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পতষ্ঠা ২
১) আমারদর কারজর লক্ষ্ু েরে
▬ গ্রারম ঘাাঁর্ট গঠন করা, গ্রামিমযে মযক্ত করা,
▬ েের শঘরাও করা,
▬ শেে পর্ৃন্ত েের দখল করা।
ব্তৃ মারন আমারদর িেস্ত্র িংগ্রারমর অসিজ্ঞ শলাক গরে উঠরে, অস্ত্র দখল েরে, গ্রামিমযে শেরক জাতীয় েত্রু
উৎখাত েরে, েত্রুর শোট শোট অব্স্থান শেরক তারদররক সব্তাসেত কররত আমরা িক্ষ্ম েসে। কারজর ব্ুাপক
সব্স্তত সত েরয়রে, েেরর ও গ্রারম িাল কাজ েরে, গণিংগ্রারমর মাধুরম গণিমেৃনরক কারজ লাগাব্ার পদ্ধসত রপ্ত
েরে, কমীরদর মারনান্নয়ন ও িযিংব্দ্ধকররণর পদ্ধসত কমীরা আয়ত্ব কররে, অেৃননসতক িমিুা িমাধারনর উপায়
আসব্ষ্কতত েরয়রে, শদেরপ্রসমক ও ব্ামপন্থীরদর ঐকুব্দ্ধ করার পদ্ধসত প্ররয়াগ েরে। এিারব্ আমারদর িংগঠরনর
চমৎকার অব্স্থার িতসি েরয়রে। তাই ব্তৃ মারন আমারদররক ঘাাঁর্ট এলাকা গরে শতালার লক্ষ্ু িামরন শররখ
িংগঠরনর চমৎকার অব্স্থারক কারজ লাগারত েরব্ এব্ং কাজ কররত েরব্।
িমিূ সমরত ভ্রামুমান ঘাাঁর্ট এলাকা এব্ং জাতীয় েত্রুমযক্ত সব্স্তীণৃ শগসরলা অঞ্চল গরে তয লরত েরব্।
রণননসতক িযসব্ধাজনক স্থারন স্থায়ী ঘাাঁর্ট এলাকা গরে তয লরত েরব্।
এ উরেরেু শকন্দ্রীয় কসমর্টর দেম ইেরতোর, ১নং ব্যুররার েষ্ঠ সিদ্ধারন্তর লক্ষ্ুিমযে কার্ৃকরী কররত েরব্।
ঘাাঁর্ট এলাকার লক্ষ্ু ব্াস্তব্াসয়ত েরল সব্প্লরব্র সব্রাট অগ্রগসত িাসধত েরব্।
২) দেম ইেরতোর, ১নং ব্যুররার েষ্ঠ প্রস্তাব্ গযরত্বয িেকারর পাঠ ও প্ররয়াগ কররত েরব্। এর সিসিরতই
িযিংব্দ্ধকরণ চালারত েরব্।
৩) ২৬শে মাচৃ , ১৯৭৪ িাল িমগ্র পূব্ব্ৃ াংলা ব্ুাপী েরতাল পালরনর প্রস্তাব্ করা েরে।
েরতারলর কারণ▬ জাতীয় পরাধীনতা সদব্ি পালন।
▬ রক্ষ্ীব্াসেনীর অতুাচাররর সব্রযরদ্ধ।
▬ রক্ষ্ীব্াসেনী উৎখারতর জনু।
প্রস্তাসব্ত েরতারলর সব্েরয় এখন শেরকই জনগরণর মারে প্রচার চালারত েরব্। েরতাল িংক্রান্ত িারিংকলন প্ররয়াগ
কররত েরব্। [১]
৪) অেৃননসতক অপাররেন িংক্রান্তঃ
আমারদর প্ররয়াজন, ক্ষ্মতা এব্ং ব্াস্তব্ অব্স্থা দ্বারা অপাররেন সনধৃাসরত েরব্।

পতষ্ঠা ৩
অেৃননসতক অপাররেরন শর্ িকল সব্পর্ৃয় ঘরটরে তার মূল কারণ সেল পসরকল্পনার ত্রুর্ট।
৫) দাসয়রত্ব সনর্যক্ত েরল তা র্োর্েিারব্ পালন কররত েরব্, শকান কসমর্টর িদিু েরল িদরিুর িূ সমকা
ঠিকিারব্ পালন করা, িম্ভব্ না েরল দাসয়ত্ব গ্রেণ করা ব্া িদিু না েওয়া।
৬) অপাররেনঃ
▬ শর্ শকান অপারেরনর পর “অপাররেন সিট” পূরণ করা।
▬ অপাররেরনর সনণৃায়ক েরে িঠিক পসরকল্পনা।
▬ অপাররেরনর স্তরিমযে সনধৃারণ করর শদওয়া, এব্ং তা করঠারিারব্ পালন কররত ব্লা, শকান শকান স্তর
পালন করা না েরল অপাররেন ব্াসতল েরব্ তা সনধৃারণ করর শদওয়া।
▬ শকান লক্ষ্ুব্স্তুর অপাররেন করার মত েতৃ িমূে উপসস্থত না োকরল পসরকসল্পতিারব্ তা বতরী করা।
প্রসত অঞ্চল তার আওতািয ক্ত অপাররেন টারগৃটিমযে সব্রেেণ করর রাখরব্ এব্ং প্ররয়াজনীয় েতৃ িমযে বতরী করার
জনু এখন শেরকই কাজ কররব্।
▬ ব্তৃ মারন অেৃননসতক অপাররেনরক প্রাধানু শদওয়া। িম্ভব্ েরল িামসরক লক্ষ্ুব্স্তুিে, িামসরক লক্ষ্ুব্স্তু
শঠসকরয় ব্া েযধয অেৃননসতক লক্ষ্ুব্স্তু। শচিা কররত েরব্ গ্রারমর উপর সনিৃ র করর অেৃননসতক িমিুার িমাধান
করা।
▬ ‘পচা োমযরক পা কারট’ অেৃাৎ র্োর্ে গযরত্বয না সদরল শোট অপাররেরনও সব্রাট সব্পর্ৃয় ঘটরত পারর।
▬ পসরকল্পনা কার্ৃকরী করার মত শলাক আরে, সকন্তু র্োর্ে পসরকল্পনা প্রণয়রনর শলারকর অিাব্ ররয়রে।
▬ ভ্রিরদর সরক্রযট না করা।
▬ িামসরক োমলার উপর সনয়ন্ত্রণ ব্জায় রাখা।
▬ দখলকত ত দ্রব্ুাসদ ও অস্ত্র িংক্রান্ত সনয়মসব্সধ করঠারিারব্ কার্ৃকরী করা।
▬ অপাররেরন জনিমেৃনরক কারজ লাগাব্ার সব্েয় সব্রব্চনা করা।
জনিমেৃন উরেেুেীন েরব্ র্সদ তারক কারজ না লাগারনা েয়।
▬ সদরনর শব্লায় অপাররেন খযব্ জর্টল। এ কাররণ এরত অসতমাত্রায় মরনারর্াগ সদরত েরব্।
▬ অপারেন পূরব্ৃকার, অপাররেন কালীন, অপাররেন পরব্তী স্তরিমূে অসতেয় গযরত্বয িেকারর সব্রব্চনা করর
পসরকল্পনা কররত েরব্।
▬ অপারেরনর উসিসখত স্তরগযরলা িম্পন্ন েওয়া পর্ৃন্ত িামসগ্রক অপাররেন পসরচালক উত্থাসপত িমিুাব্লী
িমাধান কররত পাররন এইরূপ দযররত্ব অব্স্থান কররব্ন।

পতষ্ঠা ৪
▬ অপাররেনিে িকল শক্ষ্রত্র কমীরদর প্রসত র্ত্নেীল েরত েরব্। এই র্ত্নেীলতা সনিূৃ ল লাইন ও পসরকল্পনা
প্রণয়ন এব্ং ব্াস্তব্ অব্স্থার িারে িংগসত শররখ তা কার্ৃকরী করার মাধুরম প্রকাে কররত েরব্।
▬ প্রসত অঞ্চরল িচল ব্াসেনীর ইউসনট গরে শতালা, র্ারা িমগ্র পূব্ৃ ব্াংলায় শগসরলা তৎপরতা চালারত
িক্ষ্ম।
৭) িংগঠরনর দসললিমূে ব্ারংব্ার গযরত্বয িেকারর অধুয়ন ও প্ররয়াগ করা।
৮) শগাপন কমৃপদ্ধসত ও েতংখলারক আররা শজারদার কররত েরব্। িঠিক শগাপন কমৃপদ্ধসত অনযিরণ করার জনু
েত্রুর ব্ুাপক চারপর মযরখও আমারদর ক্ষ্সত কম েরে।
৯) আন্তজৃ াসতক
সব্প্লরব্র জনু একর্ট পার্টৃরক প্রধানতঃ সনিৃ র কররত েরব্ সনরজর মতাদেৃগত, রাজননসতক, িাংগঠসনক, িামসরক
ও অনুানু লাইন িঠিকিারব্ প্রণয়ন ও তা ব্াস্তব্ায়ন এব্ং জনগরণর উপর অেৃাৎ আিুন্তরীণ সিসির উপর।
েযধয আন্তজৃ াসতক িমেৃন অেৃাৎ েরতৃ র উপর সনিৃ র করর সব্প্লব্ করা র্ায় না। উপরন্তু সনরজর িয ল োকরল
অেৃাৎ সিসি ঠিক না েরল আন্তজৃ াসতক িমেৃন অেৃাৎ েতৃ শকান কারজই আরি না, উপরন্তু তা সব্ভ্রাসন্তর িতসি
করর।
িারতীয় কসমউসনস্ট পার্টৃর প্রসত চীরনর িমেৃন িারতীয় পার্টৃর িয রলর কাররণ শকান কারজই আরিসন।
একইিারব্ েক-শতায়াোরদর প্রসত িারতীয় পার্টৃর িমেৃন েক-শতায়াোরদর িয রলর কাররণ শকান কারজই আরিসন।
েক-শতায়াোরা িারতীয় পার্টৃর িমেৃরনর িার্টৃসিরকট শদসখরয় সব্প্লব্ীরদর সব্ভ্রান্ত করার শচিা করররে। সকন্তু এ
িার্টৃসিরকটও শেে পর্ৃন্ত তারদর সব্পর্ৃয় শঠকারত পাসরসন।
আমরা তখনই ব্রলসে েক-শতায়াোরদর িমেৃন করা িারতীয় পার্টৃর একর্ট আত্মগত িয ল পদরক্ষ্প।
আমরা এ িমেৃরন সব্গরে না শর্রয় দতঢ়িারব্ আমারদর িঠিক লাইরন কাজ চাসলরয় র্াই এব্ং অব্ুােতিারব্
সব্জয় অজৃ ন কসর।
ব্তৃ মারন র্ারা িয ল তারদর প্রসত শকান কাররণ (আমারদর তরি শেরক শর্াগারর্াগ কররত না পারা এব্ং
ভ্রাতত প্রসতম পার্টৃর আত্মগত িয রলর কাররণ) আন্তজৃ াসতক মর্ৃাদা ররয়রে (চীনিে) এই রূপ ভ্রাতত প্রসতম পার্টৃর
িমেৃন এরল তারত সব্ভ্রান্ত েরল চলরব্ না। দতঢ়িারব্ আমারদর িঠিক লাইরন কাজ করর শর্রত েরব্। এব্ং
ভ্রাতত প্রসতম পার্টৃিমযরের িূ ল িাঙ্গাব্ার প্ররচিা চালারত েরব্ র্ারত তারা িঠিক লাইনরক িমেৃন করর।
মসনসিং-শমাজািির িংরোধনব্াদীরদর প্রসত আন্তজৃ াসতক মর্ৃাদািম্পন্ন সিরয়তনাম পার্টৃর িমেৃন এর প্রমাণ। এ
িমেৃন সব্প্লরব্ শকান িোয়তা করার পসরব্রতৃ সব্প্লব্ সব্ঘ্ন কররে।
আমারদর িঠিক পার্টৃর প্রসত আন্তজৃ াসতক িমেৃন সব্রেে করর ভ্রাতত প্রসতম পার্টৃিমযরের িমেৃন পাব্ার প্ররচিা
চালারত েরব্।

পতষ্ঠা ৫
১০) ‘জননক কমররি প্রিরঙ্গ’ দসললর্ট পাঠ ও পর্ৃারলাচনা করা েয় এব্ং মতামত শদওয়া েয়।
১১) শিব্রুয়ারীর মারে িদিু/প্রােী িদিু িমৃ (র্ারা পূরণ কররনসন) পূরণ করর জমা সদরত েরব্।
িব্ৃসনম্ন মানদন্ডঃ
▬ িসক্রয় কমী,
▬ কমপরক্ষ্ ৬ মাি কাজ করররে,
▬ ব্য়ি িব্ৃসনম্ন ১৬ ব্ের।
১২) ১৬ই সিরিম্বর েরতাল িংক্রান্তঃ
১৬ই সিরিম্বররর েরতাল আেব্ান একর্ট ঐসতোসিক গযরত্বয িম্পন্ন সিন্ধান্ত। এর ব্াস্তব্ায়রনর মাধুরম পার্টৃ অজৃ ন
করররে গণিংগ্রাম পসরচলানার মোন অসিজ্ঞতা, ব্ুাপক গণিমেৃন, পার্টৃর অিূ তপূব্ৃ প্রচার, িংরোধনব্াদীরদর
দাাঁতিাঙ্গা জব্াব্।
শকন্দ্রীয় সিসিক েরতারলর অসিজ্ঞতার িারিংকলন প্রদান করা েরব্।
ব্সরোল, মাদারীপযরর পূণাৃ ঙ্গ েরতাল পালন এব্ং ঢাকা–টাঙ্গাইল শজলার সব্সিন্ন অংরে আংসেক েরতাল পালরনর
জনু উপররাক্ত শজলািমযরের কমররি ও জনগণরক অসিনন্দন জানারনা েরে।
১৩) প্রসত অঞ্চরল কমপরক্ষ্ একজন অনযিন্ধানকারী সনরয়াগ কররত েরব্।

শনাটঃ
১। এ সিদ্ধান্তর্ট পরর ব্াসতল করা েয় □

