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পতষ্ঠা ২ 

চক্র সর্লরাধী িাংগ্রাি ও শসুি অসিযান পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব লর্ প্রসর্সদনই িিগ্র িাংগঠনর্যাপী ছসিলয় পিলছ, 

গিীরর্র হলে। 

চক্র সর্লরাধী িাংগ্রালি পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  ির্াদশবগর্ ক্ষেলে, রাজননসর্ক, িাাংগঠসনক ক্ষেলে সর্রাট সর্জয় অজব ন 

কলরলছ। 

চলক্রর ির্াদশবগর্ সিসি লাল ঝাণ্ডায় ও অনযানয দসললল রু্লল ধরা হলে; চক্র সর্লরাধী ির্াদশবগর্ িাংগ্রাি ক্ষজারদার 

হলে। রাজননসর্কিালর্ চক্রান্তকারীরা প্রকালশয র্াাংলালদশ পরুু্ল িরকালরর চলর, ক্ষদশীয় আন্তজব াসর্ক শত্রুলদর চলর 

পসরণর্ হলয়লছ। র্ালদর এই পসরণসর্ পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  পূলর্বই সনলদবশ কলরসছল। 

িাাংগঠসনকিালর্ চক্রান্তকারীলদর র্সহষ্কার করা হলয়লছ। িাংগঠলনর অিযন্তলর ও র্াসহলর র্ালদর িালথ যকু্তলদর সর্রলুি 

অনিুন্ধান চললছ। 

চক্রান্তকারীলদর অপরালধর গরুলুের সিসিলর্ সর্শ্বািঘার্ক ফজল ুও র্ার এক িহলযাগীলক আিালদর র্ীর ক্ষগসরলারা 

দদসহকিালর্ সনিূবল কলরলছন। 

এগলুলা হলে শত্রুসর্লরাধী িাংগ্রালির সর্রাট সর্জয়। পূর্বর্াাংলার ইসর্হালি পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  ির্ব প্রথি এ 

ধরলণর আললািণ িতসিকারী র্াৎপযবপূণব ঘটনার িতসি কলরলছ। সর্প্লর্ীলদর জনয ইহা আনলের িাংর্াদ, পোন্তলর সর্সিন্ন 

আকত সর্র িাংলশাধনর্াদী ও ক্ষদশীয়-আন্তজব াসর্ক শত্রুলদর জনয িারাত্মক দুুঃলের িাংর্াদ। 

চক্রান্তকারীরা ফযাসিস্ট র্াাংলালদশ িরকালরর চর সহলিলর্ কিলরডলদর ধসরলয় ক্ষদওয়া ও র্ালদর হর্যার প্রসর্সর্প্লর্ী 

ষিযন্ত্র চালালে। এটা র্ালদর িতরু্যশযযার ক্ষশষ িাংগ্রাি। 

কালজই িিগ্র পার্টব লক অর্শযই ির্কব র্া র্জায় ক্ষরলে কাজ চাসললয় ক্ষযলর্ হলর্। চক্র সর্লরাধী িাংগ্রািলক আলরা সর্স্ততর্ 

করলর্ হলর্। 

চক্রান্তকারীলদর িালথ ির্াদশবগর্িালর্ এক হলয় ক্ষনর্ত ে না পাওয়ার কারলণ যারা চলক্র যায়সন, িাগযালেষী, ক্ষনর্ত ে ও 

পদ-ললািী, নাি-যশললািী, চক্রিতি প্রসর্কুলর্ার িলুযাগিন্ধানীলদরও উলমাসচর্ করলর্ হলর্, র্ালদর সর্রলুি িিাললাচনা, 

িাংগ্রাি পসরচালনা করলর্ হলর্ এর্াং র্ালদরলক রপূান্তর করলর্ হলর্। 

চক্রসর্লরাধী িাংগ্রািলক শসুি অসিযালনর িালথ িম্পসকব র্ করলর্ হলর্। চক্রলক শসুি অসিযালনর ক্ষনসর্র্াচক উদাহারণ 

সহলিলর্ গ্রহণ করলর্ হলর্। 

চক্রসর্লরাধী িাংগ্রাি ও শসুি অসিযালনর প্রসক্রয়ায় ির্াদশবগর্ িাংগ্রািই হলে প্রধান সদক। িিগ্র িাংগঠলন এই 

ির্াদশবগর্ িাংগ্রািই হলে প্রধান কাজ। 

পার্টব র সর্জয় ও র্টলক থাকা, পার্টব র অনযানয কাজ, িশস্ত্র িাংগ্রাি, নরু্ন কিী র্ািালনা; িাাংগঠসনক িিুাংর্িকরলণর 

িফলর্া সনিব র করলছ চক্র সর্লরাধী িাংগ্রাি ও শসুি অসিযালনর িাফললযর উপর এর্াং সর্লশষ কলর ির্াদশবগর্ 

িাংগ্রালির িাফললযর উপর। 

এ িাংগ্রালি িফল না হওয়ার অথব হলে পার্টব  িসুর্ধার্াদী, ষিযন্ত্রকারী, চক্রান্তকারীলদর, অপসরর্সর্বর্ েুলদ র্লুজব ায়া, 

ক্ষনর্ত ে পদললািীলদর পার্টব লর্ পসরণর্ হওয়া অথবাৎ পার্টব  ক্ষদশীয়-আন্তজব াসর্ক শত্রুলদর চলর পসরণর্ হওয়া। 



পতষ্ঠা ৩ 

কালজই চক্র সর্লরাধী িাংগ্রাি ও শসুি অসিযান হলে িাংগঠলনর ক্ষকন্দ্রীয় কাজ। অর্শয এ ক্ষকন্দ্রীয় কাজ িম্পাদন 

করার িিয় অনযানয কাজও চাসললয় ক্ষযলর্ হলর্। সর্লশষ কলর িশস্ত্র িাংগ্রাি িিগ্র পূর্বর্াাংলার্যাপী শরু ুকরার লেয 

র্াস্তর্াসয়র্ করলর্ হলর্। 

চক্রসর্লরাধী িাংগ্রালি ও শসুি অসিযালন নূর্ন কিী, িহানিুুসর্শীল, িিথবক, িম্ভর্ হলল জনগনলকও শরীক করলর্ 

হলর্, যালর্ র্ারাও এলর্ অাংশ গ্রহণ কলরন। 

এর উলেশয হলে িুল সচন্তাধারা ও কিবপিসর্, চলক্রর িলুোি র্ালদর সনকটও উদ্ঘার্টর্ হয়, র্ারাও যালর্ পার্টব র 

িসুর্ধা-অিসুর্ধা-িাংগ্রালির িালথ একাত্ম হলর্ পালরন, র্ারাও যালর্ অগ্রগািী সচন্তাধারা ও কিব পিসর্ রপ্ত কলর 

সর্প্লর্ী কালজ অসধকর্র ক্ষপ্ররণা লাি কলরন। 

িাকব ির্াদীরা ষিযন্ত্র কলরনা। কালজই আিলদর িাংগ্রাি জনগণলক না জানালনার ক্ষকান কারণ ক্ষনই। জনগনলক 

জানালনায় র্রঞ্চ আিালদর আন্তসরকর্াই প্রিাণ করলর্; জনগণ আিালদর প্রসর্ অসধকর্র আস্থাশীল হলর্ন। এ কারলণ 

ক্ষপািার, সচকা, সলফলললটর িাধযলি ও অনযানয ক্ষগাপন পিসর্লর্ চক্রসর্লরাধী িাংগ্রাি এর্াং শসুি অসিযালনর সর্ষয় 

জনগণলক জানালর্ হলর্। 

চক্র সর্লরাধী িাংগ্রাি ও শসুি অসিযালনর প্রসক্রয়ায় ক্ষকডার ইসর্হাি প্রণয়ন, র্াসিটা র্জব ন, টাটকাটা গ্রহণ, িদিয, 

প্রাথী িদিযপদ প্রদান, ক্ষকন্দ্রীয় কসির্টর অধীনস্থ স্তরিিলূহ কাংলগ্রি অনষু্ঠান করা হলে িাাংঠসনক িিুাংর্িকরলণর 

লেয। 

চক্রসর্লরাধী িাংগ্রাি ও শসুি অসিযান পূর্বর্াাংলার সর্প্লর্ী ইসর্হালি নূর্ন অধযালয়র িূচনা কলরলছ। পূর্বর্াাংলার 

ির্বহারা পার্টব র কিলরডলদর ির্াদশবগর্ িান উন্নর্ কলর অসধকর্র সর্প্লর্ী ক্ষপ্ররণার িতসি কলরলছ। 

সর্সিন্ন আকত সর্র িাংলশাধনর্াদীলদর িাংগঠলন এ ধরলণর সর্প্লর্ী পদলেপ ক্ষকানসদন গ্রহণ করা হয়সন। এোলনই সর্প্লর্ী 

আর অসর্প্লর্ী পার্টব র িধযকার পাথবকয। 

চক্রসর্লরাধী িাংগ্রাি ও শসুি অসিযান হলে পার্টব র িধযকার ও র্াইলরর সিথযার িালথ িলর্যর প্রকাশয লিাই, িুললর 

িালথ িঠিকর্ার লিাই, িাকব ির্াদ-ললসননর্াদ-িাওলিরু্ঙ সচন্তাধারার িালথ িাংলশাধনর্াদ, অির্বহারা ির্াদলশবর লিাই, 

ির্বহারালদর িালথ অির্বহারালদর র্ীব্র ক্ষেণীিাংগ্রাি। 

এ লিাইলয়র িাধযলি পার্টব লক সর্জয় অজব ন করলর্ হলর্, ির্যলক সর্জয় অজব ন করলর্ হলর্, ির্বহারা সর্প্লর্ীলদর সর্জয় 

অজব ন করলর্ হলর্। 

এ প্রকার কলঠার ও জর্টল িাংগ্রালির আকঁার্াঁকা পথ র্যসর্র্ িহজ সর্জয় অজব লনর ক্ষকান পথ ক্ষনই। পতসথর্ীর িহান 

ক্ষকান সকছুই কলঠার িাংগ্রাি ছািা সর্জয় অজব ন কলরসন। 

কালজই িিগ্র পার্টব র িধযকার একিাে ির্বহারালদর ক্ষকন্দ্র কিলরড সিরাজ সিকদালরর ক্ষনর্ত লে ক্ষকন্দ্রীয় কসির্টর অধীন 

ঐকযলক দতঢ় করলর্ হলর্; ক্ষর্াকা র্লুিার ির্ ক্ষললগ থাকলর্ হলর্ িাংগ্রালি, আত্মর্সলদালন সনিব য় হলয় িিস্ত র্াধঁাসর্ঘ্ন 

অসর্ক্রি কলর চক্রসর্লরাধী িাংগ্রাি এর্াং শসুি অসিযালন সর্জয় অজব ন করলর্ হলর্; পার্টব  সর্প্লর্ ও জনগলণর স্বাথবলক 

প্রাণ সদলয় রো করলর্ হলর্, চক্রান্তকারীলদর চূিান্তিালর্ কর্রস্থ করলর্ হলর্, িুল সচন্তাধারা ও কিবপিসর্র িাংলশাধন 

করলর্ হলর্। ■ 


