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পৃষ্ঠা ২ 

সম্প্রতি ফজল-ুসুলিান পার্টি র মধ্যে একর্ট চক্র গঠন কধ্র এবং জঘনে পার্টি , তবপ্লব ও জনগণ 
তবধ্রাযী ষড়যন্ত্র ও কাযিকলাপ চালায়। 

* িারা ষড়যন্ত্র কধ্র পবূিবাংলার সবিহারা পার্টি র কমধ্রডধ্ের প্রাধ্ণর তবতনমধ্য় অতজি ি পার্টি র 
অর্ি চুতর কধ্র আত্মসাি করার চচষ্টা চালায়। 

ফজলু পার্টি র তবশ্বাস ভঙ্গ কধ্র, তবশ্বাসঘািকিা কধ্র এবং পার্টি র সভাপতি বা চকন্দ্রীয় কতমর্টর 
অনুমতি বেিীি ২,০০০/-(েইু হাজার) টাকা পার্টি র ফান্ড চর্ধ্ক চুতর কধ্র। এ জঘনে অপরায 
িারা পার্টি ধ্ক তরধ্পাটি  কধ্রতন। 

অথি চুসর করার উরেশযঃ 

১) অর্িননতিকভাধ্ব পার্টি ধ্ক তনিঃস্ব কধ্র চেওয়া যাধ্ি পার্টি  সাবিক্ষতণক কমী চালাধ্ি না পাধ্র, 
প্রচার করধ্ি না পাধ্র এবং চযাগাধ্যাগ বজায় রাখধ্ি না পাধ্র অর্িাৎ পার্টি র কাজ যাধ্ি বন্ধ 
হধ্য় যায়। 

২) িারা যাধ্ি অর্ি দ্বারা িাধ্ের চক্রান্তমূলক কাজ কধ্র চযধ্ি পাধ্র। 

৩) অধ্র্ির কারধ্ণ যাধ্ি পার্টি  এ চধ্ক্রর কাধ্ে আত্মসমপিণ কধ্র। 

৪) ইচ্ছা, খশুীমি পার্টি র অর্ি অপবোয় করা। 

িাধ্ের উধ্েশে তেল পার্টি র সকল অর্ি চুতর করা। তকন্তু পার্টি র সিকি িার কারধ্ণ িারা অতযক 
টাকা চুতর করধ্ি বের্ি হয়। 

* ফজলু কমধ্রডধ্ের রধ্ের তবতনমধ্য় অতজি ি পার্টি র অস্ত্র চগাপধ্ন চক্রান্তমলূক উধ্েধ্শে সতরধ্য় 
রাধ্খ। 

* পার্টি র একর্ট অর্িননতিক অপাধ্রশধ্ন ফজলুর অংশগ্রহধ্ণর কর্া তেল। চস এ অর্ি তনধ্য় 
পলায়ধ্নর চচষ্টা কধ্রতেল। 

* ফজল ু তবতভন্ন স্থাধ্ন পার্টি র কমধ্রডধ্ের তনকট চনিৃধ্ের তবরুধ্ে, চকান চকান কমধ্রডধ্ের 
তবরুধ্ে জঘনে তমর্ো অপবাে, গুজব রটায় এবং িাধ্েরধ্ক িা তরধ্পাটি  না করার জনে বধ্ল। 
এভাধ্ব চস ষড়যন্ত্রমূলক কাজ কধ্র। 

* িারা একজধ্নর কাধ্ে যা বধ্ল িা অপধ্রর কাধ্ে অস্বীকার কধ্র, তমর্ো কর্া বধ্ল, অতভনয় 
কধ্র, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত কধ্র, পুধ্রাপতুর কু্রশ্চধ্ভর মি কাজ কধ্র। এ যরধ্ণর কাযিকলাপ িারা 
নিুন পার্টি  কমী এবং সহানুভূতিশীলধ্ের মাধ্েও কধ্র। 

 



পৃষ্ঠা ৩ 

* চকন্দ্রীয় কতমর্ট, িার সভাপতি এবং চকন্দ্রীয় কতমর্টর তসদ্বাধ্ন্তর তবরুধ্ে মনগড়া বেবে চপশ 
কধ্র এবং চকন্দ্রীয় কতমর্ট ও িার সভাপতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ কধ্র এবং কমীধ্ের মাধ্ে 
অনাস্থা সৃতষ্টর চচষ্টা কধ্র। 

* পার্টি র সঠিক নীতি ও কমিপেতি এবং কমধ্রড তসরাজ তসকোধ্রর পতরচালনায় চপয়ারা 
বাগাধ্নর মহান সংগ্রাম এবং কমধ্রডধ্ের আত্মিোধ্গর তবতনমধ্য় কমীরা তবতভন্ন এলাকায় বেতেগি 
জনতপ্রয়িা অজি ন কধ্র। ফজলু এই জনতপ্রয়িা এবং সামন্তবােী আত্মীয়িার সুধ্যাগ তনধ্য় পার্টি র 
মযেকার সুতবযাবােীধ্ের ঐকেবে কধ্র একর্ট উপেল গঠন করার জনে এ যরধ্ণর জঘনে 
কাযিকলাপ চালায়। 

িাধ্ের উধ্েশে পুধ্রাপুতর বেতেস্বার্ি, পার্টি -কিি া, পার্টি র চনিা হওয়া। 

* িারা চকান এক অসুস্থ কমীর তনরাপত্তা পযিন্ত তবতিি কধ্র। 

* িারা পার্টি র শৃংখলা ভঙ্গ কধ্র। চকান চকান কমীধ্ক অনবযভাধ্ব চডধ্ক আধ্ন, পত্র চেয়, 
চক্রাধ্ন্তর জাল েড়ায়, পরস্পরধ্ক রক্ষা কধ্র। এভাধ্ব পার্টি র মাধ্ে ফজলু-সুলিান চক্র অপর 
একর্ট চকন্দ্র প্রতিষ্ঠা কধ্র। এভাধ্ব িারা শত্রুর মধ্িা কাযিকলাপ করধ্ে এবং প্রকৃি অধ্র্ি শত্রুধ্ক 
সহায়িা করধ্ে। 

* জননক কমী এসকল তবষয় অনুসন্ধান করধ্ি চগধ্ল ফজলু পলায়ন কধ্র। 

* পার্টি র সকল কমী ও সহানুভূতিশীল এসকল চক্রান্ত ষড়যন্ত্র এবং উপেলীয় কাযিকলাধ্পর 
তবধ্রাতযিা করধ্বন এবং ফজলু-সুলিান চধ্ক্রর কাযিকলাধ্পর সাধ্র্ জতড়ধ্য় পড়ধ্বন না। 

* সভাপতি মাও বধ্লধ্েন, “পার্টি র ও জনগধ্ণর উপর আস্থা রাখ, এোড়া তকেুই হধ্ব না।” 
পার্টি র ওপর আস্থা রাখার অর্ি হধ্চ্ছ চকন্দ্রীয় কতমর্ট ও িার সভাপতি কমধ্রড তসরাজ 
তসকোধ্রর প্রতি আস্থা রাখা। 

আপনারা অবশেই কমধ্রড তসরাজ তসকোধ্রর সভাপতিধ্ে চকন্দ্রীয় কতমর্টর চনিৃধ্ে ঐকেধ্ক আধ্রা 
েঢ়ৃ করধ্বন, সুতবযাবােীধ্ের ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও উপেলীয় কাযিকলাপধ্ক চূণিতবচূণি করধ্বন। 

* এ অবস্থার পতরধ্প্রতক্ষধ্ি প্রার্তমক শাতিস্বরূপ ফজলু-সুলিান চক্রধ্ক অতনতেিষ্ট কাধ্লর জনে 
পূবিবাংলার সবিহারা পার্টি র সকল পে চর্ধ্ক সতরধ্য় চেয়া হধ্চ্ছ। িারা সাবিক্ষতণক কমী তহধ্সধ্ব 
পতরগতণি হধ্ব না। 

নিুন কমী, সনভূুতিশীল সংগ্রহ করা, কমী, সহানুভূতিশীল পতরচালনা করা, চযাগাধ্যাগ করা, 
সাংগঠতনক ও সামতরক কাধ্জ অংশগ্রহণ করা, পার্টি র চলাক তহধ্সধ্ব তনধ্জধ্ের পতরচয় চেওয়ার 
িাধ্ের অতযকার বাতিল করা হধ্চ্ছ। 
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পূবিবাংলার সবিহারা পার্টি র চকান কমী, সহানুভূতিশীল বা নিুন কমী হধ্ি ইচ্ছকু তবপ্লবীরা এই 
চধ্ক্রর সাধ্র্ চকান চযাগাধ্যাগ রাখধ্বন না। এধ্ের মাযেধ্ম সংগঠধ্নর সাধ্র্ চকান চযাগাধ্যাগ হধ্ব 
না। এধ্ের কাযিকলাপ আধ্রা অনুসন্ধান করা হধ্চ্ছ। 

ফজলু-সুলিান চধ্ক্রর প্রতি আহ্বান জানাধ্না হধ্চ্ছ িারা চযন জামালপুধ্রর সাধ্েক-চববী চধ্ক্রর 
পতরণাম, বতরশাধ্লর আবলু হাসান-শাতন্তলাল চধ্ক্রর পতরণাম, পতৃর্বীর সকল ষড়যন্ত্রকারী চধ্ক্রর 
তনকট চর্ধ্ক তশক্ষা গ্রহণ কধ্র, চক্রান্ত চভধ্ঙ্গ তেধ্য় অর্ি-অস্ত্র পার্টি র কাধ্ে জমা চেয়, সমগ্র 
পার্টি র তনকট তনধ্জধ্ের অপরায সমূধ্হর জনে প্রকাশে আত্মসমাধ্লাচনা কধ্র, পার্টি র কাধ্ে শাতি 
প্রার্িনা কধ্র, তনধ্জধ্ের সংধ্শাযধ্নর সুধ্যাগ চায়। 
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