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পৃষ্ঠা ২ 

পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব  হচ্ছে পূর্বর্াাংলার সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিতিতিত্বকারী একমাত্র তর্প্লর্ী পার্টব । 

কমচ্ছরড তসরাজ তসকদার প্রণীি সঠিক লাইচ্ছি পতরচাতলি হচ্ছে পার্টব  র্িব মাচ্ছি সমগ্র পূর্বর্াাংলা 
র্যাপী জািীে গণতিতিক পার্টব  তহচ্ছসচ্ছর্ তর্কাশ লাচ্ছির স্তচ্ছর শ্রপ ৌঁচ্ছেচ্ছে। 

এর ফচ্ছল পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব চ্ছক ধ্বাংস করার জিয শত্রুর হামলাও িীব্রির হচ্ছেচ্ছে। 
পূর্বর্াাংলার তর্তিন্ন আকৃতির সাংচ্ছশািির্াদী তর্শ্বাসঘািক, েে পাহাচ্ছের দালাল, িারিীে 
সম্প্রসারণর্াদ, শ্রসাতিচ্ছেি সামাতজক সাম্রাজযর্াদ, মাতকব ি সাম্রাজযর্াচ্ছদর শ্রিিৃচ্ছত্ব সাম্রাজযর্াদীরা 
পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব চ্ছক ধ্বাংস করার সর্বাত্মক প্রচ্ছচষ্টা চালাচ্ছে।  

এই সকল শ্রদশীে ও আন্তজব াতিক  শ্রেণী ও জািীে শত্রুচ্ছদর সাচ্ছে শ্র াগসাজচ্ছশ পূর্বর্াাংলার 
সর্বহারা পার্টব র আিযন্তরীণ শ্রেণীশত্রু তর্শ্বাসঘািক ফজলু চক্র পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব র শ্রিিৃত্ব 
দখল এর্াং পার্টব চ্ছক ধ্বাংস করার ষে ন্ত্র চালাে। 

শ্রস ষে ন্ত্র–চক্রান্ত কচ্ছর, পার্টব  শ্রিিৃত্ব ও সাচ্চা কমচ্ছরডচ্ছদর তর্রুচ্ছে জঘিয অপর্াদ, কুৎসা ও 
গুজর্ রটাে, অেব–অস্ত্র চুতর কচ্ছর, কমচ্ছরড তসরাজ তসকদার ও অিযািয সাচ্চা তর্প্লর্ীচ্ছদর হিযা 
করার সর্বাত্মক প্রতিতর্প্লর্ী িৎপরিা চালাে; খুলিা এলাকাে সর্বহারা পার্টব র সুিাম র্যর্হার কচ্ছর 
প্রতিতক্রোশীল দগুব গঠচ্ছির প্রচ্ছচষ্টা চালাে, উপদল গঠি কচ্ছর তিচ্ছজচ্ছদরচ্ছক পার্টব র মচ্ছিয একর্ট 
প্রতিতক্রোশীল শ্রকন্দ্র তহচ্ছসচ্ছর্ দাৌঁে করাে; সুতর্িার্াদী, দলিযাগী ও বর্র র্যতিচ্ছদর একতত্রি কচ্ছর 
সাংগঠচ্ছির তিিচ্ছর ও র্াইচ্ছর তর্চ্ছিদপন্থীমূলক সাংগঠি তর্চ্ছরািী িৎপরিা চালাে, পার্টব কমী, 
সহািুিুতিশীল এর্াং জিগিচ্ছক প্রিাতরি ও তর্ভ্রান্ত কচ্ছর পার্টব র গণিন্ত্র ও শ্রকন্দ্রীকিা পদদতলি 
কচ্ছর পার্টব র তর্শ্বাস িঙ্গ কচ্ছর।   

এিাচ্ছর্ শ্রস পরূ্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব , তর্প্লর্ ও জিগচ্ছণর তর্রুচ্ছে এক হাজার একর্ট অপরাি 
কচ্ছর এর্াং পার্টব , তর্প্লর্ ও জিগচ্ছণর সর্চাইচ্ছি র্ে শত্রুচ্ছি পতরণি হে।  

পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব  ফজলু চক্রচ্ছক িার জঘিয অপরািসমুচ্ছহর শাতস্ত স্বরূপ পার্টব  শ্রেচ্ছক িাচ্ছক 
তচরতদচ্ছির জিয র্তহষ্কার কচ্ছর। এচ্ছি অিুিপ্ত িা হচ্ছে শ্রস আচ্ছরা শ্রজাচ্ছর শ্রসাচ্ছর িার প্রতিতর্প্লর্ী 
িৎপরিা চালাে। 

“শ্রলাচ্ছি পাপ, পাচ্ছপ মৃিুয”। তর্তিন্ন প্রকার প্রতিতর্প্লর্ী স্বাচ্ছেবর শ্রলাচ্ছি শ্রস শ্র  সকল পাপ অেবাৎ 
অপরাি কচ্ছরচ্ছে, িা-ই িার মৃিুযচ্ছক ত্বরাতিি কচ্ছর। 

ফজলু চক্র পূর্বর্াাংলার শ্রকাি এক স্থাচ্ছি পরূ্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব  তর্চ্ছরািী িৎপরিা চালাচ্ছি 
শ্রগচ্ছল শ্রসখািকার পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব র র্ীর শ্রগতরলারা তিজস্ব উচ্ছদযাচ্ছগ ৩রা জিু ফজল ু
চক্রচ্ছক শ্রদশীে অচ্ছস্ত্রর সাহাচ্ছ য খিম কচ্ছর। মিুৃযর সমে কাপুরুষ ফজলু চক্র শ্রগতরলাচ্ছদর পাচ্ছে 
িচ্ছর প্রাণ তিক্ষা চাে। তকন্তু শ্রেণী সচ্ছচিি শ্রগতরলারা “পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব  তজন্দার্াদ”, 
কমচ্ছরড তসরাজ তসকদার তজন্দার্াদ” শ্রলাগাি তদচ্ছি তদচ্ছি িাচ্ছক খিম কচ্ছর।  



পৃষ্ঠা ৩ 

ফজলু চক্র কমচ্ছরড তসরাজ তসকদার ও অিযািয সাচ্চা কমচ্ছরডচ্ছদর খিচ্ছমর জঘিয প্রতিতর্প্লর্ী  
প্রচ্ছচষ্টা চালাে। তকন্তু পচ্ছরর জিয গিব  খুৌঁচ্ছে শ্রসই গচ্ছিব  শ্রস তিচ্ছজই পচ্ছে, সাচ্চা তর্প্লর্ীরাই িাচ্ছক 
খিম কচ্ছর।  

এইিাচ্ছর্ পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব র প্রেম প্রতিষ্ঠা তদর্স পার্টব , তর্প্লর্ ও জিগচ্ছণর সর্চাইচ্ছি র্ে 
শত্রু খিচ্ছমর মািযচ্ছম উদ াতপি হে। 

ইহা পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব , তর্প্লর্ ও জিগচ্ছণর জিয একর্ট তর্রাট তর্জে। 

ইহা কমচ্ছরড তসরাজ তসকদাচ্ছরর সঠিক শ্রিিৃচ্ছত্বর জিয একর্ট তর্রাট তর্জে।  

ইহা পূর্বর্াাংলার ও তর্চ্ছশ্বর তর্তিন্ন  আকৃতির সাংচ্ছশািির্াদ তর্চ্ছরািী সাংগ্রাচ্ছমর একর্ট তর্রাট 
তর্জে। 

ইহা েে পাহাচ্ছের দালাল, িারিীে সম্প্রসারণর্াদ, শ্রসাতিচ্ছেি সামাতজক সাম্রাজযর্াদ এর্াং মাতকব ি 
সাম্রাজযর্াচ্ছদর শ্রিিৃচ্ছত্ব সাম্রাজযর্াদ তর্চ্ছরািী সাংগ্রাচ্ছমর একর্ট তর্রাট তর্জে। 

ইহা তর্চ্ছশ্বর সর্বহারা শ্রেণী ও জিগচ্ছণর জিয একর্ট তর্রাট তর্জে। 

ফজলু চচ্ছক্রর সাচ্ছে  িু অিযািযচ্ছদর প্রতি আহ্বাি জািাচ্ছিা হচ্ছে, আপিারা অিতিতর্লচ্ছে 
শিব হীিিাচ্ছর্ পার্টব র তিকট আত্মসমপবণ করুি। অিতিতর্লচ্ছে পার্টব , তর্প্লর্ ও জিগণ তর্চ্ছরািী  
সকল প্রকার িৎপরিা স্ূণবরূচ্ছপ র্ন্ধ করুি। অিযােিাচ্ছর্ দখলকৃি পার্টব র অেব, অস্ত্র ও  
অিযািয মূলযর্াি দ্রর্যাতদ পার্টব র তিকট শ্রফরি তদি। আপিাচ্ছদর তিকটস্থ পার্টব র শ্র াগাচ্ছ াগ 
র্ুতিচ্ছে তদি। আপিাচ্ছদর অপরাি স্বীকার কচ্ছর পার্টব র তিকট শাতস্ত প্রােবিা করুি। অিযোে 
আপিাচ্ছদর পতরণতি হচ্ছর্ তর্শ্বাসঘািক ফজলু চচ্ছক্রর অিুরূপ। কলাংতকি মৃিুয আপিাচ্ছদর জিয 
অর্িাতরি।  

ফজলু চচ্ছক্রর উদ্ভর্, তর্কাশ ও পিি মাত্র দ’ুমাস সমচ্ছের মচ্ছিয সাংঘর্টি হে। ফজলু চচ্ছক্রর 
উদ্ভচ্ছর্র ফচ্ছল পার্টব , তর্প্লর্ ও জিগচ্ছণর কাজ মারাত্মকিাচ্ছর্ ক্ষতিগ্রস্ত হে।   

ফজলু চক্র শ্রেচ্ছক পার্টব  মূলযর্াি অতিজ্ঞিা অজব ি কচ্ছরচ্ছে,  া পার্টব চ্ছি ফজলুর মি চচ্ছক্রর 
পুিউদ্ভর্ শ্রঠকাচ্ছি সর্বদা সহােিা করচ্ছর্। ফজলু চক্র হচ্ছে ইতিহাচ্ছসর অতিশে মূলযর্াি 

শ্রিতির্াচক তশক্ষক। পার্টব –পদ, ক্ষমিা, িাম,  শ ও অিযািয র্যতিস্বাচ্ছেব  ারা পার্টব  ও তর্প্লচ্ছর্ 
শ্র াগদাি কচ্ছরচ্ছেি, িারা তিচ্ছজচ্ছদর পতরর্িব চ্ছির জিয আপ্রাণ প্রচ্ছচষ্টা চালাচ্ছর্ি, জিগচ্ছণর তিিঃস্বােব 
শ্রসর্ক হচ্ছর্ি। অিযোে িাচ্ছদর পতরণতি হচ্ছে ফজল ুচচ্ছক্রর পতরণতি। 

পার্টব র অিযন্তরস্থ শ্রেণীশত্রুচ্ছদর প্রর্ল আক্রমচ্ছণর তর্রুচ্ছে  তদও আমরা তর্রাট তর্জে অজব ি 
কচ্ছরতে ির্ুও িাচ্ছদর আক্রমণ এখিও শ্রশষ হেতি। এর সাচ্ছে রচ্ছেচ্ছে র্াইচ্ছরর শত্রুচ্ছদর প্রর্ল 
আক্রমণ। কাচ্ছজই আমাচ্ছদর সিব কিা কচ্ছঠারিাচ্ছর্ র্জাে রাখচ্ছি হচ্ছর্।  



পৃষ্ঠা ৪ 

ফজলু চচ্ছক্রর পিি হচ্ছেচ্ছে, তকন্তু এর তর্ষাি প্রিার্চ্ছক পুচ্ছরাপুতর দরূ করার জিয কমচ্ছরডচ্ছদর 
তচন্তািারা এর্াং কমবপেতির শ্রক্ষচ্ছত্র সুদীঘব তদি শুতে অতি াি চাতলচ্ছে শ্র চ্ছি হচ্ছর্।  

ষে ন্ত্রকারী, চক্রান্তকারী, সুতর্িার্াদীচ্ছদর অর্তশষ্টাাংশচ্ছক খুৌঁচ্ছজ শ্রর্র করচ্ছি হচ্ছর্, িাচ্ছদর  ো ে 
শাতস্ত তর্িাি করচ্ছি হচ্ছর্, এই প্রতক্রোে খাৌঁর্ট তর্প্লর্ী, সহািিুুতিশীল ও র্যাপক জিগচ্ছণর সাচ্ছে 
ঐকয গচ্ছে িুলচ্ছি হচ্ছর্।  

সমস্ত প্রতিতক্রোশীলরা হচ্ছে কাগুচ্ছজ র্াঘ, কাচ্ছজই শ্রশষ প বন্ত িাচ্ছদর পরাজে ও ধ্বাংস অতির্া ব। 
িাচ্ছদর স্থাি হচ্ছে ইতিহাচ্ছসর আস্তাকুৌঁ চ্ছে। 

র্াকুতিি, র্ািবস্টাইি, কাউটতি, কু্রচ্ছচাি, তলউ শাওতচ প্রতিতক্রোশীলরা শ্রশষ প বন্ত ইতিহাচ্ছসর 
আস্তাকুৌঁ চ্ছে তিতক্ষপ্ত হচ্ছেচ্ছে, ফজলু চচ্ছক্ররও অিুরূপ পতরণতি হচ্ছেচ্ছে। পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব  
ইতিহাচ্ছসর এ সকল তিচ্ছলিচ্ছদর তর্রুচ্ছে জর্টল সাংগ্রাচ্ছমর প্রতক্রোে অর্শযই তর্জে লাি করচ্ছর্ ও 
পূর্বর্াাংলার অসমাপ্ত  জািীে গণিাতন্ত্রক তর্প্লর্ স্ন্ন কচ্ছর সমাজিাতন্ত্রক তর্প্লর্ পতরচালিা ও 
স্ন্ন করচ্ছর্ এর্াং কতমউতিজম র্াস্তর্াতেি করচ্ছর্ এর্াং তিচ্ছজর ঐতিহাতসক িূতমকা স্ন্ন 
করচ্ছর্। 

পূর্বর্াাংলার সর্বহারা পার্টব র কমী, শ্রগতরলা ও সহািুিুতিশীলচ্ছদর মহাি দাতেত্ব হল তর্শ্বাসঘািক 
ফজলু চক্র খিচ্ছমর ঐতিহাতসক দষৃ্টান্তচ্ছক অিুসরণ করা, সর্বদা পার্টব , তর্প্লর্ ও জিগচ্ছণর শত্রুচ্ছদর 
খিম করা; পার্টব , তর্প্লর্ ও জিগণচ্ছক রক্ষা করা।  

● পিূঘিাাংলার িিঘহারা পার্টঘ  সজন্দািাদ। 

● কমনরড সিরাজ সিকদার সজন্দািাদ। 

● চক্রান্তকারী, ষড়যন্ত্রকারী ও িসুিধািাদীনদর ধ্বাংি অসনিাযঘ। 

● পিূঘিাাংলার অিমাপ্ত জাতীয় গেতাসন্ত্রক সিপ্লি িম্পন্ন করুন। ■ 

 


