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পৃষ্ঠা ২ 

৩০শে এপ্রিল পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব র সেস্ত্র র্াপ্রহনী প্রির্স, ১লা শে আন্তর্ব াপ্রিক শ্রে প্রির্স, 
এর্াং ৩রা র্নু পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব  প্রির্স। 

এক র্ৎসর পূর্র্ব ৩০শে এপ্রিল কের্রড প্রসরার্ প্রসকিার্রর িিযক্ষ পপ্ররচালনায় র্প্ররোর্লর শপয়ারা 
র্াগার্ন পরূ্বর্াাংলার ইপ্রিহার্স সর্বিথে সর্বহারা শশ্রণীর শনিৃর্ে প্রনয়প্রেি সেস্ত্র র্াপ্রহনী গর্ে উর্ে। 
এভার্র্ পূর্বর্াাংলার প্রর্প্লর্র্র ইপ্রিহার্স, পূর্বর্াাংলার সর্বহারা শশ্রণীর ক্ষেিা িখর্লর সাংগ্রার্ের ইপ্রিহার্স 
এক নিুন অধ্যার্য়র সূচনা হয়। এভার্র্ পূর্বর্াাংলার ইপ্রিহার্স সর্বিথে প্রনয়প্রেি র্াপ্রহনী গর্ে শিালা, 
প্রনয়প্রেি র্াপ্রহনীর সাহার্যয শগপ্ররলা যুদ্ধ পপ্ররচালনা করা, র্নগর্ণর োর্ে িচার করা, র্নগর্ণর 
রার্ননপ্রিক ক্ষেিা িপ্রিষ্ঠা, িার্ির ভূপ্রে ও অনযানয সেসযার সোধ্ান করা, র্ািীয় সাংগ্রার্ের 
সার্থ গণিাপ্রিক সাংগ্রার্ের যথাযথ সেন্বয় সাধ্ন করা, র্নগণর্ক সেস্ত্র কর্র গ্রােরক্ষী র্াপ্রহনী, 
স্থানীয় শগপ্ররলা গ্রুপ, প্রনয়প্রেি র্াপ্রহনী গর্ে শিালা, িার্িরর্ক কৃষক েপু্রি সপ্রেপ্রি, নারী েপু্রি 
সপ্রেপ্রি ও অনযানয গণসাংগের্ন সাংগঠিি করা, শসনার্াপ্রহনীর োর্ে পার্টব -সাংগেন গর্ে শিালা, 
শসনার্াপ্রহনীর রার্ননপ্রিক কার্র্র সার্থ সােপ্ররক কার্র্র যথাযথ সেন্বয় করা, শসনার্াপ্রহনীর্ক 
সম্প্রসাপ্ররি করা, ঘাাঁর্ট এলাকা গেন ও িা সম্প্রসাপ্ররি করা, অস্ত্র, খািয, র্স্ত্র, অর্থবর সাংস্থা 
করা, শঘরাও-িেন র্প্রনি সেসযার সোধ্ান করা এর্াং শসনার্াপ্রহনীর কোন্ড সেসযা, সােপ্রগ্রক 
এলাকায় পার্টব  শনিৃর্ের সেসযা, েত্রুর শঘরাও-িেন অপ্রভযান র্প্রনি সেসযা িভৃপ্রি সেস্ত্র প্রর্প্লর্র্র 
শেৌপ্রলক সেসযার সোধ্ান করা হয়। 

পার্টব  এর ফর্ল সর্বাপ্রধ্ক েূলযর্ান অপ্রভজ্ঞিা অর্ব ন কর্র যা প্রর্প্লর্ পপ্ররচালনায় অপ্রিেয় গুরুেপূণব 
এর্াং সুিরূ িসারী িাৎপযব সম্পন্ন। 

এ সকল সেসযার্লীর যথাযথ সোধ্ান সম্ভর্ হর্য়র্ে আোর্ির শ্রর্দ্ধয় শনিা কের্রড প্রসরার্ 
প্রসকিার্রর সরাসপ্রর শনিৃর্ে। প্রিপ্রন োকব সর্াি-র্লপ্রননর্াি-োওর্সিুঙ প্রচন্তাধ্ারার সার্বর্নীন সিযর্ক 
পূর্বর্াাংলার প্রর্প্লর্র্র প্রর্র্েষ অনুেীলর্নর সার্থ সেন্বয় সাধ্ন কর্রন এর্াং সাফলযর্নকভার্র্ উপর্রাি 
সেসযার্লীর সোধ্ান কর্রন এর্াং পূর্বর্াাংলার সর্বহারা শশ্রণী ও র্নগর্ণর র্নয সুনাে র্র্য় আর্নন। 

সভাপপ্রি োও র্র্লর্েন, “প্রর্প্লর্ী পার্টব  োো প্রর্প্লর্ হয় না।” প্রিপ্রন আর্রা র্র্লর্েন, “র্নগর্ণর 
সেস্ত্র র্াপ্রহনী োো র্নগর্নর প্রকেুই শনই।” শকর্লোত্র োকব সর্াি-র্লপ্রননর্াি-োওর্সিুঙ প্রচন্তাধ্ারায় 
সুসপ্রিি, সোর্লাচনা-আত্মসোর্লাচনার পদ্ধপ্রি ির্য়াগকারী এর্াং র্নগর্ণর সার্থ যুি সর্বহারা শশ্রণীর 
প্রর্প্লর্ী রার্ননপ্রিক পার্টব র শনিৃর্েই র্নগর্ণর স্বাথবরক্ষাকারী সেস্ত্র র্াপ্রহনী গর্ে শিালা সম্ভর্। 

পূর্বর্াাংলার েপ্রন প্রসাং-র্োর্াফফর সাংর্োধ্নর্ািী, পূর্বর্াাংলার প্রলউোওচী-কু্রর্েভ হক-র্িায়াহা, 
শর্যাপ্রির্সু-নাম্বুপ্রিপি শির্র্ন-র্াসার-কার্ী-রর্ণা-র্িরুদ্দীন-অেল, ট্রটস্কী-র্চর্ািী েপ্রিন-আলাউপ্রদ্দন 
এর্াং অনযানয প্রর্প্রভন্ন আকৃপ্রির সাংর্োধ্নর্ািীরা োকব সর্াি-র্লপ্রননর্াি-োওর্সিুঙ প্রচন্তাধ্ারা, সর্বহারা 
শশ্রণী ও র্নগর্ণ সার্থ প্রর্শ্বাসঘািকিা কর্র, প্রর্প্লর্ী পার্টব  গর্ে শিালা ও র্নগর্ণর স্বাথব রক্ষাকারী 
সেস্ত্র র্াপ্রহনী গর্ে শিালার েি প্রর্প্লর্র্র সর্র্বাচ্চ িাপ্রয়র্ের সার্থও প্রর্শ্বাসঘািকিা কর্র। 



পৃষ্ঠা ৩ 

ফর্ল সুিীঘবপ্রিন পূর্বর্াাংলার র্নগর্ণর প্রকেুই প্রেলনা। পাক সােপ্ররক ফযাপ্রসর্ার্ির চরেিে শোষণ ও 
প্রনযবািন অসহায়ভার্র্ িার্ির শভাগ করর্ি হয়। 

পূর্বর্াাংলার সর্বহারা শশ্রণীর িপ্রিপ্রনপ্রধ্েকারী প্রর্প্লর্ী রার্ননপ্রিক পার্টব  িপ্রিষ্ঠার উর্দ্দর্েয কের্রড 
প্রসরার্ প্রসকিার্রর শনিৃর্ে সর্বহারা প্রর্প্লর্ীরা প্রর্প্রভন্ন আকৃপ্রির সাংর্োধ্নর্ািীর্ির প্রর্রুর্দ্ধ প্রর্র্িাহ 
কর্রন এর্াং ৮ই র্ানুয়ারী ১৯৬৮ সার্ল পূর্বর্াাংলা শ্রপ্রেক আর্দালন িপ্রিষ্ঠা কর্রন। 

িপ্রিষ্ঠার েুহুিব  শথর্কই পূর্বর্াাংলা শ্রপ্রেক আর্দালন এর্াং সর্বহারা পার্টব  সর্বহারা শশ্রণীর িপ্রিপ্রনপ্রধ্েকারী 
প্রর্প্লর্ী রার্ননপ্রিক পার্টব  এর্াং এর শনিৃোধ্ীন র্নগর্ণর স্বাথবরক্ষাকারী সেস্ত্র র্াপ্রহনী গের্নর সর্বাপ্রধ্ক 
গুরুেপূণব িাপ্রয়ের্ক আাঁকর্ে ধ্র্র। 

পূর্বর্াাংলা শ্রপ্রেক আর্দালন প্রর্প্লর্ী অনুেীলর্ন শলর্গ থার্ক এর্াং সাফলয-প্রর্পযবর্য়র আাঁকার্াাঁকা পথ 
শর্র্য় অগ্রসর হয়। সাংগেন এেন সাংকটর্নক পপ্ররপ্রস্থপ্রির েধ্য প্রির্য় অগ্রসর হয় শয এক পযবার্য় 
কের্রড প্রসরার্ প্রসকিার একাই থার্কন প্রর্প্লর্র্র পিাকার্ক ঊর্ধ্ব িুর্ল ধ্রার র্নয। প্রিপ্রন অটল 
শথর্ক প্রর্প্লর্ী অনুেীলন চাপ্রলর্য় যান। 

অনুেীলর্নর পরীক্ষা-প্রনরীক্ষা এর্াং োকব সর্াি-র্লপ্রননর্াি-োওর্সিুঙ প্রচন্তাধ্ারার সার্বর্নীন সিযর্ক 
অনুেীলর্নর সার্থ সেপ্রন্বি কর্র কের্রড প্রসরার্ প্রসকিার পার্টব র সঠিক রার্ননপ্রিক, সােপ্ররক, 
সাাংগেপ্রনক ও েিািেবগি লাইন িণয়ন কর্রন। 

পূর্বর্াাংলা শ্রপ্রেক আর্দালন সঠিক লাইর্ন পপ্ররচাপ্রলি হর্য় প্রর্পযবয় কার্টর্য় উর্ে। পূর্বর্াাংলার প্রর্প্রভন্ন 
শর্লায় সাংগেন গর্ে উর্ে। 

পূর্বর্াাংলা শ্রপ্রেক আর্দালন িপ্রিষ্ঠার িথে শথর্কই পার্টব র অধ্ীন িধ্ান ধ্রর্ণর সাংগেন প্রহর্সর্র্ 
সেস্ত্র র্াপ্রহনী গর্ে শিালার িপ্রি ের্নাপ্রনর্র্ে কর্র। 

রার্ননপ্রিক কপ্রেোর্রর শনিৃর্ে শগপ্ররলা গ্রুপ, শগপ্ররলা গ্রুপ পপ্ররচালনার র্নয পার্টব  কপ্রের্টর অধ্ীন 
কোন্ড গর্ে শিালা হয়। শগপ্ররলার্ির রার্ননপ্রিক প্রেক্ষা িিান করা হয়। লোই োোও িার্িরর্ক 
র্নগর্ণর ের্ধ্য িচার করা, িার্িরর্ক সাংগঠিি করা, সেস্ত্র করা, িার্ির রার্ননপ্রিক ক্ষেিা 
কার্য়ে করা, িার্ির োর্ে পার্টব  সাংগেন গর্ে শিালা, িার্ির েধ্য শথর্ক শগপ্ররলা সাংগ্রহ করার 
েি গুরুেপূণব প্রর্ষয় প্রেক্ষা িিান করা হয়। 

এর ফর্ল শগপ্ররলারা সর্বিাই পার্টব র শনিৃর্ে অটল শথর্ক কাযব পপ্ররচালনা কর্র। এই শগপ্ররলা গ্রুপ 
সেূর্হর শনিৃর্েই পাপ্রকস্তান কাউপ্রিল শকন্দ্র, োপ্রকব ন িথয শকন্দ্র, প্রর্এনআর-এ শর্াোর্ষবন করা হয় 
এর্াং ফর্টকেপ্রের্ি সর্বিথে র্ািীয় েত্রু খিে করা হয়। 

১৯৭১-এর োর্চব র র্র্টল রার্ননপ্রিক পপ্ররপ্রস্থপ্রির্ি সাংগেন সঠিক পর্থ অগ্রসর হয় এর্াং র্নগর্ণর 
িপ্রি অপ্রহাংস অসহর্যার্গর ভুল পথ পপ্ররিযাগ কর্র সেস্ত্র সাংগ্রার্ের আহ্বান র্ানায়। 



পৃষ্ঠা ৪ 

পাঁপ্রচর্ে োর্চব র পরর্িীকার্ল পূর্বর্াাংলা শ্রপ্রেক আর্দালর্নর শনিৃে, প্রর্র্েষ কর্র কের্রড প্রসরার্ 
প্রসকিার ভারর্ি পলায়ন না কর্র র্নগর্ণর র্ািীয় েুপ্রিযুদ্ধ পপ্ররচালনার র্নয গ্রার্ে যান। কের্রড 
প্রসরার্ প্রসকিার্রর সরাসপ্রর শনিৃর্ে র্প্ররোর্লর শপয়ারা র্াগার্নর েহান সাংগ্রাে পপ্ররচাপ্রলি হয়, 
আত্মপ্রনভব রিার প্রভপ্রির্ি সঠিক পর্থ পূর্বর্াাংলার েুপ্রি সাংগ্রাে পপ্ররচালনার িষৃ্টান্ত স্থাপন করা হয়, 
পূর্বর্াাংলা শ্রপ্রেক আর্দালর্নর রার্ননপ্রিক, সােপ্ররক, সাাংগেপ্রনক ও অনযানয লাইন অনুেীলর্নর অপ্রি 
পরীক্ষায় সঠিক র্র্ল িোপ্রণি হয়। 

পূর্বর্াাংলার সর্বহারা শশ্রণীর রার্ননপ্রিক পার্টব  িপ্রিষ্ঠার ির্য়ার্নীয় েিব ার্লীর উপপ্রস্থপ্রি কের্রড 
প্রসরার্ প্রসকিার সঠিকভার্র্ উপলপ্রি কর্রন। এরই ফলশ্রুপ্রি প্রহর্সর্র্ পূর্বর্াাংলা শ্রপ্রেক আর্দালর্নর 
শনিৃস্থানীয় কেীর্ির বর্ের্ক পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব  িপ্রিষ্ঠার ঐপ্রিহাপ্রসক প্রসদ্ধান্ত শনওয়া হয়। 
পাক সােপ্ররক ফযাপ্রসস্টর্ির কাোর্নর শগালার ের্ের োর্ে শপয়ারা র্াগার্ন িপ্রিপ্রষ্ঠি হয় ১৯৭১ 
সার্লর ৩রা র্নু পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব । 

পার্টব  িপ্রিষ্ঠার পর পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব র শনিৃর্ে পূর্বর্াাংলার র্নগর্ণর র্ািীয় েপু্রিযুদ্ধ 
িার্ানর্লর েি র্হু শর্লায় প্রর্সৃ্তি হয়, সেগ্র পূর্বর্াাংলার র্নগর্ণর শনিৃে গ্রহর্ণর েি অর্স্থার 
েিব সেূহ গর্ে উর্ে। 

এ সেয় ভারিীয় সম্প্রসারণর্ািীর্ির িার্র্িার েয় পাহার্ের িালালরা ভারি শথর্ক সেস্ত্র হর্য় 
আর্স এর্াং আোর্ির পার্টব  শভর্ে প্রির্য়, অস্ত্র র্ো প্রির্য় আোর্িরর্ক কাোর্নর শখারাক হর্ি র্র্ল। 

ইপ্রিের্ধ্য শির্র্ন-র্াসার, কার্ী-রর্ণা, র্িরুদ্দীন-নর্রুল এর্াং আর্রা কর্য়কর্ট প্রর্প্রভন্ন আকৃপ্রির 
সাংর্োধ্নর্ািী উপিল শর্যাপ্রির্সু-নাম্বুপ্রিপর্ির েত্রোয়ায় িথাকপ্রথি ‘সেন্বয়’ কপ্রের্ট গেন কর্র। 
িারা আোর্িরর্ক িলুি করার ির্চষ্টা চালায়। 

ভারিীয় সম্প্রসারণর্াি এর্াং িার িার্র্িার প্রর্র্রাপ্রধ্িার নার্ে হক-র্িায়াহা, েপ্রিন-আলাউপ্রদ্দন 
পাক সােপ্ররক ফযাপ্রসস্টর্ির সার্থ আাঁিাি কর্র এর্াং িার্ির রার্াকার্র পপ্ররণি হয়। 

েপ্রন প্রসাং-র্োর্াফফর সাংর্োধ্নর্ািীরা েয় পাহার্ের শলর্রু্ে পপ্ররণি হয়। 

এ র্র্টল পপ্ররপ্রস্থপ্রির্ি কের্রড প্রসরার্ প্রসকিার সঠিকভার্র্ আহ্বান র্ানান আোর্ির পার্টব  ও 
শগপ্ররলার্ির স্বাধ্ীনিা ও স্বিিিা র্র্ায় রাখর্ি, স্বাধ্ীনিা ও স্বিিিা প্রর্সর্ব ন প্রির্য় শকান িকার 
ঐকয না করর্ি। প্রিপ্রন আওয়ােী লীগ ও েুপ্রি র্াপ্রহনীর শশ্রণী প্রর্র্েষণ কর্র িার্িরর্ক েয় 
পাহার্ের িালাল প্রহর্সর্র্ িুর্ল ধ্র্রন এর্াং িার্ির সার্থ আর্লাচনায় সিকব িা অর্লম্বন করর্ি 
র্র্লন। 

 

 



পৃষ্ঠা ৫ 

প্রিপ্রন “সেন্বয় কপ্রের্ট” গের্নর োকব সর্াি প্রর্র্রাধ্ী পির্ক্ষর্পর স্বরূপ িুর্ল ধ্র্রন এর্াং সেন্বয় 
কপ্রের্টস্থ উপির্লর সর্বহারা প্রর্প্লর্ীর্ির িপ্রি উপিল শভর্ে প্রির্য় আোর্ির শনিৃর্ে ঐকযর্দ্ধ হওয়ার 
আহ্বান র্ানান। 

প্রিপ্রন হক-র্িায়াহা-েপ্রিন-আলাউপ্রদ্দনর্ির প্রর্শ্বাসঘািক কাযবকলার্পর স্বরূপও িুর্ল ধ্র্রন। 

এ সেয় কের্রড প্রসরার্ প্রসকিার প্রর্প্রভন্ন ফ্রর্ে েয় পাহার্ের িালাল ফযাপ্রসস্টর্ির প্রর্ষর্য় কেীর্ির 
সিকব  কর্রন, কেব পদ্ধপ্রি পালর্টর্য় র্নগর্ণর সার্থ একীভূি হর্য় শগাপনভার্র্ কার্ করার প্রনর্িবে 
পাোন। 

প্রকন্তু প্রর্প্রভন্ন ফ্রর্ের কেীরা এ সকল গুরুেপূণব প্রনর্িবে যথাযথভার্র্ পালর্ন র্যথব হন। ফর্ল িাাঁরা 
েয় পাহার্ের িালালর্ির প্রেকার্র পপ্ররণি হন। প্রর্প্রভন্ন ঘাাঁর্টসেূহ হস্তচুযি হয়, র্হু কেী ও শগপ্ররলা 
িাণ হারায়, র্হু অস্ত্র শখায়া যায়। আোর্ির শনিৃর্ে সঠিক পর্থ পপ্ররচাপ্রলি র্ািীয় েুপ্রি সাংগ্রাে 
র্যাহি হয়। 

এ র্র্টল পপ্ররপ্রস্থপ্রির্ি কের্রড প্রসরার্ প্রসকিার “র্িব োন অর্স্থা সম্পর্কব  কর্য়কর্ট িপ্রলল” ১নাং ও 
২নাং এর্াং “শিের্িপ্রের্কর শর্র্ে েয় পাহার্ের িালাল” িভৃপ্রি িপ্রলর্ল পাক-সােপ্ররক ফযাপ্রসস্ট ও 
েয় পাহার্ের িালাল উভয়র্ক প্রর্র্রাপ্রধ্িা করা, শগপ্ররলা যুদ্ধ চাপ্রলর্য় যাওয়া, র্নসেথবনর্ক র্যর্হার 
করা, সুেৃাংখল পোিপসরর্নর প্রনভুব ল প্রনর্িবে িিান কর্রন, যার ফর্ল এ র্র্টল পপ্ররপ্রস্থপ্রির্িও 
কেীর্ির সঠিক রার্ননপ্রিক প্রিো র্র্ায় থার্ক। 

এ সেয় েহান গণচীর্নর পররাষ্ট্র নীপ্রি সম্পর্কব  পরূ্বর্াাংলার র্ুপ্রদ্ধর্ীর্ীর্ির োর্ে প্রর্ভ্রাপ্রন্ত শিখা শিয়। 
এ সকল িপ্রলল এর্াং কের্রড প্রসরার্ প্রসকিার প্রর্প্রভন্ন আর্লাচনার োধ্যর্ে সভাপপ্রি োওর্য়র 
পররাষ্ট্র নীপ্রির সঠিকিা িুর্ল ধ্র্রন। ফর্ল আোর্ির সাংগের্ন এ ির্ে শকান প্রর্ভ্রাপ্রন্ত শিখা শিয়প্রন। 

ভারিীয় সম্প্রসারণর্ািীর্ির পূর্বর্াাংলা আক্রেণ ও িখর্লর েি র্র্টল পপ্ররপ্রস্থপ্রির্ি কের্রড প্রসরার্ 
প্রসকিার সঠিকভার্র্ “অসোপ্ত র্ািীয় গণিাপ্রিক প্রর্প্লর্ সম্পন্ন করুন” িপ্রলর্লর োধ্যর্ে পপ্ররপ্রস্থপ্রির 
সের্য়াপ্রচি প্রর্র্েষণ শিন এর্াং র্িব োন করণীয় িুর্ল ধ্র্রন। 

আোর্ির নীপ্রি ঠিক শরর্খ শকৌেলগি িচার্রর োধ্যর্ে র্যাপক র্নগণর্ক পপ্ররপ্রস্থপ্রি সম্পর্কব  অর্গি 
করর্ার র্নয কের্রড প্রসরার্ প্রসকিার ‘শখালা প্রচঠি’ িণয়ন কর্রন। 

ইহা র্যাপক র্নেি সৃপ্রষ্ট কর্র এর্াং ভারিীয় সম্প্রসারণর্াি ও িার পুিুল র্াাংলার্িে সরকার 
প্রর্র্রাধ্ী সর্বিথে িচার পত্র প্রহর্সর্র্ কার্ কর্র। 

পূর্বর্াাংলার সোর্র্র নিূন পপ্ররপ্রস্থপ্রির পপ্ররর্িপ্রক্ষর্ি পার্টব  র্রুরী প্রভপ্রির্ি িথে র্ািীয় কাংর্গ্রস 
অনুষ্ঠার্নর র্যর্স্থা কর্র। এর ফর্ল কেীরা শিেীয় ও আন্তর্ব াপ্রিক প্রর্ষর্য় স্পষ্ট ধ্ারণা অর্ব ন কর্রন।  

 



পৃষ্ঠা ৬ 

কাংর্গ্রস পরূ্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব র িথে শকন্দ্রীয় কপ্রের্ট প্রনর্বাচন কর্র িার কার্ সাফলযর্নকভার্র্ 
সোপ্ত কর্র। 

কাংর্গ্রস উির অপ্রি অল্প সের্য়র োর্েই পার্টব র কেীর্ির পুনপ্রনর্য়াগ সাফলযর্নকভার্র্ সোপ্ত হয় 
এর্াং অনুেীলর্ন পার্টব র নিূন রার্ননপ্রিক, সােপ্ররক ও অনযানয লাইন সঠিক র্র্ল িোপ্রণি হয়। 

ইপ্রিের্ধ্য কের্রড প্রসরার্ প্রসকিার “অসোপ্ত র্ািীয় গণিাপ্রিক প্রর্প্লর্ সম্পন্ন করুন” িপ্রলল 
পপ্ররর্প্রধ্বি ও সাংর্োপ্রধ্ি আকার্র রচনা কর্রন। ইহা র্যাপক র্নগর্ণর োর্ে িচার্রর র্যর্স্থা করা 
হয়। পূর্বর্াাংলার র্নগর্ণর ভারিীয় সম্প্রসারণর্াি, শসাপ্রভর্য়ি সাোপ্রর্ক সাম্রার্যর্াি, সাম্রার্যর্াি 
এর্াং েয় পাহার্ের িালাল প্রর্র্রাধ্ী সাংগ্রার্ের ইহা একর্ট েহান ঐপ্রিহাপ্রসক রার্ননপ্রিক কেবসূচী। 

পূর্বর্াাংলার সোর্র্র র্র্টল পপ্ররপ্রস্থপ্রির েধ্য প্রির্য় পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব  প্রনভুব ল, ঐকযর্দ্ধ 
একর্কন্দ্রীক সর্বহারার রার্ননপ্রিক পার্টব  প্রহর্সর্র্ প্রর্কাে লাভ কর্র। 

পক্ষান্তর্র প্রর্প্রভন্ন আকৃপ্রির সাংর্োধ্নর্ািীরা োরাত্মক সাংকর্ট পপ্রিি হয়, িারা প্রনিঃসে, অন্তর্দ্বর্ে 
র্র্ব প্ররি, প্রর্ভি এর্াং শিউপ্রলয়া। 

কের্রড প্রসরার্ প্রসকিার সর্বহারা প্রর্প্লর্ীর্ির িপ্রি সের্য়াপ্রচি আহ্বান র্ানান প্রর্প্রভন্ন আকৃপ্রির 
সাংর্োধ্নর্ািীর্ির শনিৃর্ের প্রর্রুর্দ্ধ প্রর্র্িাহ কর্র পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব র সার্থ ঐকযর্দ্ধ হওয়ার 
র্নয।  

পূর্বর্াাংলার পাপ্রকস্তার্ন শযাগিার্নর পরর্িী প্রর্ে র্ৎসরকাল প্রর্প্রভন্ন আকৃপ্রির সাংর্োধ্নর্ািীরা শকান 
িকার িপ্রির্্ধককিা র্যপ্রির্রর্কই োকব সর্াি-র্লপ্রননর্াি-োওর্সিুঙ প্রচন্তাধ্ারা এর্াং পূর্বর্াাংলার ও 
প্রর্র্শ্বর প্রর্প্লর্ ও র্নগর্ণর সার্থ প্রর্শ্বাসঘািকিা কর্রর্ে। 

কের্রড প্রসরার্ প্রসকিার িার্ির প্রর্রুর্দ্ধ প্রর্র্িাহ কর্রন, সর্বহারা প্রর্প্লর্ীর্ির প্রর্প্রভন্ন আকৃপ্রির 
সাংর্োধ্নর্াি প্রর্র্রাধ্ী সাংগ্রার্ে শনিৃর্ে শিন এর্াং পূর্বর্াাংলা শ্রপ্রেক আর্দালন িপ্রিষ্ঠা কর্রন। 
পূর্বর্াাংলায় সর্ব িথে সঠিক রার্ননপ্রিক, সােপ্ররক, সাাংগেপ্রনক লাইন এর্াং কেবপদ্ধপ্রি িণয়ন 
কর্রন। 

িাাঁর সঠিক পপ্ররচালনায় পরূ্বর্াাংলা শ্রপ্রেক আর্দালন অসাংখয িপ্রিকূলিা কার্টর্য় অগ্রসর হয়। শ্রপ্রেক 
আর্দালন িার ঐপ্রিহাপ্রসক ভূপ্রেকা সোপ্ত কর্র সর্বহারা শশ্রণীর রার্ননপ্রিক পার্টব  “পূর্বর্াাংলার 
সর্বহারা পার্টব ” িপ্রিষ্ঠা কর্র। 

পাঁপ্রচর্ে োর্চব র পরর্িীকালীন র্র্টল পপ্ররপ্রস্থপ্রি, ভারি কিৃব ক পূর্বর্াাংলা িখল করার ফর্ল উদূ্ভি 
গুরুির সেসযার্লী, অথবাৎ এ সেয়কার িচণ্ড েে-িরর্ের োর্েও পার্টব  কের্রড প্রসরার্ প্রসকিার্রর 
শনিৃর্ে সঠিক পর্থ অগ্রসর হয় এর্াং অপ্রিেয় েূলযর্ান ও সুিরুিসারী িাৎপযবপণূব অপ্রভজ্ঞিা অর্ব ন 
কর্র। 



পৃষ্ঠা ৭ 

অিীি ও র্িব োর্নর সাফলয, কর্োর িয়ার্সর পপ্ররণপ্রি প্রহর্সর্র্ সেগ্র পরূ্বর্াাংলায় গণপ্রভপ্রিক 
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব র প্রর্কাে লার্ভর ের্িব র সৃপ্রষ্ট হর্য়র্ে। 

পূর্বর্াাংলা শ্রপ্রেক আর্দালন ও সর্বহারা পার্টব র িপ্রির্ট সফলিা ও প্রর্র্য় অপ্রর্ব ি হর্য়র্ে কের্রড 
প্রসরার্ প্রসকিার কিৃব ক োকব সর্াি-র্লপ্রননর্াি-োওর্সিুঙ প্রচন্তাধ্ারার সার্বর্নীন সিযর্ক পূর্বর্াাংলার 
প্রর্প্লর্র্র প্রর্র্েষ অনুেীলর্ন সৃর্নেীল ির্য়ার্গর ফর্ল। 

সেস্ত্র র্াপ্রহনী প্রির্স, আন্তর্ব াপ্রিক শ্রে প্রির্স এর্াং পার্টব  প্রির্র্স সেগ্র পার্টব র কেী, শগপ্ররলা ও 
সহানুভূপ্রিেীলরা আন্তপ্ররকভার্র্ কের্রড প্রসরার্ প্রসকিার্রর িীঘবর্ীর্ন কােনা কর্রন, কের্রড প্রসরার্ 
প্রসকিার কিৃব ক োকব সর্াি-র্লপ্রননর্াি-োওর্সিুঙ প্রচন্তাধ্ারার অপ্রধ্কির সাফলযর্নক ির্য়াগ কােনা 
কর্রন। 

সেগ্র পার্টব র কের্রডগণ কের্রড প্রসরার্ প্রসকিার্রর শনিৃর্ে শকন্দ্রীয় কপ্রের্টর অধ্ীর্ন ঐকয ও 
েৃাংখলা শর্ারিার করর্র্ন, পার্টব র এক শকন্দ্রর্ক েপ্রিোলী করর্র্ন। প্রিনর্ট র্ৃহৎ েৃাংখলা ও ের্নার্যাগ 
শির্ার আটর্ট ধ্ারা িঢ়ৃভার্র্ পালন করর্র্ন। সেগ্র পূর্বর্াাংলা র্যাপী গণপ্রভপ্রিক পার্টব  গর্ে িুলর্র্ন; 
সেস্ত্র সাংগ্রাে চাপ্রলর্য় যার্র্ন, সর্বহারা প্রর্প্লর্ীর্ির ঐকযর্দ্ধ করর্র্ন। প্রনর্র্র্ির অপ্রধ্কির প্রর্প্লর্ীকরণ 
করর্র্ন, আত্মর্প্রলিার্ন প্রনভব য় হর্য় সকল র্াধ্াপ্রর্ঘ্ন অপ্রিক্রে কর্র প্রর্রাট প্রর্র্য় অর্ব র্নর র্নয িঢ়ৃ 
িপ্রিজ্ঞ হর্য় কার্ কর্র যার্র্ন, েহীি কের্রড ও র্নগর্ণর স্বপ্নর্ক র্াস্তর্াপ্রয়ি করর্র্ন। 

সেগ্র পার্টব র কের্রডগণ ের্নার্যার্গর সার্থ কের্রড প্রসরার্ প্রসকিার্রর রচনার্লী পাে ও ির্য়াগ 
করর্র্ন এর্াং িার প্রনর্িবে সেূহ িঢ়ৃিার সার্থ কাযবকরী করর্র্ন। 

সেগ্র পার্টব  অর্েযই সেস্ত্র র্াপ্রহনী প্রির্স, আন্তর্ব াপ্রিক শ্রে প্রির্স এর্াং পার্টব  প্রির্স উিযাপর্নর সেয় 
উপর্রাি লক্ষযসেূহ অর্ব র্নর র্নয িপ্রিজ্ঞা গ্রহণ করর্র্ন। 

● মাকজ িবাদ-সলসননবাদ-মাওসিিুঙ সচন্তাধারা সজন্দাবাদ 

● দীর্জ দীর্জ সদন জবেঁসচ থাকুন িভাপসি মাওসিিুঙ 

● পবূজবাাংলার িবজিারা পার্টজ  সজন্দাবাদ! 

● কমসরড সিরাজ সিকদার সজন্দাবাদ! 

● দীর্জ দীর্জ সদন জবেঁসচ থাকুন কমসরড সিরাজ সিকদার! ■ 

 


