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পতষ্ঠা ২ 

পূেণোাংলার িেণহারা পাটিণ র প্রথম ককন্দ্রীয় কসমটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অসিবেশন ৬ই সিবিম্বর শরু ুহয় এোং িাফলযজনকভাবে 

৮ই সিবিম্বর, ১৯৭২ িাল কশষ হয়। 

িভায় ককন্দ্রীয় কসমটির িকল িদিয উপসিে সিবলন। িভায় িভাপসেত্ব কবরন ককন্দ্রীয় কসমটির িভাপসে। 

িভায় ককন্দ্রীয় কসমটির পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অসিবেশবনর সিদ্বান্তিমূহ কদশীয় আন্তজণ াসেক অেিা, িাংগঠবনর রাজননসেক, িামসরক, 

মোদশণগে, িাাংগঠসনক অেিা পর্ণাবলাচনা করা হয় এোং সনন্মসলসিে সিদ্বান্ত গতহীে হয়। 

১) িামসরক কেবে অথণননসেক িমিযার িমািান হবে ককন্দ্রীয় কাজ—এ সিদ্বান্ত িঠিক েবল গতহীে হয়। ইহা েেণমাবনও 

ককন্দ্রীয় কাজ। এ সিদ্বান্ত োস্তোসয়ে করার পবে ককন্দ্রীয় কাজ, ো দতঢ়ভাবে আঁকবে িরা এোং অপাবরশন িাংক্রান্ত 

কসেপয় গাইি লাইন দসলল িেুই িহায়ক হবয়বি। 

এ সিদ্বান্ত োস্তোসয়ে করার জনয িাংগঠবনর িেণস্তবর প্রবচষ্টা চালাবনা হবে। 

এ সিদ্বান্ত োস্তোসয়ে করবে কলবগ থাকবে হবে। আঞ্চসলক ও সেসভন্ন স্তবরর কনেত ত্ববক ি্ােনাময় অঞ্চবল কাজ আঁকবে 

িরবে হবে। সনজ পসরচালনায় সিদ্বান্ত োস্তোসয়ে করবে হবে, সেন্দু কভবঙ্গ প্রবেশ করবে হবে, অসভজ্ঞোর িারিাংকলন 

কবর সেসভন্ন ইউসনটবক পসরচালনা করবে হবে। 

জােীয় শত্রু িেবমর মািযবম কগসরলা র্দু্ধ িূচনার প্রস্তাে েসরশাল কজলায় কার্ণকরী হবয়বি এোং অনযানয অঞ্চবল শরু ু

করার প্রবচষ্টা চলবি। এ উবেবশয কনেত ত্বিানীয় কমীবদর দাসয়ত্ব পুনেণন্টন ও অনযানয িাাংগঠসনক পদবেপ িঠিক হবয়বি। 

২) মোদশণগে ও িাাংগঠসনক কেবে চক্র সেবরািী িাংগ্রাম ও শসুদ্ধ অসভর্ান িুেই ভাল ফল সদবয়বি, কমীবদর কচেনা 

উন্নে কবরবি। এর িাবথ কগাোমীোদ সেবরািী িাংগ্রাম র্কু্ত করার সিদ্বান্ত কার্ণকরী করার জনয কগাোমীোদ সেবরািী 

শসুদ্ধ অসভর্ান শরু ুকরার েযেিা গ্রহর্ করা হবয়বি। 

এ উবেবশয কগাোমীোদ সেবরািী শসুদ্ধ অসভর্াবনর পাঠযিূচী অিযয়ন করা এোং এর আবলাবক িেণস্তবর কগাোমীোদ 

সেবরািী শসুদ্ধ অসভর্ান পসরচালনা করবে হবে। 

কগাোমীোদ সেবরািী শসুদ্ধ অসভর্াবনর পাঠযিূচী অনবুমাসদে হবলা। 

৩) পূেণোাংলায় কিাসভবয়ট িামাসজক িাম্রাজযোদ, ভারেীয় িম্প্রিারর্োদ ও োবদর দালালবদর িাবথ মাসকণ বনর কনেত বত্ব 

িাম্রাজযোদ ও োবদর দালালবদর দ্বন্দ্ব েীব্রের হবে। 

মাসকণ ন িাম্রাজযোদীরা ‘মিুসলম োাংলা’, ‘র্কু্ত োাংলা’ দােী উত্থাপন করবি, িাম্প্রদাসয়ক রায়ট, দাঙ্গা োিাোর প্রবচষ্টা 

চালাবে। 

 



পতষ্ঠা ৩ 

মাসকণ বনর দালাল রে গ্রুপ (েেণমাবন জােীয় িমাজোসিক দল) প্রাক্তন িামসরক কমণচারী, মসুক্ত োসহনী, িামসরক 

োসহনীর অিন্তুষ্ট অাংবশর িাবথ িাংবর্াগ করার প্রবচষ্টা চালাবে। িাে, শ্রসমক এোং জনগর্বক সনবজবদর কনেত বত্ব সনবয় 

আিার প্রবচষ্টা চালাবে। 

মাসকণ বনর কনেত বত্ব িাম্রাজযোদীরা অথণননসেক ঋর্, সরসলফ প্রভত সের মািযবম েযাপকভাবে অনপু্রবেশ করবি। 

োরা িামসরক কু-বদো, রায়ট-দাঙ্গা, িাে-শ্রসমক অিবন্তাষ, অথণননসেক চাপ, পাক-ভারে র্দু্ধ (এর ফবল ভারে 

পূেণোাংলায় সিনয পাঠাবে অিসুেিায় পেবে) প্রভত সে একবর্াবগ ো একাসিক সেষয় েযেহার কবর পূেণোাংলায় সনবজর 

উপসনবেশ িাপবনর চক্রান্ত চালাবে। 

িামসরক কু-বদো চুর্ণ করার জনয ভারেীয় িামসরক হস্তবেপ ও োবদর দালাল পুেুল িরকাবরর অনগুে োসহনীর 

হস্তবেপ, শহরিমবূহ িশস্ত্র িাংঘষণ এোং পসরর্সে সহবিবে গ্রামিমূহ শহর কথবক সেসেন্ন হবয় কর্বে পাবর। 

শত্রুবদর মবিয কামোকামসের ফবল উদূ্ভে এ অেিায় সক সক করবে হবে োর পসরকল্পনা প্রসেটি স্তর কবর রািবেেঃ 

● েযাপক জােীয় শত্রুর োসলকা প্রর্য়ন। 

● েযাপক জােীয় শত্রু িেম ও সনমূণল। 

● িানীয় অস্ত্র দিল। 

● থানািমহূ দিল ও সনরস্ত্রীকরর্। 

● অথণ িমিযার িমািান। 

● কগসরলা ও প্রসেবরাি চালাোর প্রস্তুসে গ্রহর্। 

● কমী একেীকরর্। 

● উচ্চস্তর, িমস্তর ও সনম্নস্তবরর মবিযকার কর্াগাবর্াবগর িমিযা। 

সনেণাচন সনসেণবে অনসুষ্ঠে হবল জােীয় িমাজোসিক দবলর পবে সনেণাচবন পরাসজে হোর ি্ােনাই অসিক। এ অেিায় 

এবদর কদউসলয়াত্ব প্রমাসর্ে হবে। 

সকন্তু ইসেহাবির মঞ্চ কথবক সেদায় কনোর পূবেণ োরা মসুজেোবদর সেরবুদ্ধ প্রচার কবর মসুজেোদীবদর মবুিাশ উবন্মাচবন 

িহায়ো করবি। 

কাবজই শত্রুবদর মিযকার িশস্ত্র িাংঘষণ আমাবদর চমৎকার পসরসিসে িতসষ্ট করবে। িশস্ত্র িাংঘষণ না হবলও আমাবদর 

িািারর্ কাবজর লাইন অনরু্ায়ী অগ্রির হবে হবে। 



পতষ্ঠা ৪ 

এবেবে আমাবদর লাভ হল শত্রু সনবজবদর মবিয কামোকামসে কবর সনবজবদর মবুিাশ উবন্মাসচে করবি এোং সনবজবদর 

দেুণল করবি। 

কশ্রর্ীিাংগ্রাম মানবুষর ইোমকু্ত েস্তুগে সনয়ম। ইহাই োর প্রমার্। 

৪) দসলল প্রকাশ ও সেসনময় প্রিবঙ্গেঃ 

● ককান দসলল সেেরবর্র পূবেণ িাপাবনা কসপ র্থার্থ স্তর কেতণক অনবুমাসদে হবে হবে। 

● এক স্তবরর প্রকাসশে দসলল পরেেী উচ্চস্তর কেতণক অনবুমাদবনর জনয পাঠাবে হবে। 

● পুনরায় মসুিে করবে হবল পরেেী উচ্চস্তবরর অনবুমাদন লাগবে। 

● িকল স্তর প্রকাসশে দসলবলর প্রসেসলসপ ককন্দ্রীয় কসমটির সনকট পাঠাবে। 

● প্রসেস্তর দসলল পরেেী উচ্চস্তবর পাঠাবে। উচ্চস্তর কর্াগয সেবেচনা করবল অনযানয অঞ্চবল পাঠাবে। এক অঞ্চবল 

প্রকাসশে দসলল অনয অঞ্চবল পাঠাবে না (উচ্চস্তবরর অনমুসে েযেীে)। 

● ককেলমাে ককন্দ্রীয় কসমটি ো পাটিণ  কনেত বত্বর প্রর্ীে দসলল িেণস্তবর সেরেরর্ ও প্রচার করা র্াবে। 

● এক অঞ্চবলর দসলল অনয অঞ্চবল পুনমুণির্ ও প্রচার ো পাঠ করবে হবল পরেেী উচ্চস্তবরর অনমুসে লাগবে। 

● এক অঞ্চবলর দসলল অনয অঞ্চবল কর্ভাবেই কহাক কগবল ো সকভাবে পাওয়া কগল ো এোং দসলল পসরচালক পরেরেী 

উচ্চস্তবর পাঠিবয় কদবে। 

● েযসক্তগে উবদযাবগ (সনবজর অবথণ) কর্ ককউ দসলল প্রর্য়র্ করবে এোং মিুর্ করবে পাবর। কমীরা ো পেবে সকনা 

এ সেষবয় ককন্দ্রীয় কসমটির সিদ্বান্ত লাগবে। 

৫) এক অঞ্চল কথবক অনয অঞ্চবল কমী েদলী, সেসনময়, িেযাসদ আনা-বনওয়া ইেযাসদ র্থার্থ স্তবরর মািযবম করবে 

হবে। র্থার্থ স্তর েযেীে কাবরা সনবদণ বশ পবের কারবর্ উপবরাক্ত কাজ না করা। 

সেবশষ অেিায় আন্ত-আঞ্চসলক িহবর্াসগো করবে হবে। এ সেষবয় উচ্চস্তরবক অেসহে করবে হবে। 

৬) র্থার্থ স্তবরর অনমুসে েযসেবরবক ককান কমী অনয অঞ্চবল কাজ করবে কগবল কিিানকার পসরচালক কাজ করার 

অনমুসে প্রদান করবেন না। 

োবক র্থার্থ স্তবরর সলসিে েক্তেয আনবে েলবে হবে। 

এ সেষবয় উচ্চস্তবর জানাবে হবে। 

 



পতষ্ঠা ৫ 

সেসভন্ন স্তবরর এক ককন্দ্রবক শসক্তশালী করা, ভুল েক্তেয, চবক্রর েক্তেয িসেবয় পো, পনুরায় িাপা হওয়া প্রভত সে 

কঠকাবনা, ষের্ি-চক্রান্ত কঠকাবনার জনয উপবরাক্ত (৪, ৫, ৬) সিদ্ধান্তিমূহ িহায়ক হবে। 

৭) প্রকাশয ও গর্িাংগঠবনর কাজ, কগাপন পাটিণ  ও িশস্ত্র িাংগ্রাবমর কাজেঃ 

পাটিণ  পসরসচসে কগাপন করবি প্রকাশয, আিা প্রকাশয কাজ করা র্ায়। এর উবেশয হবে কমী িাংগ্রহ করা, শত্রুর িাবথ 

জনগবর্র দ্বন্দ্ব েীব্রের করা, শত্রুবদর মিযকার দ্বন্দ্ববক েীব্রের করা। 

গর্িাংগঠন 

প্রিান িরবর্র গর্িাংগঠন হবে িশস্ত্র োসহনী। 

প্রকাশয, আিা প্রকাশয এোং গর্িাংগঠবনর কাবজর উবেশয হবে িশস্ত্র িাংগ্রামবক িহায়ো করা, কমী িাংগ্রহ করা। 

শত্রু এলাকায় কেি ইউসনয়ন িাংক্রান্ত কাজেঃ 

প্রসেসক্রয়াশীলরা কর্ িকল কেি ইউসনয়ন দিল কবরবি কিিাবন পালটা কেি ইউসনয়ন ো ককন্দ্রীয় সভসিবে কেি ইউসনয়ন 

িাংগঠন গবে না কোলা। এ িকল কেবে পাটিণ  পসরসচসে কগাপন করবি অনপু্রবেশ করা এোং পূবেণ উসিসিে লেয োস্তোসয়ে 

করা। 

কর্িাবন প্রসেসক্রয়াশীলরা কেি ইউসনয়ন গঠন কবরসন কিিাবন পাটিণ র কমীবদর কনেত বত্ব (পাটিণ  পসরসচসে কগাপন করবি) 

কেি ইউসনয়ন গঠন করা। 

স্বেিভাবে অসস্তত্ব েজায় রািবে অিসুেিা হবল ককন্দ্রীয়ভাবে িাংগঠিে কেি ইউসনয়বন র্কু্ত হওয়া। 

প্রকাশয ও গর্িাংগঠবনর কাজবক কগাপন পাটিণ  কাজ ও িশস্ত্র িাংগ্রাবমর িাবথ র্থার্থভাবে িমসিে করবে হবে, কগাপন 

কাজ ও িশস্ত্র িাংগ্রাম হবে প্রিান কাবজর পদ্ধসে।  

মকু্ত অঞ্চবল প্রকাশয গর্িাংগঠন করবে হবে। 

আিা মকু্ত অঞ্চবল ো অিায়ী মকু্তাঞ্চবল প্রকাশয, আিা প্রকাশয ও কগাপন িাংগঠন গবে েুলবে হবে। 

আওয়ামী লীগ, মবকাপন্থী ও অনযানযবদর সনয়সিে গর্িাংগঠন, এমনসক প্রসেসক্রয়াশীল গর্ এোং আিা-িামসরক, িামসরক 

িাংগঠবন অনপু্রবেশ করা, কিিান কথবক িাংগতহীে কমীবদর কিিাবনই করবি কদওয়ার মািযবম অনপু্রবেশ করবে হবে। 

এ িরবনর অনপু্রবেবশর ককৌশল িুেই িহায়ক হবে। ইহা চাসলবয় কর্বে হবে। 

প্রকাশয-আিা প্রকাশয ও গর্িাংগঠবন কাজ করা এোং সেসভন্ন গর্িাংগঠবন অনপু্রবেশ করার কাজ হবে পাটিণ  ও িশস্ত্র 

িাংগ্রাবমর িহায়ক এোং অিীন। 



পতষ্ঠা ৬ 

পাটিণ র প্রিান িরবর্র িাংগ্রাম হবে িশস্ত্র িাংগ্রাম। 

পাটিণ র কাজ ও িশস্ত্র িাংগ্রাবমর মাবে পাটিণ  কাজ প্রিান। 

পাটিণ  কাজ, িশস্ত্র িাংগ্রাম এোং প্রকাশয ও গর্িাংগঠবনর কাবজর মবিয প্রথমটি প্রিান, সদ্বেীয়টি কগৌর্। 

পাটিণ  কাজবক র্ারা কগৌর্ কবর ো োদ কদয় িশস্ত্র িাংগ্রামবক প্রািানয কদয় োরা কচ-োদী। 

পাটিণ  ও িশস্ত্র িাংগ্রামবক র্ারা কগৌর্ কবর ো োদ কদয়, প্রকাশয ও গর্িাংগঠবনর কাজবক প্রািানয কদয় োরা দসের্পন্থী 

িসুেিাোদী ও িাংবশািনোদী। 

র্ারা পাটিণ  ও িশস্ত্র িাংগ্রামবক প্রািানয সদবে সগবয় প্রকাশয ও গর্িাংগঠবনর কাজ োদ সদবয় কদয় োরা োমপন্থী 

িসুেিাোদী। 

কগাপন পাটিণ  কাজ ও িশস্ত্র িাংগ্রামবক প্রািানয সদবে হবে, প্রকাশয কাবজর িবুর্াগ েযেহার করবে হবে, সেসভন্ন গর্িাংগঠবন 

ঢুবক পেবে হবে, গর্িাংগঠবন কাজ করবে হবে। 

শত্রু অঞ্চবল পাটিণ  কাজ কগাপনভাবে করবে হবে, মকু্ত অঞ্চবল এোং পাটিণ র অিীন কিনাোসহনীর মাবে পাটিণ র কাজ 

প্রকাবশয করবে হবে। 

পূেণোাংলা েি এলাকা, ঘনেিসেপূর্ণ, অথণননসেকভাবে িমসেকসশে, িাাংকত সেকভাবে ঐকযেদ্ধ (ভারে ও চীবনর িামাসজক 

অেিা কথবক এ িকল কারবর্ পতথক), এ কারবর্ এিাবন ককান রাজননসেক ঘটনা দ্রুে অসিকাাংশ জনগর্বক িমাবেসশে 

কবর। ফবল গর্িাংগ্রাম অভুযত্থাবন রূপ কনয়। 

এ কারবর্ই িােরা িামাসজক অগ্রগসের কেবে গরুতু্বপূর্ণ ভূসমকা পালন কবরবি। 

এ কারবর্ই শসক্তশালী িাে ও অনযানয গর্িাংগঠন গবে কোলা উসচে র্াবে গর্অভুযত্থানবক িশস্ত্র িাংগ্রাবমর িহায়ক 

সহবিবে েযেহার করা র্ায়। 

৮) সেসভন্ন আকত সের িাংবশািনোদী প্রিবঙ্গেঃ 

িম্প্রসে মসেন-আলাউসেন নয়া িাংবশািনোদীরা সেভক্ত হবয় পবেবি। মসেন-আলাউসেনবদর সেরবুদ্ধ োবদর অপর অাংশ 

কেতণক কর্ িকল অসভবর্াগ আনা হবয়বি োর অবনকগবুলা...পূবেণই আমরা কবরসি। এভাবে আমাবদর েক্তেয িঠিক েবল 

প্রমাসর্ে হবে। 

োবদর সেভসক্তকরর্ োবদর কদউসলয়াত্ব দ্রুেের কবরবি। 

হক-বোয়াহার িািারর্ কমীরা কনেত বত্বর প্রসে চরমভাবে আিা হাসরবয়বি। িািারর্ কমীরা োবদরবক েজণ ন করবি এোং 

সেপ্লেী লাইবন কাজ করার প্রস্তুসে সনবে।  
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কাজী-রবর্া, কদবেন-োিাররা সেভ্রাসন্তকর রাজনীসেক মাওলানা ভািানীর কনেত বত্ব সনেণাচবনর পাঁয়োরা করবি। 

মসনসিাং-বমাজাফফর িাংবশািনোদীরা সনবজবদর িরকার সেবরািী সহবিবে সচসেে করার েযথণ প্রবচষ্টা চালাবে। 

৯) চাকমা, মগিহ অনযানয জাসেগে িাংিযালঘ ুজনগবর্র আঞ্চসলক স্বায়ত্বশািবনর িাংগ্রাম িমথণন করা, োবদর উপর 

পসরচাসলে জােীয় সনপীেন েন্ধ করা, োবদর জােীয় সনপীেন সেবরািী িাংগ্রাবমর িাবথ একাত্মো কঘাষর্া িম্বসলে 

সচকা, কপাস্টার মারা। 

১০) আঞ্চসলক পসরচালকগর্ একটি িাইরীবে োর আওোিীন কমী-িহানভূুসেশীল িমথণকবদর অেীে ও েেণমান 

িম্পবকণ  সেসভন্ন িূে কথবক গতহীে েথযাসদ সলবি রািবে র্াবে ভসেষযবে ককিারবদর জানা িহজ হয়। 

১১) প্রসে ২ মাবি কমপবে একোর িােণেসর্ক কমী হওয়ার আবেদন করার জনয আহোন জানাবনা, র্াবে িােণেসর্ক 

কমী হবে ইেুক কমীবদর কিাঁজ পাওয়া র্ায় এোং োবদর কথবক কর্াগাবর্াগ কের করা র্ায়। 

১২) সনম্নসলসিে দসললিমূহ প্রকাশ করােঃ 

● “পূেণোাংলার অিমাপ্ত জােীয় গর্োসিক সেপ্লে িম্পন্ন করনু” িরবনর জনগবর্র জনয আহোন সেরী করা। 

● িামসরক-আিািামসরক োসহনী এোং জসলল-োবহরবদর ভূসমকা িম্পবকণ  েক্তেয সেরী করা। 

● মিুসলম োাংলা প্রিবঙ্গ েক্তেয সেরী করা। 

● িাাংগঠসনক অসভজ্ঞো এোং িামসরক অসভজ্ঞোর িারিাংকলন কবর দবুটা দসলল প্রর্য়ন করা। 

● পাটিণ র ইসেহাি প্রর্য়ন করা। 

● আন্তজণ াসেক পসরসিসের উপর একটি দসলল প্রর্য়ন করা। 

● একটি িামসরক রাজননসেক ইশবেহার প্রসে দ’ুমাবি কমপবে একোর ককন্দ্র কেতণক জনগবর্র উবেবশয প্রকাশ করা। 

১৩) উচ্চস্তবর কপ্রসরে িেয োসলকািহ কপ্ররর্ করবে হবে। প্রাপ্ত িবেযর িাবথ োসলকা সমসলবয় কদবি প্রাপক োসলকায় 

‘েবুে কপলাম’ সলবি স্বাের কদবে। কপ্ররক এ কাগজ েবুে কনবে। 

এর ফবল িেযাসদ আত্মিাৎ হবে না। 

১৪) প্রকাসশে দসললেঃ 

● রে গ্রুপ পুনমুণিবনর িময় কহসিাং-এ রে গ্রুপ (জােীয় িমাজোসিক দল) সলিবে হবে। 

এ দসলবল রে গ্রুবপর মবুিাশ চমৎকারভাবে উবন্মাসচে হবয়বি। ইহা োবদর কমীবদর মাবে হোশা িতসষ্ট করবি, িাচ্চা 

কমীবদরবক আমাবদর িাবথ কর্াগদাবন কপ্ররর্া সদবে, কগাঁোবদর মাবে কক্রাবির িঞ্চার করবি। 
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ইহার েযাপক সেেরর্ প্রবয়াজন। 

● েেণমান পসরসিসে প্রিবঙ্গ কবয়কটি দসলল”-এ েেণমান পসরসিসে পসরষ্কার করা হবয়বি। 

কসেপয় িাংবশািনীিহ দসললটি গতহীে হয়। 

● “িমাজেি, কশ্রর্ী িাংগ্রাম ও িামাসজক সেপ্লে প্রিবঙ্গ” দসলবল উপবরাক্ত সেষয়িমূহ িম্পবকণ  সেভ্রাসন্ত দরূ করবি, 

জােীয় গর্োসিক সেপ্লে ও িমাজোসিক সেপ্লবের িাবথ র্কু্ত সেসভন্ন প্রবের সেশদ ও িহজবোিয সেবেষর্ রবয়বি। 

ইহা একটি গরুতু্বপূর্ণ ও চমৎকার দসলল। এ িম্পবকণ  সেসভন্ন িাংবশািনী ও প্রস্তাে গতহীে হল। 

● ককন্দ্রীয় কসমটি কেতণক িাংবশাসিে কমণিূসচ পাঠ, পর্ণাবলাচনা এোং এর উপর মন্তেয কপশ করার জনয িেণস্তবর কপ্ররর্ 

করা। 

১৫) ককন্দ্রীয় কসমটির পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অসিবেশবনর দাম্পেয জীেন িাংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পাটিণ র মাবে িীমােদ্ধ পসরিবর কার্ণকরী 

করবে হবে। 

১৬) সেসভন্ন আকত সের িাংবশািনোদীবদর িাবথ র্কু্ত আন্তসরক সেপ্লেীবদর মোদশণগে ও িাাংগঠসনকভাবে ঐকযেদ্ধ করার 

পসরকল্পনা গতহীে হবলা। ইহা িাংগঠবনর সেসভন্ন স্তবর মোমে িাংগ্রবহর জনয কপ্ররর্ করা হবে। 

১৭) িভাপসে কেতণক প্রদি সনবদণশাসদ, সিদ্ধান্ত, প্রকাসশে দসললাসদ অনবুমাসদে হবলা। 

১৮) পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অসিবেশবনর ইশবেহার ও সিদ্ধান্ত েেণমান িভায় পসরেেণন ও পসরেিণনিহ গতহীে হবলা। 

িভায় িকল সিদ্ধান্ত িেণিম্মসেক্রবম গতহীে হয়। 

ককন্দ্রীয় কসমটির িপ্তম পূর্ণাঙ্গ অসিবেশবনর োসরি সনিণারর্ কবর িভার কাজ িাফলযজনকভাবে িমাপ্ত হয় ■ 

 

  


