রীয় কসমর্টর সব্ব্তসত, িোপসত মাওরয়র উদ্ধতসতর
সচন্তাধারার পদ্ধসত ও কমৃপদ্ধসত, িন্দ্ব প্রিরে ইতুাসদ অধুয়ন কররত েরব্।
কমররড সিরাজ সিকদাররর সনকট কেরক সশো গ্রেণ করার আরদালন পসরচালনার জনু ১নং লাল ঝাণ্ডার
িম্পাদকীয়, ২নং, ৩নং লাল ঝাণ্ডা, পসরসশষ্ট ১, ২, চরক্রর জব্াব্, ককন্দ্রীয় কসমর্টর সব্ব্তসত—সব্জয় অসনব্ার্ৃ পাঠ
কররত েরব্।
● সচন্তাধারার পসরব্তৃ ন ও কমৃপদ্ধসত িংরশাধন করা কগাড়ামীব্াদ সব্ররাধী শযসদ্ধ অসের্ারনর পরব্তী পদরেপ। এ
শযসদ্ধ অসের্ান পসরচালনার মাধুরম কগাড়ামীব্াদ ও িংকীণৃ অসেজ্ঞতাব্াদ দূর করার প্রসক্রয়ায় সচন্তাধারারক পসরব্তৃ ন
ও কমৃপদ্ধসত িংরশাধন করা িম্ভব্।
এ কাররণ কগাড়ামীব্াদ সব্ররাধী শযসদ্ধ অসের্ান োলোরব্ িম্পন্ন কররত েরব্।
● কগাড়ামীব্াদ সব্ররাধী শযসদ্ধ অসের্ারনর প্রাক্কারল িংকীণৃ অসেজ্ঞতাব্াদরক সব্ররাসধতা কররত েরব্।
আমারদর অসেজ্ঞতা প্রমাণ করর িংকীণৃ অসেজ্ঞতাব্াদী কনতত ত্ব ককান অঞ্চরলর কার্ৃ িযষ্ঠযোরব্ পসরচালনা ও উন্নততর
পর্ৃারয় সনরয় কর্রত পারর না।
িংকীণৃ অসেজ্ঞতাব্াদী কমররডরা অসেজ্ঞতারক তরের িাোরর্ু িারিংকলন করর না, সনয়মসব্সধ কব্র করর কি
অনযর্ায়ী কাজ করর না।
মসস্তষ্কেীন আনযষ্ঠাসনকতা (brainless routinism), সনয়মকানযন, র্াসিকতা িারা পসরচাসলত েয়, তারা সনরজরদর
ও কমীরদর মারনান্নয়ন কররত পারর না। নতয ন ও পযরাতন—এর মধুকার িরন্দ্বর মারঝ পযরাতনরক প্রাধানু কদয়,
এোরব্
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রেণশীল েয়। তারা আংসশক আরপসেক িতুরক সচরন্তন ও িাব্ৃজনীন িতু ব্রল মরন করর, তারা কদার্ স্বীকার
ও আত্মিমারলাচনা র্োর্েোরব্ কররত পারর না।
তারা কগাড়ামীব্ারদর কলজযড়ব্তসি করর ব্া তারদর েয় করর, এসড়রয় চরল।
● েয রদ উৎপাদন ব্ুব্স্থায় িযদীর্ৃসদন ককান পসরব্তৃ ন আরি না, এ কাররণ মসস্তষ্ক পসরব্তৃ ন না করার িারে অেুস্থ
েরয় র্ায়। এ কেরক আরি রেনশীলতা।
রেণশীলতা েরে নতয ন ও পযরাতরনর মধুকার িরন্দ্বর পযরাতনরক প্রাধানু কদওয়া।
গসতশীলতা েরে নতয ন সদকরক প্রাধানু কদওয়া।
পযরাতন ও নতয ন সদরকর িংগ্রাম, প্রসতিসন্দ্বতা ও প্রসতরর্াসগতায় নতয ন সদক প্রাধানু পায়, এ কাররণ সব্কাশ ও
গসত েয়, পসরব্তৃ ন আরি।
প্রসতরর্াসগতা ও পসরব্রতনই েরে জীব্ন। কারজই নতয ন ও পযরাতন সদরকর মারঝ নতয ন সদকরক প্রাধানু কদওয়া,
পরীো-সনরীো পসরচালনা করা, গসতশীলতা ব্জায় রাখরত েরব্।
কমী, িোনযেূসতশীল, িমেৃক, অঞ্চল, কনতত রত্বর মারঝ প্রসতরর্াসগতার িতসষ্ট করা উসচত, অরর্াগুরদর ব্াসতল করা
উসচত।
অনুোয় আমলাতি ও স্থসব্রতা ঢয করব্।
ককান ককান অঞ্চল এ তে প্ররয়াগ করর োল ফল পারে।
● সব্কারশর িারে িারে শ্রম সব্োগ, আনযষ্ঠাসনকতা ও পরীো-সনরীো প্ররয়াজন।
একর্ট কোট মযসদ কদাকারনর মাসলক সনরজই পণু ক্রয় করর আরন, সব্সক্র করর এব্ং সেরিব্ রারখ। সকন্তু এ কদাকানর্টই
একর্ট আধযসনক ব্ড় কদাকারন রূপান্তসরত েরল প্ররয়াজন েরব্ একজন পণু ককনার দাসয়রত্ব সনর্যক্ত কলাক (Purchase
Officer), সেরিব্ রেক (Cashier), কিলিমুান এব্ং পসরচালনার জনু মুারনজার (এগযরলা েরে শ্রমসব্োগ)।
কদাকান পসরচালনার জনু প্ররয়াজন কতগযসল সনয়মকানযন ও আনযষ্ঠাসনকতা, স্বাের, অনযমসত (পে আনযষ্ঠাসনকতা);
উন্নততর ক্রয়-সব্ক্ররয়র ও পসরচালনার জনু পরীো-সনরীো।
কারজই আমারদর িংগঠনও কর্োরব্ সব্কাশ লাে কররে তার িারে র্যক্ত কররত েরব্ প্ররয়াজনীয় শ্রমসব্োগ,
আনযষ্ঠাসনকতা; পরীো-সনরীো। এগযরলা কার্ৃকরী েওয়ার প্রসক্রয়া শযরয েরয়রে। এ প্রসক্রয়া চাসলরয় কর্রত েরব্।
● পূব্ব্ৃ াংলার িব্ৃোরা পার্টৃর িদিু/প্রােী িদিুরদর িব্ৃসনম্ন মান েরে িসক্রয় কমী।
● েয রদ ব্যরজৃ ায়া মতাদরশৃর ব্সেিঃপ্রকাশিমূে দূর না কররল কনতত রত্ব কর্াগুতা অজৃ ন, উন্নত মানসব্ক িম্পকৃ স্থাপন
িম্ভব্ নয়।
● উচ্চস্তররর িকল কমৌসখক ও সলসখত সনরদৃ শ পরামশৃিমূে অব্শুই করঠারোরব্ কার্ৃকরী কররত েরব্। মরন না
োকরল সলরখ রাখরত েরব্। এ ধররনর পরামশৃ, সনরদৃ শ র্ের্েোরব্ কার্ৃকরী না করার ফরল মারাত্মক েসত েরয়রে,
ককান ককান কমী সনরজর, অনু কমররডরদর ও অঞ্চরলর সব্পদ কডরক এরনরে।
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● কমী, িোনযেূসতশীল, িমেৃকরদর দসলল প্রদারনর িময় তারদর প্ররয়াজন ও মান অনযর্ায়ী দসলল, পযস্তক কদওয়া
এব্ং পড়ারনা উসচত।
দসলল কদওয়া ও পড়ারনার িময় একর্ট পসরকল্পনা ও ক্রম অনযর্ায়ী অগ্রির েওয়া উসচত, নীচয প্রােসমক স্তর কেরক
উচ্চস্তরর র্াওয়া উসচত। এ পসরকল্পনা পসরচালরকর ঠিক করর কদওয়া উসচত।
● ককান একর্ট শেরর প্রচার র্টম িাফলুজনক প্রচার তৎপরতা চাসলরয় চাঞ্চরলুর িতসষ্ট করররে। প্ররয়াজনীয় িতকৃ তা
অব্লম্বন করর প্রচার র্টম চড়যই পাসখর মত েঠাৎ উপসস্থত েরয় প্রচার চাসলরয় িরর পড়রত পারর। এ ধররণর
প্রচার র্টম িকল শেররই চালারনা িম্ভব্।
● পূব্ব্ৃ াংলার িব্ৃোরা পার্টৃর কমীরদর সব্রশর্ করর িাব্ৃেসণক কমীরদর শারীসরক েমতা দ্রুত হ্রাি পারে।
এ কাররণ তারদররক স্বাস্থুরো কররত েরব্, খাদু গ্রেরণ খাদুপ্রাণ (Vitamin) এব্ং কপ্রার্টন গ্রেণ কররত েরব্। [১]
সিগাররট খাওয়া কমৃেমতা করম র্াওয়া এব্ং শারীসরক েসতর একর্ট অনুতম কারণ। এ কাররণ সিগাররট খাওয়া
কমারনা ব্া পসরোর করা উসচত।
● পূব্ব্ৃ াংলার জাতীয় মযসক্তফ্রন্ট গঠন করার সিদ্ধান্ত খযব্ই িমরয়াপরর্াগী েরয়রে। এ সিদ্ধান্তরক অসেনদন জানারনা
েরে।
● জাতীয় মযসক্ত ফ্ররন্টর চাাঁদার রসশদ কপশ করা েরে।
● পূব্ব্ৃ াংলার িব্ৃোরা পার্টৃর িকল ইশরতোরিমূে একিারে প্রকাশ করার প্রস্তাব্ করা েরে।
● পূব্ব্ৃ াংলার িব্ৃোরা পার্টৃর অষ্টম ইশরতোর খযব্ই তাৎপর্ৃপূণ।ৃ ইশরতোররর িকল সিদ্ধান্ত িকল অঞ্চল অব্শুই
ব্াস্তব্াসয়ত কররব্।

কনাটিঃ
১। সনম্নসলসখত খাদুপ্রাণ ও ঔর্ধ গ্রেণ করা উসচত—
প্রসতসদন

কোর

দযপযর

রাত

Vitamin B Complex

১

১

১

Vitamin A

১

X

১

Vitamin C

১

১

১

Iron Tab

১

X

১

or Multi Vitamin

১

X

১

করলরা, টাইফরয়ড, ব্িন্ত েুাকসিন কনয়া।
শযধয োত, ডাল, রযর্ট, আলয র্ারা খান তারা দযরটা সডম, দয’ গ্লাি দযধ, কর্ ককান ধররণর মাংি, শারকর সিদ্ধ পাসন খারব্ন।
গ্লারি করর গরম পাসন খাওয়া □

