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পতষ্ঠা ২
পূেেণ াাংলার িেণহারা পাটিণর প্রথম ককন্দ্রীয় কসমটির দশম পূর্াণ ঙ্গ অসিবেশন িাফলযজনকোবে অনুসষ্ঠে হয়।
িোয় ককন্দ্রীয় কসমটির িকল িদিযগর্ উপসিে সিবলন। িোয় িোপসেত্ব কবরন ককন্দ্রীয় কসমটির িোপসে।
িোয় “মহান েষণাকালীন রর্ননসেক আক্রমর্” এর অসেজ্ঞোর িারিাংকলন করা হয়। েেণ মাবনর দাসয়ত্ব এোং
েসেষযবে শত্রুর রর্ননসেক আক্রমর্ ও আমাবদর রর্ননসেক আত্মরক্ষার সদকিমূহ সনর্ণয় করা হয়।
১। মহান েষণাকালীন রর্ননসেক আক্রমর্ িাংক্রান্তঃ
▬ েষণাকালীন রর্ননসেক আক্রমবর্র সিদ্ধান্ত পূেেণ াাংলার িেণহারা পাটিণর একটি ঐসেহাসিক িুদরু প্রিারী
োৎপর্ণিম্পন্ন, র্ুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।
▬ এ সিদ্ধান্ত আমাবদর আত্মগে অেিা এোং কদশীয় ও আন্তজণ াসেক েস্তুগে অেিার িাবথ পুবরাপুসর
িামঞ্জিযপূর্,ণ এ কারবর্ এ সিদ্ধাবন্তর লক্ষযিমূহ িাফবলযর িাবথ োস্তোসয়ে করা িম্ভেপর হয়।
▬ এ সিদ্ধান্ত োস্তোয়ন িাংগঠবনর পরেেী সেকাবশর জনয একান্ত প্রবয়াজন সিল।
▬ েষণাকালীন রর্ননসেক আক্রমবর্র পসরকল্পনা ও ো োস্তোয়ন মাকণ িোদী িামসরক লাইন পূেেণ াাংলার সেবশষ
অেিায় প্রবয়াবগর চমৎকার সনদশণন।
▬ এ পসরকল্পনা এোং এর িাফলযজনক োস্তোয়বনর মািযবম পাটিণ সেপ্লেী র্ুবদ্ধর সনয়মসেসি আবরা অসিকের
রপ্ত করবে িক্ষম হবয়বি।
▬ এ পসরকল্পনা ও োস্তোয়ন আবরা প্রমার্ করবি কর্ পাটিণ েত্ত্বগে এোং অনুশীলবনর কক্ষবে িামসরক লাইবন
পূবেণকার েহু িীমােদ্ধো কাটিবয় উবঠবি এোং নেু ন িমিযার র্থার্থ িমািান কবরবি।
▬ একনাগাবে সেস্তত ে অঞ্চবল কাজ।
▬ শহবর ও গ্রাবম োল কাজ।
▬ কাবজর প্রিান সদক গ্রাম।
▬ আক্রমবর্র এলাকা ও পশ্চাদেেী এলাকা (Rear Area)।
▬ সেপ্লেী িাহিবক প্রািানয সদবয় শত্রুর ঘাাঁটি দখল। এোবে সেপ্লেী র্ুদ্ধবক নেু ন পর্ণাবয় উন্নীে করা। জােীয়
শত্রু খেম কথবক শত্রুর অেিান আক্রমর্ ও দখবলর পর্ণায়) এোং পুবরাপুসর নেু ন রর্বকৌশবলর িতসি করা।
▬ অথণ, অস্ত্র িমিযার িমািান করা।
▬ েযাপকোবে কমী িাংগ্রহ করা।
▬ কদশীয় ও আন্তজণ াসেক প্রসেসক্রয়া িতসি করা।
▬ েথাকসথে মুিসলম োাংলা ও জািবদর প্রোেবক চূ র্-ণ সেচূ র্ণ করা।

পতষ্ঠা ৩
▬ পূেেণ াাংলার জােীয় গর্োসিক সেপ্লবে িসেযকার িেণহারা সেপ্লেীবদর কনেত ত্ব িতসির পবথ সেরাট অগ্রগসে িািন
করা।
▬ িুিাংু েদ্ধকরবর্র িাবথ িশস্ত্র িাংগ্রাবমর িম্পকণ আসেষ্কার করা।
▬ পূেেণ াাংলার িেণস্তবরর জনগবর্র মাবে েযাপক প্রচার এোং গর্সেসিক পাটিণ প্রসেষ্ঠার কক্ষবে সেরাট অগ্রগসে
িািন।
▬ পাটিণ ও কনেত বত্বর প্রসে কমী, কগসরলা, িহানুেূসেশীল, িমথণক ও জনগবর্র দতঢ়ের আিা িতসি।
▬ সেশ্বািঘােক ফজলু চবক্রর অেসশিাাংশ এোং সেসেন্ন আকত সের িাংবশািনোদীবদর প্রসে দাাঁেোঙ্গা জোে প্রদান
করা।
▬ িাংবশািনোদীবদর প্রোে কাটিবয় কফলা এোং োবদর পুবরাপুসর ধ্বাংিবক ত্বরাসিে করা।
▬ আগামী িাংগ্রাবমর জনয সেরাট অসেজ্ঞো িঞ্চয় করা।
▬ েষণাকালীন রর্ননসেক আক্রমবর্র পসরকল্পনা ও োস্তোয়বনর মািযবম পাটিণ উপবরাক্ত িাফলযিমূহ অজণ ন
কবরবি।
এগুবলা অজণ ন করা িম্ভে হবয়বি পাটিণর িঠিক লাইন এোং ো োস্তোয়বন কমীবদর দতঢ় প্রবচিা, পাটিণর মিযকার
কবঠার শতাংখলা ও কলৌহকঠিন ঐকয, পাটিণর মিযকার একবকন্দ্র ও োর প্রসে কমীবদর অসেচল আিা, উপদলোদ
ও োম এোং ডান সেচু যসে সেবরািী পাটিণর দতঢ় নীসে সেসিক িাংগ্রাম, অিেণহারা মোদবশণর সেরুবদ্ধ শুসদ্ধ অসের্ান
এোং এর প্রসক্রয়ায় িুিাংেদ্ধকরবর্র মািযবম।
পূেেণ াাংলার িেণহারা পাটিণর সিেীয় প্রসেষ্ঠা োসষণকীবে প্রদি ককন্দ্রীয় কসমটির সেেতসেবে (১৯৭৩ িাবলর ৩রা
জুন) র্থার্থই উবেখ করা হবয়সিল “১৯৭২ ও ১৯৭৩ িাল এ দু’েির পূেেণ াাংলার িেণহারা পাটিণর সেকাবশর
িুের্ণকাল।”
পাটিণ কর্ িকল েসেষযেোর্ী কবরবি ো িকলই োস্তোসয়ে হবয়বি, এোবে িঠিক েসেষযেদ্রিা সহবিবে পাটিণ
অসিকের আিা অজণ ন কবরবি।
২। আমাবদর িফলো সেরাট, সকন্তু িফলোয় আত্মেু সি এবল চলবে না, অহাংকার, ঔদ্ধেয ও মােব্বরীর সেরুবদ্ধ
িেকণ থাকবে হবে, সেনয়ী ও পসরশ্রমী হবে হবে, পাটিণর লক্ষয োস্তোসয়ে করার জনয কবঠার প্রবচিা চালাবে
হবে। কোকা েুবোর মে কলবগ থাকবে হবে। শত্রুবক কিাট কবর কদখা, েু চ্ছ-োসচ্ছলয কবর কদখা, অসে আশাোদী
মূলযায়র্ প্রেত সে কথবক হটকারী কার্ণকলাপ করা, অিেণ কো প্রেত সে অেশযই পসরহার করবে হবে।
রর্নীসেগেোবে শত্রুবক কাগুবজ োঘ সহবিবে কদখবে হবে, সকন্তু োস্তে লোইবয় োবক র্থার্থ গুরত্বু িহকাবর
সেবেচনা করবে হবে।
শত্রুর শীেকালীন রর্ননসেক আক্রমর্জসনে অিুসেিা কাটিবয় উঠবে হবে।

পতষ্ঠা ৪
আবরা েতহির িাংগ্রাবমর প্রস্তুসে আগামী েষণার পূবেণই িম্পন্ন করবে হবে।
েষণাকাবলর োৎপর্ণপূর্ণ অসেজ্ঞো িেণস্তবর িসেবয় সদবে হবে। অসেজ্ঞো িম্পন্ন ককডারবদর মাবনান্নয়ন ও রক্ষা
করবে হবে।
অসেজ্ঞো িম্পন্ন ককডার র্ারা সনবজবদর অসেজ্ঞোবক কাবজ লাগাবে িক্ষম, এরূপ ককডাররাই হবচ্ছ িাংগঠবনর
জনয সনর্ণায়ক।
অথণ না থাকবল ো কর্ ককান িরবর্র প্রসেকূল অেিার উদ্ভে হবলও সনবজবদর অসেজ্ঞো কাবজ লাগাবে িক্ষম
এরূপ ককডার থাকবল পাটিণর পবক্ষ িকল োিা-সেঘ্ন অসেক্রম করা ো িেসকিু গবে কোলা িম্ভে।
৩। শত্রুর শীেকালীন রর্ননসেক আক্রমর্ ও আমাবদর রর্ননসেক আত্মরক্ষা িাংক্রান্তঃ
▬ শত্রু শীেকালীন আক্রমর্ চালাোর প্রস্তুসে সনবচ্ছ, ইসেমবিযই ককাথাও ককাথাও আক্রমর্ শুরু কবরবি, অসচবরই
োরা িমগ্র পূেেণ াাংলায় শুরু করবে।
▬ শত্রুর রর্ননসেক আক্রমবর্র লক্ষয হবচ্ছ গ্রামিমূহ কথবক আমাবদর উৎখাে করা, দালালবদর পুনেণািন করা,
োবদর প্রশািন কাবয়ম করা।
▬ শত্রুর রর্ননসেক আক্রমবর্র িময় আমাবদর রর্ননসেক আত্মরক্ষার লাইন গ্রহর্ করবে হবে।
এই আত্মরক্ষা হবে িসক্রয় আত্মরক্ষা অথণাৎ সনবজবদরবক রক্ষা করার জনয সেসেন্ন পদ্ধসেবে শত্রুবক প্রসেআক্রমর্
করা। সনসিয় প্রসেরক্ষা পলায়নোদ ো িেজায়গায় শত্রুবক কঠকাোর পদ্ধসে অনুিরর্ কবর সনবজবদর ধ্বাংি করা
নয়।
▬ রর্ননসেক আত্মরক্ষার িময় আমাবদরবক িুিাংেদ্ধকরবর্র কাজ করবে হবে। েষণাকালীন রর্ননসেক আক্রমবর্র
অসেজ্ঞো প্রমার্ কবরবি কর্, কর্ িকল িাবন িুিাংেদ্ধকরবর্র কাজ োল সিল কিখাবন িশস্ত্র িাংগ্রাবমর কাজও োল
সেকাশ লাে কবরবি।
পক্ষান্তবর কর্ িকল িাবন িুিাংেদ্ধকরর্ োল সিলনা, কি িকল িাবন িশস্ত্র িাংগ্রামও োল সেকাশ লাে কবরসন।
কাবজই আগামী েষণায় আবরা সেরাটাকার িশস্ত্র িাংগ্রাবমর লক্ষয অজণ ন করা িম্ভে হবে র্সদ িাংগঠনবক োলোবে
িুিাংেদ্ধ করা র্ায়।
অেীবের িুিাংেদ্ধকরবর্র ফবল আমরা কর্ সেকাবশর লক্ষয অজণ ন কবরসি, পুনরায় এ সেকাশবক িুিাংেদ্ধকরর্ না
কবর অেযাহে গসেবে সেকাশ চাসলবয় কগবল লাবের পসরেবেণ আমাবদর ক্ষসে হবে, সেকাবশর েু লনায় মান কম
হবে, শতাংখলা দুেলণ হবে, ক্ষু বদ েুবজণ ায়া মোদবশণর সেসেন্ন প্রকাশ প্রািানয লাে করবে এোং িুফল কুফবল
রূপান্তসরে হবে এোং িাংগঠন সেপর্ণয়গ্রস্ত হবে।
আমাবদর লক্ষয হবচ্ছ প্রসে পদবক্ষবপই িুিাংেদ্ধ কবর অগ্রির হওয়া, োহবল আমাবদরবক ককউই ধ্বাংি ো ক্ষসেগ্রস্ত
করবে পারবে না।

পতষ্ঠা ৫
এই রর্ননসেক আত্মরক্ষার িময় একেরফাোদী েু ল এোবে হবে অথণাৎ শুিইু আত্মরক্ষা আক্রমর্ নয়, শুিইু
আক্রমর্ আত্মরক্ষা নয়, ো শুিইু মাবনান্নয়ন লোই নয় অথো শুিইু লোই মাবনান্নয়ন নয়, এ িরবর্র কোাঁকবক
এোবে হবে।
িুিাংেদ্ধকরর্ ও লোইবয়র জনয এলাকা, কমী এমনোবে োগ করবে হবে র্াবে িশস্ত্র িাংগ্রাম ো মাবনান্নয়ন
ককানটাই পুবরাপুসর েযাহে না হয়।
উদাহারর্স্বরূপঃ
একটি অঞ্চবলর মিযকার এক উপ অঞ্চবল মাবনান্নয়ন ও িুিাংেদ্ধকরর্ চলল, েখন অনয উপ অঞ্চবল কর্খাবন
িুিাংেদ্ধকরর্ অবপক্ষাকত ে োল কিখাবন লোই চলল।
অনুরূপোবে কমীবদর মিযকার এক অাংবশর মাবনান্নয়ন ও িুিাংেদ্ধকরর্ চলল, আবরক অাংশ লোই ও িাাংগঠসনক
দাসয়ত্ব পালন করল।
এোবে পর্ণায়ক্রবম িকল অঞ্চল ও কমীবদর মাবনান্নয়ন ও িুিাংেদ্ধকরর্ করা এোং একই িাবথ লোইও চাসলবয়
র্াওয়া।
▬ এ িমবয় সজসনি-পে সনরাপবদ রাখবে হবে;
▬ কমীবদর সনরাপবদ রাখবে হবে।
কমী িানান্তর ও পুনেণন্টন করবে হবে (প্রবয়াজন মে)।
৪। পাটিণর িািারর্ লাইন হবচ্ছ িশস্ত্র িাংগ্রাম চাসলবয় র্াওয়া, জনগর্বক জাগসরে ও িাংগঠিে করা, পাটিণর
সেকাশ িািন ও িুিাংেদ্ধকরর্ করা।
এ িািারর্ লাইন প্রসেটি কমীর অেশযই জানবে হবে, ো হবল কমীরা েসেষযবের সদশা হারাবেন না, একই িবঙ্গ
পাটিণর সেবশষ লাইনবকও রপ্ত করবে হবে, োহবল েেণ মাবনর কাজ সনেুণ লোবে পসরচালনা করা িম্ভে হবে।
এোবে আমরা োস্তেসনষ্ঠ ও দুরদশী হবে পারে।
পাটিণর সেবশষ লাইন হবচ্ছঃ
▬ পর্ণায়ক্রবম িকল অঞ্চল ও কমীবদর মাবনান্নয়ন ও িুিাংেদ্ধ করা, এোবে িমগ্র পাটিণবক িুিাংেদ্ধ করা;
▬ িুিাংেদ্ধকরবর্র িাবথ িাবথ িামসরক েৎপরো চাসলবয় র্াওয়া;
▬ আমাবদর সনয়সিে এলাকািমূহ িাংগঠিে করা;
▬ গর্িাংগ্রাম পসরচালনা করা।
৫। গর্িাংগ্রাম পসরচালনার কক্ষবে আমাবদর কর্ শুনযো রবয়বি ো র্সদ আমরা পুরর্ করবে িক্ষম হই েবে—

পতষ্ঠা ৬
▬ আমরা জনগবর্র িাবথ পুবরাপুসর একাত্ম হবে পারে;
জনগর্বক েযাপকোবে আমাবদর িাবথ ঐকযেদ্ধ করবে িক্ষম হবো;
জনগর্বক িাংগঠিে ও জাগসরে করবে হবল প্রকাশয রাজননসেক পাটিণর প্রবয়াজনীয়ো রবয়বি েবল অবনবকর মাবে
কর্ িারর্া রবয়বি ো দূর করা। এোবে আমাবদর কনেত বত্ব পসরচাসলে নয় এরূপ প্রকাশয িাংগঠনিমূবহর অসস্তবত্বর
সেবলাপ করা।
▬ আমাবদর েহু ককডারবক কাবজ লাগাবনা;
প্রেত সে লক্ষয অজণ ন করবে আমরা িক্ষম হবো।
৬। িশস্ত্র িাংগ্রাম, গর্িাংগ্রাম এোং মাবনান্নয়ন ও িুিাংেদ্ধকরবর্র লক্ষযিমূহ আমরা র্সদ অজণ ন করবে পাসর, েবে
আমরা সেপ্লবের মূল পবথ উপনীে হবে পারে। এর পবর প্রবয়াজন হবে শুিু কিই পথ িবর এসগবয় চলা।
৭। শীেকালীন রর্ননসেক আত্মরক্ষার িময় সনম্নসলসখে অসেসরক্ত লক্ষযিমূহ অজণ ন করবে হবেঃ
▬ পসরকসল্পেোবে কর্ িকল িাবন কাজ হয়সন কিখাবন কমী কপ্ররর্;
▬ োল পসরচালক, ককডার ও কমান্ডার গবে কোলা;
▬ শত্রুর কর্াগাবর্াগ পবথর দুই পাবশ োল কাজ গবে কোলা;
▬ িকল কক্ষবে পসরকসল্পেোবে অগ্রির হওয়া;
▬ কেৌগসলক ফাাঁকিমূহ দূর করা।
৮। েষণাকালীন রর্ননসেক আক্রমবর্র িময়কালীন পাটিণর কনেত বত্বর েু সমকা পর্ণাবলাচনা করা হয়ঃ
▬ কনেত ত্ব িাংগঠবনর োস্তে অেিার সেসিবে েষণাকালীন রর্ননসেক আক্রমবর্র িািারর্ লাইন প্রর্য়ন কবরন;
▬ িািারর্ লাইন সেবশষ এলাকায় প্রবয়াগ কবরন;
▬ এোবে সেন্দু কেবঙ্গ প্রবেবশর মািযবম িািারর্ লাইন োস্তুোয়বন অসেজ্ঞো অজণ ন কবরন;
▬ এ অসেজ্ঞোর সেসিবে অনযানয অঞ্চবল িািারর্ লাইন োস্তোয়বনর জনয সেবশষ গাইবডন্স প্রদান কবরন এোং
প্রবয়াজনীয় পদবক্ষপ গ্রহর্ কবরন;
এোবে নীসে সনিণারর্ ও ককডারবদর কাবজ লাগাবনার কক্ষবে কনেত ত্ব িাফবলযর িাবথ মাকণ িোদী কনেত বত্বর পদ্ধসে
প্রবয়াগ কবরন।
৯। িোয় পাটিণর অথণননসেক অেিা পর্ণাবলাচনা করা হয়ঃ
▬ েেণ মাবন অথণননসেক িমিযা পাটিণর ককন্দ্রীয় িমিযা নয়;

পতষ্ঠা ৭
▬ গ্রাবমর িশস্ত্র েৎপরোই অথণননসেক িমিযা িমািাবনর প্রকত ে উপায়;
▬ িশস্ত্র িাংগ্রাম অেযাহেোবে চাসলবয় কগবল অথণননসেক িমিযার উদ্ভে হবে না।
১০। িোয় চমৎকার আন্তজণ াসেক সেপ্লেী পসরসিসের পর্ণাবলাচনা করা হয়ঃ
▬ চীনা কসমউসনস্ট পাটিণর িফল দশম কাংবগ্রিবক পাটিণ আন্তসরকোবে অসেনন্দন জানায়।
কমবরড মাওবিেু ঙ-এর চীনা কসমউসনস্ট পাটিণর িোপসে সহবিবে পুনঃসনেণাচনবক আন্তসরকোবে অসেনন্দন
জানায়।
সলন সপয়াও চবক্রর ধ্বাংি চীনা সেপ্লে ও সেশ্বসেপ্লবের মহান সেজয়।
▬ সচসলর আবলবন্দ িরকারবক উৎখাে করার জনয মাসকণ ন িাম্রাজযোদবক পাটিণ সনন্দা জ্ঞাপন করবি;
▬ সচসলর ঘটনােলী প্রমার্ কবরবি শাসন্তপূর্ণ উপাবয় িমাজোসিক সেপ্লে পসরচালনা করা িম্ভে নয়;
সচসলর জনগর্ মাসকণ ন িাম্রাজযোদ ও োর পদবলহী কুকুর ফযাসিস্ট জান্তা সেবরািী কর্ মহান, েীরত্বপূর্ণ িাংগ্রাম
পসরচালনা করবি পাটিণ োবক দতঢ়োবে িমথণন কবর।
পাটিণ দতঢ়োবে সেশ্বাি কবর কর্ সচসলর েীর জনগর্ জােীয় মুসক্ত, গর্েি ও িমাজেবির জনয অেযাহেোবে
িাংগ্রাম চাসলবয় র্াবে।
▬ মাসকণ ন িাম্রাজযোদ ও কিাসেবয়ট িামাসজক িাম্রাজযোদ কেতণ ক মিযপ্রাবচযর না র্ুদ্ধ না শাসন্তর অস্বসস্তকর
পসরবেশ ও মিযপ্রাচযবক কশাষর্ ও লুন্ঠবনর চক্রান্ত কশষ পর্ণন্ত েযথণ হবয়বি। মিযপ্রাবচযর জনগর্ োবদর নযার্য
অসিকার প্রসেষ্ঠার জনয ইিরাইলী আগ্রািীবদর সেরুবদ্ধ নযায়র্ুদ্ধ শুরু কবরবি।
মিযপ্রাবচযর জনগবর্র এই নযায়র্ুদ্ধবক পাটিণ দতঢ়োবে িমথণন কবর এোং োবদর সেজয় কামনা কবর।
▬ সগসন সেিাউ প্রজােবির জন্মবক পাটিণ স্বাগে জানায়।
১১। পূেেণ াাংলার িেণহারা পাটিণর িাংসেিান কথবক সলন সপয়াও িাংক্রান্ত পযারাগ্রাফটি পুবরাপুসর োদ কদওয়ার সিদ্ধান্ত
গতহীে হয়।
১২। িোয় ককন্দ্রীয় কসমটি ও োর িোপসে কেতণ ক প্রকাসশে ও রসচে িকল দসলল, সিদ্ধান্ত ও সনবদণ শ গতহীে
হয়।
কমবরড শাহীন আলম প্রদি সিদ্ধান্তিমূহ গতহীে হয়।
১৩। িোয় িকল সিদ্ধান্ত িেণিম্মসেক্রবম গতহীে হয়।
১৪। িোয় িমাবলাচনা-আত্মিমাবলাচনা পসরচালনা করা হয় এোং পরেেী িোর িময় সনিণারর্ কবর িোর
কাজ িাফলযজনকোবে িমাপ্ত হয় □

