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পেূণোাংলার িেণহারা পাটিণ  কতৃণ ক রচনা ও প্রকাশ ৮কি ১৯৭২। ইশবতহাবরর 
পসরসশষ্ট ২ পাটিণ র তাসিক িুখপত্র লালঝাণ্ডার ২নাং িাংখযায় অন্তরু্ণ ক্ত হয় 

কসিউসনস্ট পাটিণ  িাকণ িোদী-বলসননোদী-িাওোদী োাংলাবদশ কতৃণ ক িেণহারা 
পথ (www.sarbaharapath.com) এর অনলাইন প্রকাশনা ১ নবর্ম্বর ২০১৩ 

http://www.sarbaharapath.com/


পৃষ্ঠা ২ 

প্রথি অাংশ 

কেন্দ্রীয় েমিটির পরূ্ণাঙ্গ অমিবেশন ৬ই কি, ১৯৭২ সাল শুরু হয় এেং ৭ই কি সাফলযজনেভাবে 
সিাপ্ত হয়। সভায় কেন্দ্রীয় েমিটির সেল সদসয ও মেেল্প সদসয উপমিত মিবলন। কেন্দ্রীয় েমিটির 
সভাপমত সভার সভাপমতত্ব েবরন। 

১) ফজল-ুসুলতান চক্র সম্পমেণ ত কেন্দ্রীয় েমিটি েতৃণ ে প্রোমশত ৩০/৪/৭২ তামরবের ৫নং 
সার্কণ লার কেন্দ্রীয় েমিটি েতৃণ ে গৃহীত হয়। 

২) ফজল-ুসুলতান চক্র সম্পবেণ  কেন্দ্রীয় েমিটি মনম্নমলমেত তথ্যােলী সংগ্রহ েবর। 

* ফজলু-সুলতান চক্র েলুনায় কোন কোন েিীবে ভাওতা মদবয় অসাংগঠমনেভাবে ষড়যন্ত্রিলূে 
বেঠবে শমরে েরায়। ইহা কস িানীয় কনতৃত্ববে কগাপন েবর এেং বেঠবে অংশগ্রহর্োরীবদর এই 
সভার মেষয়েস্তু কগাপন রােবত েবল। 

* এ সভায় ফজলু চক্র কেন্দ্রীয় কনতৃত্ব, কেন্দ্রীয় েমিটির সদসয এেং কোন কোন েিবরবের 
মেরুবে ভাষায় প্রোশ েরা যায় না এরূপ জঘনয, অশ্লীল মিথ্যা অপোদ, র্কৎসা, গুজে রটায়। 

* ফজলু-সুলতান চক্র জননে অসুি েিবরেবে প্রথ্ি িমরবয় কদওয়া, পবর হতযার ষড়যন্ত্র েবর। 

* আিাবদর শ্রবেয় কনতা েিবরে মসরাজ মসেদার, কেন্দ্রীয় েমিটির অমিোংশ সদসয এেং পাটিণ র 
প্রমত মেশ্বস্ত এরূপ মেিু সংেযে েিবরেবে হতযার ষড়যন্ত্র েবর যাবত তারা পাটিণ র ক্ষিতা দেল 
েরবত পাবর। 

* ফজলু-সুলতান চবক্রর পা চাটা র্কর্কর জাফর, মরজভী পাটিণ র অথ্ণ মনবয় তাবদর প্রভুবদর মনবদণ বশ 
মেমভন্ন িাবন যায়, দলতযাগী সুমেিাোদীবদর সাবথ্ কযাগাবযাগ েবর অস্ত্র সরাোর চক্রান্ত েবর। 

* ফজলু-সুলতান চবক্রর অপর এে পদবলহী র্কর্কর হামিদবে োরাপ উবেবশয চক্রন্তোরীরা এোবন 
কসোবন পাঠায়। 

ফজলু-সুলতান চক্র এেং সুমেিাোদী ও ষড়যন্ত্রোরীরা েিবরে মসরাজ মসেদারবে সেণামিে আক্রির্ 
েবরবি। তাবে কহয় প্রমতপন্ন েরার উবেবশয তার সাবথ্ সংমশ্লষ্ট েিবরেবদর জঘনযভাবে আক্রির্ 
েবরবি, এিনমে হতযার চক্রান্ত েবরবি। 

‘শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভাল’। ইহা প্রিার্ েবর চক্রান্তোরীবদর ও সুমেিাোদীবদর েযমিস্বাথ্ণ 
উদূ্ভত প্রমতমক্রয়াশীল োযণেলাবপর মেরুবে েিবরে মসরাজ মসেদাবরর কনতৃবত্ব সাচ্চা েিীরা নীমতবত 
দঢ়ৃ কথ্বেবিন। িােণ সোদ-বলমননোদ-িাওবসতুঙ মচন্তািারার পমেত্রতা রক্ষা েবরবিন, পাটিণ বে 
সুমেিাোদী ও চক্রান্তোরীবদর পাটিণ বত পমরর্ত েরা কথ্বে রক্ষা েবরবিন। 

 



পৃষ্ঠা ৩ 

অমত সত্ত্বর উপদল ও চক্র কভবঙ্গ কদওয়া এেং শতণ হীনভাবে উপদলীয় চক্রান্তিূলে ও ষড়যন্ত্রিূলে 
োবযণ মলপ্তবদর েমহস্কাবরর নীমতবত অটল কথ্বে পাটিণ  মনম্নমলমেত প্রিামর্ত চক্রান্তোরী, ষড়যন্ত্রোরী, 
উপদল গঠনোরীবদর মচরমদবনর জনয পাটিণ  কথ্বে েমহস্কার েবরবি। 

১) ফজলু ওরবফ আহাদ (বসমলি শাহবনওয়াজ বপমত্রে নাি)। 

২) সুলতান ওরবফ িাহিুদ ওরবফ আেের (িাহেেু বপমত্রে নাি)। 

৩) জাফর ওরবফ োিাল (আজি বপমত্রে নাি)। 

৪) হামিদ (িহমসন বপমত্রে নাি)। 

চক্রান্তোরীবদর সাবথ্ যুি মরজভীবে পাটিণ  কথ্বে মেমিন্ন েরা হবি। এই সিয় কস পাটিণ র কলাে 
েবল পমরচয় মদবত পারবে না, কলাে সংগ্রহ ও পমরচালনা েরবত পারবে না। তার মনেট পাটিণ র 
কগাপনীয়তা েজায় রােবত হবে। পাটিণ র সাবথ্ যুি কেউই কোন দ্রেযামদ তাবে প্রদান েরবেন না। 

এবদর সম্পবেণ  আরও তথ্য লালঝাণ্ডাবত প্রোশ েরা হবে। 

ফজলু-সুলতান চবক্রর জঘনযতি অপরাি ও োযণেলাবপর জনয তাবদর মনবজবদর মেবেে তাবদর 
ক্ষিা েরবেনা, পূেণোংলার সেণহারা মেপ্লেীরা এেং পেূণোংলার সবচতন জনগর্ েেনও তাবদর ক্ষিা 
েরবেনা এেং যবথ্াপযিু শামস্ত প্রদান েরবে। 

কেন্দ্রীয় েমিটি আরও অনুসন্ধান চামলবয় যাবে এেং চবক্রর সাবথ্ যিু এেং সুমেিাোদীবদর 
যবথ্াপযুি শামস্ত মেিান েরবে। 

েতণ িাবন পেূণোংলার সেণহারা পাটিণ র মেোবশর চিৎোর অেিা মেরাজ েরবি। সিগ্র পূেণোংলা 
েযাপী জাতীয় গর্মভমিে পাটিণ  মেোবশর অেিার সৃমষ্ট হবয়বি। এ অেিায় এ চক্রান্তোরীবদর 
শত্রুতািূলে োযণেলাবপর ফবল মেিুটা মেপযণবয়র সমৃষ্ট হবয়বি। মেন্তু চক্রান্তোরী ও সুমেিাোদীবদর 
িুবোশ উবমামচত হওয়ায় এেং তাবদর েমহস্কাবরর িািযবি পাটিণ  চূড়ান্ত মেবশ্লষবর্ শমিশালী হবয়বি। 

ফজলু-সুলতান চবক্রর উপদল গঠন, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও গুপ্তহতযার িািযবি পাটিণ র ক্ষিতা দেবলর 
চক্রান্ত েযথ্ণ হবয়বি। 

ইহা সম্ভে হবয়বি পাটিণ  ও কনতৃবত্বর সঠিে লাইন, কনতৃবত্বর সতেণ তা, েিীবদর আন্তমরেতা, 
নযায়পরায়র্তা এেং কনতৃবত্বর প্রমত অমেচমলত আিার োরবর্। 

মেন্তু সংগঠবনর প্রমতকূলতা এেনও কেবট যায়মন। সংগঠবনর োবি প্রোশ হয়মন এরূপ সুমেিাোদী, 
সুবযাগ সন্ধানী, ষড়যন্ত্রোরী ও চক্রান্তোরীরা এই প্রমতকূল আেহাওয়ার সুবযাগ গ্রহর্ েবর সুমেিা 
আদায় েরা এেং কনতৃত্ব দেবলর প্রবচষ্টা চামলবয় যাবে। 

 



পৃষ্ঠা ৪ 

োবজই পাটিণ র োইবরর শত্রুবদর মেরুবে এেং আভযন্তরীর্ চক্রান্তোরী, ষড়যন্ত্রোরী, অনযমদবে 
সুমেিাোদী এেং সুবযাগ সন্ধানীবদর মেরুবে মদ্বিুেী আক্রিবর্র মেরুবে সিগ্র পাটিণ বে সতেণ  থ্ােবত 
হবে। এর মেরুবে কশষ পযণন্ত আবপাষহীন সংগ্রাি চামলবয় কযবত হবে, “পামনবত পড়বলও কসোবন 
পাগলা র্কর্করবে মপটাবনার নীমতবত দঢ়ৃ থ্ােবত হবে।” 

সিগ্র পাটিণ  েিবরে মসরাজ মসেদার ও তার কনতৃত্বািীন কেন্দ্রীয় েমিটির অিীবন ঐেযবে দঢ়ৃ 
েরবেন, েিবরে মসরাজ মসেদার, তার কনতৃত্বািীন কেন্দ্রীয় েমিটির সাচ্চা মেপ্লেীবদর রক্ষা 
েরবেন, পাটিণ র ক্ষিতা যাবত সেণদাই পরীমক্ষত োাঁটি মেপ্লেীবদর হাবত থ্াবে তা মনমিত েরবেন। 

সিতীয় অাংশ 

িয় পাহাবড়র দালাল েতৃণ ে োিপন্থী ও কদশবপ্রমিে জনগর্মেবরািী কশ্বত সন্ত্রাস অমচবরই সিগ্র 
পূেণোংলােযাপী তীব্র আোর িারর্ েরবে। 

এ সন্ত্রাবসর উবেশয হবি কদশবপ্রমিে জনগর্ ও োিপন্থীবদর েুাঁবজ কের েরা, অস্ত্র কোাঁজা, লাল েই 
কোাঁজা, সরোর মেবরািী প্রচারপত্র েুাঁবজ কের েরা। তারা সেণামিে কজার কদবে পূেণোংলার সেণহারা 
পাটিণ র েিী, কগমরলা, সহানূভূমতশীলবদর েুাঁবজ কের েরা ও েতি েরা, অস্ত্র ও অনযানয দ্রেযামদ 
হস্তগত েরার জনয। 

এ োরবর্ সিগ্র সংগঠনবে সতেণ  েরা হবি। 

প্রোশ হবয় পড়া েিবরে, সহানুভূমতশীল ও েনু্ধগর্, অনযত্র সবর কগাপনভাবে োজ েরবেন। প্রোশ 
হবয় পবড়নমন এইরূপ েিবরে, কগমরলা, সহানুভূমতশীল ও েনু্ধগর্ অমতশয় সতেণ তার সাবথ্ োজ 
েরবেন। কগাপনীয়তা মেষয়ে দমলল পাঠ ও প্রবয়াগ েরবেন। পুস্তে, অস্ত্র, দমললামদ মনরাপবদ 
রােবেন। 

তৃতীয় অাংশ 

পূেণোংলার সেণহারা পাটিণ র প্রথ্ি কেন্দ্রীয় েমিটির তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অমিবেশন ৬ই কি শুরু হয় এেং 
৭ই কি সাফলযজনেভাবে সিাপ্ত হয়। 

সভায় সেল সদসয, মেেল্প সদসয উপমিত মিবলন। সভায় সভাপমতত্ব েবরন কেন্দ্রীয় েমিটির 
সভাপমত। 

সভায় ফজলু-সুলতান সম্পমেণ ত কেন্দ্রীয় েমিটির ৫নং সার্কণ লার অনুবিামদত হবলা। এ চবক্রর সাবথ্ 
জমড়ত অনযানযবদর মেষবয় অনুসন্ধান চামলবয় যাওয়া ও যথ্াযথ্ শামস্ত প্রদান েরার মসোন্ত গৃহীত 
হয়। 



পৃষ্ঠা ৫ 

এ সভায় পূেণোংলার সেণহারা পাটিণ র কয সেল েিী ফজলু-সুলতান চবক্রর গুজে, অপোদ, 
অসাংগঠমনে োযণেলাপ, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত জানািাত্র মরবপাটণ  েবরনমন তাবদরবে সিাবলাচনা েরা 
হয়। তারা এ িরবর্র ত্রুটি ভমেষযবত পুনরায় েরবেন না এেং যথ্াযথ্ আত্মসিাবলাচনা েরবেন। 

তারা যমদ সিয়িত মরবপাটণ  েরবতন তবে েহু পূবেণই এ চবক্রর োযণেলাপ চূর্ণ-মেচূর্ণ েরা সম্ভে 
হবতা। 

সভায় সিগ্র পাটিণ বত জরুরী মভমিবত শুমে অমভযান পমরচালনার মসদ্বান্ত গৃহীত হয় এেং শুমে 
অমভযান সংক্রান্ত দমলল (পমরমশষ্ট-১) গৃহীত হয়। 

পাটিণ র অভযন্তবর এেবনা কয সেল ষড়যন্ত্রোরী, চক্রান্তোরী, সুমেিাোদী সুবযাগ সন্ধানী রবয় কগবি 
তারা ফজলু-সুলতান চক্র সৃষ্ট প্রমতকূল অেিার সুবযাগ কনয়ার কচষ্টা েরবি। 

শুমে অমভযাবনর লক্ষয হবে মচন্তািারা ও েিণপেমতগত ভুল সংবশািন েরা, এেই সাবথ্ ষড়যন্ত্রোরী, 
চক্রান্তোরী এেং সুমেিাোদী, সুবযাগসন্ধানীবদর অেমশষ্টাংশবদর েুাঁবজ কের েরা এেং তাবদরবে োমস 
উপাদান মহবসবে েজণ ন েরা। 

এজনয সংগঠবনর েতণ িান সািারর্ কশ্লাগান হবে, োমস উপাদান েজণ ন ের, টাটোটা গ্রহর্ ের। 

সবচতন হবয় চবক্রর সাবথ্ োজ েবরনমন, সুমেিাোদী, সুবযাগসন্ধানী হনমন, না েুবঝ চবক্রর সাবথ্ 
যুি হবয়বিন, মেন্তু আন্তমরেভাবে অনুতপ্ত, সংবশািবনর ইিেু এ িরবর্র েিবরেবদরবে অেশযই 
সংবশািবনর সুবযাগ প্রদান েরা হবে। এর উবেশয হবি করাগ সামরবয় করাগীবে োাঁচাবনা, অতীবতর 
ভুল কথ্বে মশক্ষাগ্রহর্ েবর ভমেষযবতর ভুল এড়াবনা এেং িতাদশণগত স্পষ্টতা ও েিবরেবদর ঐেয 
অজণ ন েরা। 

কেন্দ্রীয় েমিটির শুমে অমভযাবনর অগ্রগমতর দ্রুত পযণাবলাচনার পমরবপ্রমক্ষবত কেন্দ্রীয় েমিটির এেটি 
েমিণত পরূ্ণাঙ্গ সভা আহ্বান েরা হবে। 

কেন্দ্রীয় েমিটির সভায় কেন্দ্রীয় েমিটির জননে মেেল্প সদসযবে কেন্দ্রীয় েমিটির পূর্ণাঙ্গ সদসয 
মহবসবে গ্রহর্ েরা হয়। 

এ সভায় জননে েিবরে সম্পবেণ  অনুসন্ধাবনর জনয এে সদবসযর এেটি অনুসন্ধান েমিটি গঠন 
েরা হয়। এ অনসুন্ধান েমিটির মরবপাবটণ র সাবথ্ ফজলু-সুলতান চবক্রর মেমভন্ন গুজে, অপোদ 
প্রসবঙ্গ কেন্দ্রীয় েমিটির পবক্ষ এেটি মেেৃমত প্রদান েরা হবে। 

কেন্দ্রীয় েমিটি মনম্নমলমেত মেষবয় আত্মসিাবলাচনা েবরেঃ 

 

 



পৃষ্ঠা ৬ 

১) ফজলু সংগঠবন কযাগদাবনর প্রথ্ি কথ্বেই েযমিস্বাথ্ণবে প্রািানয মদবয় আসবি তা জানা সবত্ত্বও 
মেমভন্ন গুরুত্বপূর্ণ পবদ তাবে মনবয়াগ েরা। েংবগ্রবসর সভাপমত িণ্ডলী েতৃণ ে তাবে প্রদি শতণ  
কেন্দ্রীয় েমিটির প্রথ্ি বেঠবে তাবে প্রদি শতণ সিূহ যথ্াসিবয় েিীবদর জানাবনা উমচত মিল। 

২) তার েিণদক্ষতাই কদো হবয়বি, মেন্তু িতাদশণগত ও রাজননমতে মনম্নিান মেবেচনা না েরা। 

৩) সুলতাবনর অতীবতর ভ্রষ্ট জীেন জানা সবত্ত্বও তাবে গুরুত্বপূর্ণ পবদ মনবয়াগ েরা, পাটিণ র 
অভযন্তবর তার ত্রুটি মেচুযমত তুবল না িরা। 

৪) েংবগ্রবস এবদর ও অনযানযবদর কেোর ইমতহাস যথ্াযথ্ভাবে তুবল িরা সম্ভে হয়মন। এর োরর্ 
কেোর ইমতহাস প্রর্য়ন সিয় সাবপক্ষ েযাপার এেং এর জনয শুমে অমভযান প্রবয়াজন। কপ্রমসমেয়াবির 
পক্ষ কথ্বে কয কেোর ইমতহাস কদয়া হয় তা সমূ্পর্ণ মিলনা। 

োবরা মেিু মেিু পবয়ন্ট োদ পবড়বি, োবরা মেিু মেিু পবয়ন্ট অমতমরি যুি হবয়বি। ইহা 
তাড়াহুড়া েবর কিৌমেেভাবে বতরীর োরবর্ হবয়বি, ইিােৃত নয়। 

শুমে অমভযাবনর প্রমক্রয়ায় কেোর ইমতহাস কপশ েরার জনয আহ্বান জানাবনা হবি। পরেতী 
কেন্দ্রীয় েমিটির সভায় কেন্দ্রীয় েমিটির সদসয, মেেল্প সদসযরা মনজ মনজ কেোর ইমতহাস এেং 
তাবদর পমরচালনািীন েিীবদর কেোর ইমতহাস কপশ েরবেন। 

কেন্দ্রীয় েমিটির এ সভায় মসোন্ত গ্রহর্ েরা হয় কয, সিগ্র পাটিণ র অথ্ণ ও িূলযোন দ্রেযামদ 
কেন্দ্রীয় েমিটির সভাপমতর কহফাজবত থ্ােবে। কেন্দ্রীয় েমিটির প্রমত সদসয, মেেল্প সদসয মনজ 
মনজ আওতািীন কয অথ্ণ েযয় হবি তা কেন্দ্রীয় েমিটির সভায় অনুবিাদন েমরবয় কনবেন। 

পূেণোংলার সেণহারা পাটিণ র কনতৃত্ব প্রসবঙ্গ এেটি মসোন্ত গৃহীত হয়। (পমরমশষ্ট-২) 

সভায় েবয়েটি দমলল প্রসবঙ্গ গৃহীত মসোন্ত মনম্নরূপেঃ 

লালঝাণ্ডার সম্পাদেীয় সংবশািনীসহ গৃহীত হবলা। এ সম্পাদেীয়বত আত্মপ্রচারোদ হয়মন। 

“অসিাপ্ত জাতীয় গর্তামন্ত্রে মেপ্লে সম্পন্ন েরুন” প্রচারপবত্র সাম্প্রদাময়েতার গন্ধ রবয়বি, এ 
সিাবলাচনা সঠিে নয়। উপিাপনার ত্রুটির জনয ভুল েুঝা হবয়বি। ইহা সংবশামিত আোবর 
অনুবিামদত হবলা। 

ফজলু চবক্রর সাবথ্ মিন ু(ফজলু চবক্রর স্ত্রী) পাটিণ  পমরতযাগ েবর পলায়ন েবরবি। 

কেন্দ্রীয় েমিটির জননে সদসযবে িুিিন হওয়া, সিাবলাচনা েরবত সাহসী হওয়া এেং সিয়িবতা 
সিাবলাচনা েরার জনয আহ্বান জানাবনা হয়। মতমন এ ত্রুটির জনয আত্মসিাবলাচনা েবরন এেং 
সংবশািন েরবেন েবল জানান। 

 



পৃষ্ঠা ৭ 

মেমভন্ন আেৃমতর সংবশািনোদীবদর কদউমলয়াত্ব এেং পূেণোংলার সেণহারা পাটিণ র সঠিেতা প্রিামর্ত 
হওয়ার োরবর্ সিগ্র পূেণোংলােযাপী গর্মভমিে পাটিণ  মহবসবে পূেণোংলার সেণহারা পাটিণ র মেোবশর 
চিৎোর অেিার সমৃষ্ট হবয়বি। এিত অেিায় ফজলু-সুলতান চবক্রর পাটিণ , জনগর্ ও মেপ্লে 
মেবরািী োযণেলাবপর ফবল পাটিণ  মেিুটা প্রমতকূল অেিায় পবড়বি। 

মেন্তু চক্রান্তোরী, ষড়যন্ত্রোরী, সুমেিাোদীবদর মেরুবে িতাদশণগত, রাজননমতে সংগ্রাি এেং 
তাবদরবে েমহষ্কার েরার িািযবি োাঁটি মেপ্লেী েিীবদর দঢ়ৃ ঐেয প্রমতষ্ঠার িািযবি পাটিণ  এ সংেট 
অমচবরই োটিবয় উঠবত সক্ষি হবে। ইমতিবিযই চক্রান্তোরীরা িারাত্মেভাবে মনেঃসঙ্গ মেমিন্ন হবয় 
পবড়বি, তারা সুমেিাোদী দলতযাগীবদর মনবয় মেিুমদন বহ বচ েরবত পাবর, গুজে-অপোদ রটাবত 
পাবর, আিাবদর োবজ কোন এলাোয় ক্ষমত সািন েরবত পাবর, এিনমে সেণহারা পাটিণ র সুনািও 
েযেহার েরবত পাবর, সেণহারা পাটিণ র নাবি োোত দল, প্রতারে দল গঠন েরবত পাবর, মেন্তু 
অমচবরই তাবদর পমরর্মত হবে আেুল হাসান, শামন্তলাল, সাবদে, কেেী এেং দমুনয়ার অনযানয চবক্রর 
অনুরূপ। তাবদর চূড়ান্ত পমরর্মত হবি ইমতহাবসর োস্টমেবন মনমক্ষপ্ত হওয়া। 

োবজই োাঁটি মেপ্লেীরা এ অিায়ী প্রমতকূলতায় ঘােবড় যাবেন না। িন োরাপ েরবেন না। 
চক্রান্তোরী, ষড়যন্ত্রোরীবদর সেল িরবনর োযণেলাপ কিাোবেলা েরার জনয প্রস্তুত থ্ােবেন। 

আিাবদর রবয়বি েিবরে মসরাজ মসেদাবরর কনতৃবত্ব কেন্দ্রীয় েমিটি ও সেণহারা পাটিণ , আিাবদর 
লাইন সঠিে, জনগবর্র সাবথ্ রবয়বি সংবযাগ, োবজই মেজয় আিাবদর অমনোযণ।  

কেন্দ্রীয় েমিটির সেল মসোন্ত সেণসম্মমতক্রবি গৃহীত হয়। পরেতী সভার তামরে মনিণারর্ েবর 
সভার োজ সাফলযজনেভাবে সিাপ্ত হয়। 

পসরসশষ্ট-১ 

ককন্দ্রীয় কসিটির শুসি অসর্যান িাংক্রান্ত সিিান্ত 

পেূণোাংলার িেণহারা পাটিণ র কিীগর্, িাংগঠবনর িকল স্তবর েযাপক শুসি 
অসর্যান শুরু করুন 

পূেণোংলার সেণহারা পাটিণ র সেণস্তবর মনম্নমলমেত পাাঁচটি মেষবয় শুমে অমভযান পমরচালনা েরা এোন্ত 
জরুরী হবয় পবড়বি। এ শুমে অমভযাবনর উবেশয হবলা এ পাাঁচটি মেষবয় ভুল মচন্তািারা ও েিণপেমত 
েজণ ন েরা। 

 

 



পৃষ্ঠা ৮ 

শুসি অসর্যাবনর পাাঁচটি সেষয় 

ে) গর্তামন্ত্রে কেমন্দ্রেতা, সিাবলাচনা-আত্মসিাবলাচনা। 

ে) মেপ্লবে কনতৃত্ব ও েিীবদর ভূমিো। 

গ) েযমিগত জীেন ও রাজননমতে জীেন, েযমি স্বাথ্ণ ও জনগবর্র স্বাথ্ণ। 

ঘ) কশ্রর্ী অনুসন্ধান ও পযণাবলাচনা, গর্লাইবনর েিণপেমত। 

ঙ) অমভজ্ঞতার সারসংেলন। 

গর্তাসিক ককন্দ্রীকতা ও িিাবলাচনা-আত্মিিাবলাচনা 

এেটি পাটিণ  মেপ্লেী মেনা তা প্রিামর্ত হয় এ পাটিণ  এেং েিীরা যথ্াযথ্ভাবে সিাবলাচনা-
আত্মসিাবলাচনা পমরচালনা েবর মেনা, গর্তন্ত্র ও কেন্দ্রীেতা প্রসবঙ্গ তাবদর সঠিে িারর্া রবয়বি 
মেনা। 

পূেণোংলার সেণহারা পাটিণ র েিীবদর উপবরাি মেষয়সিূহ সম্পবেণ  ভুল মচন্তািারা ও েিণপেমত 
থ্াোয় সংগঠবনর িারাত্মে ক্ষমত হবয়বি। োবজই এগুবলা দরূ েবর সঠিে মচন্তািারা ও েিণপেমত 
রপ্ত েরা অমতিাত্রায় জরুরী হবয় পবড়বি। 

সেপ্লবে কনতৃত্ব ও কিীবদর রূ্সিকা 

এ মেষয়ে সঠিে িারর্া না থ্াোর অথ্ণ হবে পাটিণ  ও জনগবর্র উপর যথ্াযথ্ আিা না থ্াো। 
এর পমরর্মত হবে সহবজই মেগবড় যাওয়া, ষড়যন্ত্রোরী, চক্রান্তোরী, সুমেিাোদীবদর েপ্পবর পড়া, 
তাবদর দ্বারা প্রতামরত হওয়া। 

পূেণোংলার সেণহারা পাটিণ র ইমতহাবস ফজলু-সুলতান চবক্রর সৃমষ্ট ও মেোশ এ োরবর্ই সম্ভে হবয়বি। 

মেপ্লবে কনতৃত্ব ও েিীবদর ভূমিো সম্পবেণ  অেগত থ্ােবল সািারর্ েিীরা প্রতামরত হবতন না, 
ফজলু-সুলতান চবক্রর ধ্বংস ত্বরামিত হবতা। 

েযসক্তগত জীেন ও রাজননসতক জীেন 

েযসক্তস্বাথণ ও জনগবর্র স্বাথণ 

রাজননমতে জীেবনর সাবথ্ েযমিগত জীেবনর সম্পেণ  এেং েযমিস্বাবথ্ণর সাবথ্ জনগবর্র স্বাবথ্ণর 
সম্পেণ  মেষয়ে সঠিে কশ্রর্ী দমৃষ্টবোন ও েিণপেমত মেপ্লেীবদর জনয এোন্ত প্রবয়াজন। এর উপর 
মনভণ র েরবি এেজন মেপ্লেী থ্ােবেন না সুমেিাোদী, সংবশািনোদী হবেন। 

 



পৃষ্ঠা ৯ 

এ সেল মেষবয় সঠিে কশ্রর্ী দমৃষ্টবোর্ এেং পদবক্ষপ গ্রহর্ না েরায় সংগঠবনর িারাত্মে ক্ষমত 
হবয়বি। এ োরবর্ এ সেল প্রবে ভুল মচন্তািারা ও পদবক্ষপ দরূ েবর সঠিে মচন্তািারা ও পদবক্ষপ 
গ্রহর্ অমতিাত্রায় জরুরী হবয় পবড়বি। অনযথ্ায় সংগঠবনর আবরা মেরাট ক্ষমত হবে। 

কের্ী অনুিন্ধান ও পযণাবলাচনা, 

গর্লাইবনর কিণপিসত 

ইহা হবি দ্বামিে েস্তুোদী েিণপেমত। ইহা েযতীত োযণ পমরচালনার অমনোযণ পমরর্মত হবে 
সুমেিাোদ অথ্ো অন্ধমক্রয়াোদ। এর ফবল জনগর্ মেপবথ্ পমরচামলত হবেন এেং মেপ্লবের ক্ষমত 
হবে। 

োবজই ভুল মচন্তািারা ও েিণপেমত পমরহার েবর কশ্রর্ী অনুসন্ধান ও পযণাবলাচনা এেং গর্লাইবনর 
েিণপেমত রপ্ত েরা মেপ্লেী পাটিণ  এেং েিীবদর জনয এোন্ত প্রবয়াজন। 

অসর্জ্ঞতার িারিাংকলন 

প্রমতমনয়ত োজবে উন্নত পযণাবয় মনবয় যাওয়া, মনবজবদর েিণদক্ষতার উৎেষণ সািন েরা এেং 
োযণ পমরচালনার সািারর্ লাইন প্রর্য়বনর জনয প্রমতমনয়ত জ্ঞানবে উন্নত পযণাবয় কনওয়ার জনয 
অমভজ্ঞতার সারসংেলন এোন্ত প্রবয়াজন। ইহা িােণ সোদী জ্ঞানতবত্ত্বর এেটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। 

োবজই এ মেষয়ে সঠিে িারর্া ও েিণপেমত রপ্ত েরা মেপ্লে, পাটিণ  ও তার েিীবদর জনয এোন্ত 
প্রবয়াজন। উপবরাি পাাঁচটি মেষয় সম্পমেণ ত সঠিে িারর্া ও েিণপেমত রপ্ত েরবত পারবল আিাবদর 
প্রমতটি েিী ভাল িােণ সোদী মেপ্লেী েিী মহবসবে মনবজবদর গবড় তুলবত সক্ষি হবেন, পূেণোংলার 
সেণহারা পাটিণ  সসুংেে, শমিশালী এেং কনতৃত্ব প্রদানোরী সংগঠন মহবসবে গবড় উঠবে। 

শুসি অসর্যান পসরচালনার উপায় 

প্রথ্বি এেটি অঞ্চবলর কনতৃত্ব গ্রুপ ো কনতৃিানীয় েিীরা শুমে অমভযাবনর মেষয় সম্পমেণ ত দমলল 
সিূহ পাঠ েরবেন, পযণাবলাচনা েরবেন, এর মভমিবত মনবজবদর এেং সংগঠবনর মেবশষ অমভজ্ঞতা 
পযণাবলাচনা েরবেন, সিাবলাচনা-আত্মসিাবলাচনা েরবেন। 

সিাবলাচনা-আত্মসিাবলাচনা গুরুত্বহীন, হামস-ঠাট্রা মহবসবে েরবল চলবে না, গুরুত্ব সহোবর 
নযায়পরায়র্তার সাবথ্ েরবত হবে। 

এরপবর কনতৃত্ব গ্রুবপর সদসযরা ো কনতৃিানীয় েিীরা তাবদর পমরচালনািীন েিীবদর মনবয় 
দমললসিূহ পাঠ েরবেন, অমভজ্ঞতার পযণাবলাচনা েরবেন এেং সিাবলাচনা-আত্মসিাবলাচনা 
েরবেন। 

 



পৃষ্ঠা ১০ 

এ প্রমক্রয়ায় উত্থামপত সিসযােলী কনতৃত্বগ্রুপ ো েিীরা বেঠবে মিমলত হবয় পযণাবলাচনা েরবেন 
এেং এর সিািান কের েবর মনম্নস্তবর কপৌাঁবি কদবেন। এ প্রমক্রয়া চামলবয় কযবত হবে যতমদন না 
শুমে অমভযাবনর মেষয়গুমল সম্পবেণ  সঠিে িারর্া জবম এেং েিীরা তা োবজ প্রবয়াগ েবর। 

উপিাংহার 

সংগঠবনর সেল েিী শুমে অমভযান পমরচালনা েবর উপবরাি মেষয় সম্পবেণ  ভুল মচন্তািারা ও 
েিণপেমত কিালাই েবর েজণ ন েরবেন, সঠিে মচন্তািারা ও েিণপেমত রপ্ত েরবেন। 

অনযথ্ায় আজ পেূণোংলার মেপ্লবের কনতৃত্ব প্রদাবনর কয গুরুদাময়ত্ব সংগঠবনর সািবন উপমিত তা 
পালন েরা সম্ভে হবে না। 

সেল স্তর শুমে অমভযান পমরচালনাবে অগ্রমিোর কদবেন, গুরুত্ব সহোবর সিয় মনিণারর্ েবর 
শুমে অমভযাবনর োজ চালাবেন এেং এর লক্ষয সিহূ অজণ ন েরবেন। 

* * 

শুসি অসর্যান িাংক্রান্ত দসলল-প্রথিাাংশ 

গর্তামন্ত্রে কেন্দ্রীেতা, সিাবলাচনা-আত্মসিাবলাচনা পাঠয তামলো 

১। পাাঁচটি প্রেন্ধঃ 

- জনগবর্র কসো, 

- নিণান কেথ্যুবনর স্মরবর্, 

- কোো েুবড়া পাহাড় সমরবয়মিবলন, 

- ভুল মচন্তািারার সংবশািন, 

- উদারতাোবদর মেবরামিতা। 

২। উিৃসতঃ 

- সিাবলাচনা-আত্মসিাবলাচনা, 

- জনগবর্র িিযোর দ্ববির সঠিে িীিাংসা, 

- অমফসার ও বসমনেবদর িিযোর সম্পেণ , 

- ভুল মচন্তািারার সংবশািন, 

- কেোর, েমিউমনস্ট ইতযামদ অিযায়। 



পৃষ্ঠা ১১ 

৩। িতাদশণগত পনুগণঠন প্রিবঙ্গ কবয়কটি দসললঃ 

- েমিউমনস্ট হওয়ার পাাঁচটি িানদণ্ড, 

- উপদলোদ ও সুমেিাোদ প্রসবঙ্গ, 

- উপদলোবদর কশ্রর্ী মেবশ্লষর্, 

- িতাদশণগত পুনগণঠবন দ্বামিে েস্তুোবদর প্রবয়াগ। 

৪। Four Essays on Philosophy: 

- On Contradiction 

- Correct handling of contradictions among the people.  

৫। Chairman Mao’s Speech at the Chinese National Conference on Propaganda work 

৬। িাংসেিান 

গর্তাসিক ককন্দ্রীকতা 

সংমেিান, শৃংেলা, Correct handling of the contradictions among the people ইতযামদ। 

* কিীবদর গর্তাসিক অসিকারঃ 

° প্রমতটি েিীর মনজস্তর, উচ্চস্তর ো কেন্দ্রীয় েমিটি ো তার সভাপমতর মনেট প্রস্তাে, েিেয, 
সিাবলাচনা কপশ েরার অমিোর রবয়বি। 

° মনজস্ব িতািত কপাষর্ েরার অমিোর রবয়বি, তা োরংোর কপশ েরার অমিোর রবয়বি, 
মেন্তু এই িতািত োযণেরী েরার জনয অসাংগঠমনে ও অগর্তামন্ত্রে পদবক্ষপ গ্রহবর্র অমিোর 
অথ্ণাৎ চক্র গঠন, চক্রান্ত েরা, ষড়যন্ত্র েরার িািযবি এ িবতর পবক্ষ জনিত সৃমষ্ট েরার অমিোর 
কনই। 

* িাংখযালঘু িাংখযাগুরুর অিীন 

প্রমতটি েিীর কভাবটর অমিোর রবয়বি। কভাবটর িািযবি সংেযাগুরুর িতািত েংবগ্রবস োযণেরী 
হয়, কেন্দ্রীয় সংিা মনেণামচত হয়, রাজননমতে ও অনযানয লাইন গৃহীত হয়। 

সংেযালঘুর িতািত োমতল হবল তাবদরবে সংেযাগুরুর িতািত িত োজ েরবত হবে। কসোবন 
কোন প্রোর মনিরাজী িবনাভাে কপাষর্ েরা চলবে না। 

 



পৃষ্ঠা ১২ 

ককন্দ্রীকতা 

* িিগ্র িাংগঠন ককন্দ্রীয় কসিটির অিীন 

কেন্দ্রীয় েমিটির মসদ্বান্ত পালবন সংগঠবনর সেল স্তর, সদসয, সংগঠবনর অিীনি সংিাসিূহ োিয। 

* সনম্নস্তর উচ্চস্তবরর অিীন 

মনম্নস্তর উচ্চস্তবরর সেল মেষয় (বেন্দ্রীয় েমিটির মসোবন্তর পমরপন্থী নয়) িানবত োিয থ্ােবে। 

* েযসক্ত িাংগঠবনর অিীন 

েযমিস্বাথ্ণ ও িতািত যাই কহাে না কেন তা সংগঠবনর সািারর্ স্বাথ্ণ ও েিবেযর অিীন রােবত 
হবে। 

ফজলু-সুলতান চক্র সংেযাগুরুর অমভিত, এিনমে সভায় কপশ েরা মনজস্ব িতািতবে 
সেণসম্মমতক্রবি গৃহীত মসোন্তবে কিবন কনয়মন। এভাবে তারা পাটিণ র গর্তন্ত্র ভঙ্গ েবর কেন্দ্রীেতাবে 
মেসজণ ন কদয়। তারা পাটিণ র ক্ষিতা দেবলর জনয চক্র, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত েবর, গুজে, অপোদ 
রটায়, তাবদর পবক্ষ জনিত সৃমষ্টর প্রবচষ্টা চালায়, গুপ্ত হতযার ষড়যন্ত্র েবর। তাবদর অসততাই 
তাবদর পতন আবন। 

েিীবদর দাময়ত্ব হবলা পাটিণ র গর্তামন্ত্রে জীেনবে মনমিত েরা, কেন্দ্রীেতা কিবন চলা, গর্তন্ত্র ও 
কেন্দ্রীেতার পমরপন্থী ফজলু-সুলতান চবক্রর অনুরূপ োযণেলাপ সম্পবেণ  আাঁচ পাওয়া িাত্র উচ্চস্তবর 
মরবপাটণ  েরা যাবত এবদর োযণেলাপ অঙু্কবরই মেনষ্ট েরা যায়, পাটিণ র ক্ষমত করাি েরা যায়। 

পসরসশষ্ট-২ 

পেূণোাংলার িেণহারা পাটিণ র কনতৃত্ব প্রিবঙ্গ 

ককন্দ্রীয় কসিটির সিিান্ত 

মেমভন্ন আেৃমতর সংবশািনোদী ও িয় পাহাবড়র দালালবদর কচবয়ও জঘনযভাবে পাটিণ র অভযন্তবর 
ফজলু-সুলতান চবক্রর কনতৃবত্ব কশ্রর্ী শত্রুরা েিবরে মসরাজ মসেদার ও তার সঠিে কনতৃবত্বর 
মেরুবে জঘনযতি মিথ্যা, র্কৎসা, অপোদ ও গুজে িমড়বয়বি। এই প্রমতমেপ্লেী তৎপরতার সুবযাগ 
গ্রহর্ েবর চক্রান্তোরী, ষড়যন্ত্রোরীবদর অেমশষ্টাংশ ও তাবদর সবহাদর ভাই সুমেিাোদী, সুবযাগ 
সন্ধানীরা েিবরে মসরাজ মসেদাবরর সঠিে কনতৃত্ববে আক্রির্ েরবি। 

এই অেিায় পূেণোংলা শ্রমিে আবদালন ও সেণহারা পাটিণ র মেোবশর সাবথ্ েিবরে মসরাজ 
মসেদাবরর সঠিে কনতৃবত্বর ভূমিো সম্পবেণ  অেগত হওয়া পাটিণ  েিীবদর আশু দাময়ত্ব। 



পৃষ্ঠা ১৩ 

“এেটি সেণহারা কশ্রর্ীর পাটিণ র পবক্ষ মেপ্লে পমরচালনায় সক্ষি হবত হবল এটা েুেই গুরুত্বপূর্ণ কয 
িােণ সোদ-বলমননোবদর সােণজনীন সতযবে মনজ কদবশর মেপ্লবের োস্তে অনুশীলবনর সবঙ্গ সিমিত 
েরবত হবে। এেং ঐ কদবশর অেিার সাবথ্ সঙ্গমতপূর্ণ এেটি মনভুণ ল লাইন প্রর্য়ন ও োযণেরী 
েরবত হবে। লাইন মনভুণ ল হবল দেুণল শমি সেল হবয় উঠবত পাবর, সশস্ত্র শমি না থ্ােবল তা 
প্রমতষ্ঠা েরা কযবত পাবর, রাজননমতে ক্ষিতা না থ্ােবল তাও অমজণ ত হবত পাবর। লাইন ভুল হবল 
মেপ্লে মেমিত হবে এেং পবূেণ অমজণ ত ফলও কোয়া যাবে।” [১] 

পূেণোংলা শ্রমিে আবদালন প্রমতষ্ঠা ও তার মেোশ, পূেণোংলার জটিল রাজননমতে পমরমিমতর িিয 
মদবয় তার অগ্রগমত, সশস্ত্র সংগ্রাবি অংশগ্রহন, সেণহারা পাটিণ বত তার মেোশ এেং আভযন্তরীর্ ও 
োইবরর শত্রুবদর মেরুবে সংগ্রাবির িিয মদবয় তার অগ্রগমত সম্ভে হবয়বি িতাদশণগত, রাজননমতে, 
সািমরে, সাংগঠমনে ও অনযানয মেষবয় সংগঠবনর মনভুণ ল লাইন ও েিণপেমতর োরবর্। 

মনভুণ ল লাইন ও েিণপেমত না থ্ােবল সংগঠন আজবের পযণাবয় মেোশ লাভ েরবতা না। েহু পূবেণ 
সংগঠন কশষ হবয় কযত। 

এই মনভুণ ল লাইন ও েিণপেমত েিবরে মসরাজ মসেদার েতৃণ ে িােণ সোদ-বলমননোদ-িাওবসতুঙ 
মচন্তািারার সােণজনীন সতযবে পূেণোংলার মেপ্লবের মেবশষ অনুশীলবন সৃজনশীলভাবে প্রবয়াবগর িািযবি 
গবড় উবঠবি। 

েিবরে মসরাজ মসেদার সংগঠবনর মেোবশর প্রমক্রয়ায় উথ্ামপত জটিল সিসযােলীর মে মে সঠিে 
সিািান কদন এেং সঠিে লাইন প্রর্য়ন েবরন তা ১নং লালঝাণ্ডার সম্পাদেীয়বত সংমক্ষপ্তভাবে 
প্রদি হবয়বি। 

পূেণোংলার সেণহারা পাটিণ র মেোবশর জনয েিবরে মসরাজ মসেদাবরর কনতৃত্ব অপমরহাযণ। 

েিবরে মসরাজ মসেদাবরর সঠিে কনতৃত্ববে সবচতনভাবে রক্ষা েরা, জনমপ্রয় েরা, সঠিে কনতৃবত্বর 
েস্তুগত ভূমিোবে স্বীোর েরা এেটি মেপ্লেী দাময়ত্ব। 

সবচতনভাবে কনতৃত্ববে রক্ষা েরার অথ্ণ হবি কনতৃত্ব প্রেৃতই মে মেপ্লবের প্রমতটি প্রবে সেণহারার 
স্বাথ্ণ রক্ষা েবরবিন তা কশ্রর্ী সবচতনতার সাবথ্ েঝুা। 

সঠিে কনতৃত্ববে রক্ষা েরা, জনমপ্রয় েরা ও তার ভূমিোবে স্বীোর েরার অথ্ণ হবি পাটিণ র িাবঝ 
এেবেন্দ্র প্রমতষ্ঠা, তা শমিশালী েরা, তার উপর আিা িাপন েরা, পাটিণ র কেন্দ্রবে েযাপে 
প্রভােশালী ও ক্ষিতা সম্পন্ন েরা, সেণহারা মেপ্লেী ও জনগর্বে ঐেযেে েরা, শত্রুবে ভীতসন্ত্রস্ত 
ও মেভি েরা। মেপ্লবের স্বাবথ্ণ এ সেল োজ এোন্ত অপমরহাযণ। 

 

 



পৃষ্ঠা ১৪ 

োবজই েিবরে মসরাজ মসেদার ও তার সঠিে কনতৃবত্বর মেরুবে মিথ্যা অপপ্রচার েরা, অপোদ-
গুজে রটনা েরা, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত েরা, তাবে হতযা, উৎোবতর চক্রান্ত েরা চরিতি প্রমতমেপ্লেী 
োজ। 

এর উবেশয পাটিণ র কেন্দ্রবে কভবঙ্গ কফলা, তার প্রমত েিীবদর আিা নষ্ট েরা, সংগঠবনর শৃংেলা 
ভঙ্গ েরা, পাটিণ , মেপ্লে ও জনগবর্র স্বাবথ্ণর চরিতি ক্ষমত সািন েরা। 

পূেণোংলার সেণহারা পাটিণ র অভযন্তবর এ িরবনর প্রমতমেপ্লেী োজ েেনও অনুবিাদন েরা যায় না। 

পূেণোংলার সেণহারা পাটিণ র সেল েিী, কগমরলা, সহানুভূমতশীল এেং মেপ্লেী ও জনগর্ েিবরে 
মসরাজ মসেদাবরর কনতৃবত্ব কেন্দ্রীয় েমিটির অিীন ঐেযবে দঢ়ৃ েরবেন। 

ষড়যন্ত্র-চক্রান্তোরীবদর গুজে, অপোবদ মেভ্রান্ত হবেন না। এরা হবি কশ্রর্ী শত্রু। কশ্রর্ী শত্রুবদর 
দ্বারা পাটিণ বে ধ্বংস েরার, এবে দেুণল েরার চক্রান্তবে মেবরামিতা েরবেন। 

েহু ঘমনষ্ঠ ও জনমপ্রয় েিবরে ও কগমরলাবদর রি এেং পূেণোংলার লক্ষ লক্ষ জনগবর্র রি েৃথ্া 
কযবত মদবেন না। েিবরে মসরাজ মসেদার ও তার কনতৃত্বািীন কেন্দ্রীয় েমিটির উপর আিা 
হারাবেন না। এর উপর আিা হারাোর অথ্ণ হবি পাটিণ র উপর আিা হারাবনা। পাটিণ র উপর 
আিা না থ্ােবল মেপ্লে েরা যায় না। 

োবজই সংগঠবনর মেোবশর প্রমতটি প্রবে কনতৃবত্বর ভূমিো মনবয় সংগঠবনর সেণস্তবর আবলাচনা 
প্রবয়াজন যাবত েিীরা সবচতনভাবে কনতৃবত্বর প্রমত, এে কেবন্দ্রর প্রমত আিাশীল হন এেং এে 
কেন্দ্রবে কিবন চবলন। এ উবেবশয সেণস্তবর ১নং লালঝাণ্ডার সম্পাদেীয় িবনাবযাবগর সাবথ্ পাঠ ও 
পযণাবলাচনা েরা এোন্ত প্রবয়াজন। 

কনাটঃ 

১। সেণহারা কশ্রর্ীর এেনায়েবত্বর মেজয় দীঘণজীেী কহাে, পযামর েমিউন শতোমষণেী স্মরবর্। মেবদশী 
ভাষা প্রোশনালয়, মপমেং পৃেঃ-১৭। ■  

 

 

 

 


