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পৃষ্ঠা ২  

 

আপনার ও আপনার পার্টি র ছয় দফা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস স্পষ্টভামে প্রোণ কমরমছ যে ছয় দফার 

অর্িননতিক দােীসেূহ োস্তোয়ন সম্ভে সশস্ত্র সংগ্রামের োধ্যমে, পূেিোংলামক পাতকস্তান যর্মক তেতিন্ন, েুক্ত ও 

স্বাধ্ীন কমর। 

আপনামক ও আপনার পার্টি মক পূেিোংলার সাি যকার্ট জনসাধ্ারণ যভাট প্রদান কমরমছ পূেিোংলার উপরস্থ 

পাতকস্তামনর অোঙালী শাসকম াষ্ঠীর উপতনমেতশক শাসন ও যশাষমণর অেসান কমর স্বাধ্ীন ও সােিমভৌে 

পূেিোংলার প্রজািন্ত্র কাময়মের জনয। 

পূেিোংলার জন মণর এ আশা-আকাঙ্খা োস্তোয়মনর জনয পূেিোংলা শ্রতেক আমদালন আপনার প্রতি ও 

আওয়ােী লীম র প্রতি তনম্নতলতিি প্রস্তাোেলী যপশ করমছেঃ 

১। পূেিোংলার জন মণর তনেিাতিি প্রতিতনতধ্ তহমসমে এেং সংিযাগুরু জািীয় পতরষমদর যনিা তহমসমে স্বাধ্ীন, 

 ণিাতন্ত্রক, শাতিপূণি, তনরমপক্ষ, প্র তিশীল পূেিোংলার  ণিাতন্ত্রক প্রজািন্ত্র প্রতিষ্ঠার য াষণা করুন। 

২। পূেিোংলার কৃষক-শ্রতেক, প্রকাশয ও য াপমন কােিরি পূেিোংলার যদশমপ্রতেক রাজননতিক পার্টি  ও 

েযতক্তমদর প্রতিতনতধ্ সম্বতলি স্বাধ্ীন,  ণিাতন্ত্রক, শাতিপূণি, তনরমপক্ষ, প্র তিশীল পূেিোংলার প্রজািমন্ত্রর 

অস্থায়ী সরকার কাময়ে করুন। 

প্রময়াজনমোমধ্ এ সরকামরর যকন্দ্রীয় দফির তনরমপক্ষ যদমশ স্থানাির করুন। 

৩। পূেিোংলােযাপী এ সরকার প্রতিষ্ঠার জনয পাতকস্তামনর উপতনমেতশক শাসকম াষ্ঠীর তেরুমে সশস্ত্র জািীয় 

েুতক্তেুমের আহ্বান জানান। 

এ উমেমশয পূেিোংলার জািীয় েুতক্ত োতহনী  ঠন এেং শহর ও গ্রামে জািীয় শত্রু িিমের ও িামদর প্রতিষ্ঠান 

ধ্বংমসর আহ্বান জানান। 

৪। পূেিোংলার জািীয় েুতক্ত সংগ্রাে পতরিালনার জনয শ্রতেক-কৃষক এেং প্রকাশয ও য াপমন কােিরি 

পূেিোংলার যদশমপ্রতেক রাজননতিক পার্টি  ও েযতক্তমদর প্রতিতনতধ্ সেন্বময় “জািীয় েুতক্ত পতরষদ” ো  

“জািীয় েুতক্ত ফ্রন্ট”  ঠন করুন। 

৫। প্রকাশয ও য াপন, শাতিপূণি ও সশস্ত্র, সংস্কারোদী ও তেপ্লেী পেতিমি সংগ্রাে করার জনয পূেিোংলার 

জন মনর প্রতি আহ্বান জানান। 

৬। পূেিোংলার প্রজািন্ত্র তনম্নতলতিি কেিসূিী োস্তোয়মনর প্রতিশ্রুতি পদান করমেেঃ 

(ক) পাতকস্তামনর উপতনমেতশক শাসকম াষ্ঠীমক পতরপূণিভামে উৎিাি করা এেং পূেিোংলাস্থ িামদর সকল 

সম্পতি রাষ্ট্রীয়করণ করা। উপতনমেতশক সরকামরর সকল প্রকার যশাষণ ও অসে িুতক্তর অেসান করা। এমদর 

দালালমদর সম্পতি রাষ্ট্রীয়করণ করা। এমদর েমধ্য  ৃণযিেমদর িরে শাতস্তর েযেস্থা করা। 

(ি) পূেিোংলার জািীয় তেশ্বাস ািকমদর সকল না তরক অতধ্কার োতিল করা। সােিজনীন যভাটাতধ্কামরর 

তভতিমি শ্রতেক-কৃষক যদশমপ্রতেকমদর জািীয় সরকার  ঠন করা। 
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( ) গ্রােয এলাকায় উপতনমেতশক সরকামরর ভূতে যশাষমণর অেসান করা। সরকারী িাস ভূতে এেং 
তেশ্বাস ািক জতেদার, যজািদার ও অনযানয যদশমরাহীমদর ভূ-সম্পতি ভূতেহীন ও  রীে কৃষকমদর োমে 

তেিরণ করা। যদশমপ্রতেক জতেদার-যজািদারমদর পতরিাতলি যশাষণ হ্রাস করা। 

( ) শ্রতেকমদর আট ন্টা শ্রে সেয়, যেড ইউতনয়ন অতধ্কার, নযােয দােী প্রতিষ্ঠার সংগ্রাে সের্িন করা। 

(ঙ) গুরুত্বপূণি তশল্প, অর্িননতিক প্রতিষ্ঠান, যো ামো  প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করা। 

(ি) ছাত্র-তশক্ষক-েুতেজীেীমদর নযােয দােী-দাওয়া প্রতিষ্ঠা করা। 

(ছ) ধ্েীয়, ভাষা ি ও উপজািীয় সংিযাল ুমদর সকল যক্ষমত্র সেঅতধ্কার প্রতিষ্ঠার েযেস্থা করা। 

(জ) পূেিোংলার তেতভন্ন অঞ্চমলর অসে উন্নতির সেিা তেধ্ামনর েযেস্থা করা। 

(ে) েনযা,  ূতণিেড়, জমলািাস, িরা ও যপাকা এেং দতুভি ক্ষ তনয়ন্ত্রমণর েযেস্থা করা। 

(ঞ) জািীয় সংসৃ্কতি, তশল্পকলা, তশক্ষা,  মেষণা, যিলাধ্ুলা ও শরীর  ঠমনর েযেস্থা করা। 

(ট) পঞ্চশীলার তভতিমি শাতিপূণি সহঅেস্থামনর পররাষ্ট্রনীতি কাময়ে করা। 

(ঠ) তেতভন্ন যদমশর জািীয় েুতক্ত ও সাোতজক অগ্র তির সংগ্রাে সের্িন করা। 

(ড) োতকি ন সাম্রাজযোমদর পূেিোংলাস্থ িৎপরিার তেরুমে সজা  করা। 

 

ইয়াতহয়া-ইয়াকুমের যেয়মনট-েুমলমটর তনকট আত্মসেপিন কমর অতনতদিষ্টকামলর জনয উপতনমেতশক শাসন ও 

যশাষণ যেমন যনওয়া ো সশস্ত্র জািীয় েুতক্তেুে শুরু করার দমুটা পর্ পূেিোংলার জন মণর সােমন যিালা 
রময়মছ। 

পূেিোংলার জন ণ রমক্তর তেতনেময় প্রোণ কমরমছ স্বাধ্ীনিার িাইমি তপ্রয় িামদর তনকট আর তকছুই যনই। 

আপতন ও আপনার পার্টি  অেশযই উপমরাক্ত প্রস্তামের তভতিমি জনিার এ আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন করমেন। 

অনযর্ায় পূেিোংলার জন ণ কিনই আপনামক ও আওয়ােী লী মক ক্ষো করমে না। 

 

পবূববাাংলার স্বাধীনর্া  সজদাবাদ! 

পবূববাাংলার েণর্াসিক প্রজার্ি  সজদাবাদ! 

পাসকস্তানী উপসনগবসেক োিকগোষ্ঠী ও র্ার দালালগদর খর্ম করুন! 

গ্রাগম েহগর জার্ীয় স্বাধীনর্া যদু্ধ শুরু করুন! 

িমস্ত শদেগপ্রসমকগদর ঐকেবদ্ধ করুন! ■ 


