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পৃষ্ঠা ২ 

১। িশস্ত্র র্াসহনী সদর্ি, আন্তজুাসর্ক শ্রম সদর্ি ও পাটুি সদর্ি উদযাপন  করুন। 

ক) ৩০শে এপ্রিল পূর্বর্াাংলার সর্বহারা শেণীর ও জনগণণর সেস্ত্র র্াপ্রহনী প্রির্স। 

৩০শে এপ্রিল ১৯৭১ সাণল র্প্ররোণলর শপয়ারা র্াগাণন পরূ্বর্াাংলার ইপ্রিহাণস সর্বিথম সর্বহারা 
শেণীর শনিৃণে জনগণণর স্বাথব রক্ষাকারী প্রনয়প্রমি সেস্ত্র র্াপ্রহনী গণে ওণে। 

খ) ১লা শম আন্তজব াপ্রিক েম প্রির্স উিযাপন করুন। 

গ) ৩রা জনু পূর্বর্াাংলার সর্বহারা শেণীর পার্টব  প্রির্স। ৩রা জনু ১৯৭১ সাণল পূর্বর্াাংলার 
সর্বহারা পার্টব  িপ্রিপ্রষ্ঠি হয়। 

পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব র সকল স্তর, সর্বহারা পার্টব র শনিৃোধীন শগপ্ররলা এর্াং অনযানযরা এ 
প্রির্সসমূহ উিযাপন করণর্ন, এ প্রির্সসমূহ উপলণক্ষ লাল ণাডারার সপাদািকীণয়র লক্ষযসমহূ 
র্াস্তর্াপ্রয়ি করণর্ন। 

২। পরুূ্র্াংলার িরু্হারা পাটুির জনয গুরুদের িাদথ অথু িংগ্রহ করন। 

পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব র শকন্দ্রীয় ফান্ড িায় প্রনিঃণেষ হণয় এণসণে। 

কাণজই প্রর্প্রিন্ন আঞ্চপ্রলক কপ্রমর্টসমূহ অপ্রিেয় গুরুে প্রিণয় অপ্রিসত্তর অথব সাংগ্রহ করণর্ন, প্রনণজরা 
আত্মপ্রনিব রেীল হণর্ন। 

পার্টব র িচার, সার্বক্ষপ্রণক কমী রক্ষণাণর্ক্ষণ, শযাগাণযাগ, আঞ্চপ্রলক কপ্রমর্টসমূণহ সাহাযয, প্রনরাপত্তা 
এর্াং শকণন্দ্রর কাযব পপ্ররচালনার জনয িচুর অণথবর িণয়াজন। 

মারাত্মক আপ্রথবক সাংকণের কারণণ পূর্বর্াাংলা েপ্রমক আণদালণনর প্রর্কাে িারুণিাণর্ প্রর্প্রিি 
হণয়ণে। আপ্রথবক স্বচ্ছলিা থাকণল পূর্বর্াাংলা েপ্রমক আণদালন প্রর্প্লণর্র আণরা র্যাপক িাপ্রয়ে পালন 
করণি সক্ষম হণিা। 

কাণজই এ অর্স্থার পুনরার্ৃপ্রত্তর সম্ভার্না িরূ করার জনয গুরুে প্রিণয় অথব সাংগ্রহ করণি হণর্ 
অপ্রিসের। 

৩। পরুূ্র্াংলার িরু্হারা পাটুির িদিয, প্রাথী িদিয এর্ং পাঠচক্র িদিয প্রিদে।  

পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব র সিসয র্া িাথী সিসয পণির জনয প্রনধবাপ্ররি আণর্িন পণে শকন্দ্রীয় 
কপ্রমর্টর প্রনকে আণর্িন করণি আহ্বান জানাণনা হণচ্ছ। 

 



পৃষ্ঠা ৩ 

একজন সিণসযর সুপাপ্ররে সাংক্রান্ত স্থাণন আণর্িনকারীর পপ্ররচালক সুপাপ্ররে করণর্ন। আণর্িনপে 
শকন্দ্রীয় কপ্রমর্ট শথণক প্রনণি হণর্। 

পােচণক্রর সিসযপণির আণর্িনপণে িিত্ত িথযাপ্রি যাচাই করার পর পােচণক্রর সিসয করণি হণর্, 
আণগ নয়। 

িথযাপ্রি যাচাই করার িণয়াজন, যাণি েত্রুচর ঢুকণি না পাণর। 

৪। আলর্াফ ওরদফ আর্ুল হািান এর্ং র্ার চক্র প্রিদে। 

আলিাফ প্রময়া ওরণফ আর্ুল হাসান, োপ্রন্তলাল এর্াং িার ডাকাি চণক্রর সাণথ র্া িাণির 
কাযবকলাণপর সাণথ পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব র শকান সপাদকব  শনই। 

১৯৭১ সাণলর পঁপ্রচণে মাণচব র পর এ চক্র স্বরূপকাঠি এলাকায় প্রনপ্রর্বচাণর ডাকাপ্রি, লুে, হিযা, 
নারী প্রনযবািন িিৃপ্রি জঘনয অপরাধ কণর। 

এ সমণয় শস ও িার ডাকাি িল প্রনণজণিরণক পূর্বর্াাংলা েপ্রমক আণদালণনর শলাক র্ণল প্রমথযা 
পপ্ররচয় শিয় এর্াং সাংগেণনর র্িনাম কণর। 

আর্ুল হাসান একজন ঠিকািার। ঠিকািাণরর েেিা, িিারণা, শর্পণরায়া অথব খরণচর র্ি 
অিযাস, নারীণির সাণথ অবর্ধ সপাদণকব র ইপ্রিহাস িার প্রেল। 

পূর্বর্াাংলা েপ্রমক আণদালণনর সাণথ শস িথম প্রিণক যুক্ত প্রেল, প্রকন্তু সাংণোপ্রধি না হওয়ায় শেষ 
পযবন্ত সাংগেন িার সাণথ শযাগাণযাগ রাখা র্ন্ধ কণর শিয় (১৯৭০ সাণলর িথম প্রিণক)। 

এ সময় িার পপ্ররচালনাধীন প্রকেু সাংখযক সহানিূুপ্রিেীল পার্টব ণক র্পু্রণণয় শিওয়ার পপ্ররর্ণিব  
র্যপ্রক্তগি অথব লাণির জনয শস শরণখ শিয়। 

পূর্বর্াাংলা েপ্রমক আণদালণনর সাণথ পঁপ্রচণে মাণচব র পর শযাগাণযাগ হণল অনুসন্ধাণনর প্রিপ্রত্তণি 
আর্ুল হাসান ও অনযানয অপরাধীণির প্রনরস্ত্র করা হয়। আণরা অনুসন্ধান পপ্ররচালনার পিণক্ষপ 
শনওয়া হয়। 

প্রকন্তু আর্ুল হাসান অনুসন্ধান পপ্ররচালনার প্রর্ষণয় সপূাদণব অসহণযাপ্রগিা িিেবন কণর। 

সম্প্রপ্রি আর্ুল হাসান ও িার চক্র প্রনণজণির পার্টব  কিব া প্রহণসণর্ িপ্রিষ্ঠার জনয একর্ট ডাকাি 
িল গেন কণর এর্াং সর্বহারা পার্টব র র্ক্তর্য র্ণল জনগণণক প্রর্ভ্রান্ত করার শচষ্টা করণে। 

পূর্বর্াাংলার জনগণ ও সর্বহারা প্রর্প্লর্ীরা অর্েযই এ ডাকাি িণলর চক্রান্ত নসযাৎ করণর্ন।■ 

 


