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পৃষ্ঠা ২ 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা সর্প্লর্ীবদর মযেকার ঐবকের পসরকল্পনা 

পূর্বর্াাংলার জনগণ, ির্বহারা সেণী এর্াং আন্তসরকভাবর্ সর্প্লর্ীরা ির্বহারা সর্প্লর্ীবদর মযেকার অননকে, র্ারাংর্ার সর্ভসিবি 

খুর্ই দুুঃসখি। 

িারা সর্প্লর্ীবদর ঐকে চান। জনগণ, ির্বহারা সেণী ও সর্প্লর্ীবদর আন্তসরক আকাঙ্খার িাবথ আমরাও একাত্মিা স াষণা 

কসর। পূর্বর্াাংলার র্িবমান সর্প্লর্ী পসরসিসিবি এ ঐকে আবরা অসযক প্রব াজন। 

এ কারবণ ির্বহারা সর্প্লর্ীবদর মবযে ঐকে প্রসিষ্ঠার জনে একর্ট পসরকল্পনা সপশ করা হবে। 

আমরা আশা কসর আন্তসরকভাবর্ সর্প্লর্ীরা এ পসরকল্পনা সর্বর্চনা করবর্ন এর্াং ঐবকের প্রবচষ্টা  িাড়া সদবর্ন। 

আমাবদর ির্বদা স্মরণ রাখবি হবর্ ির্বহারা সর্প্লর্ীবদর ঐকে ির্বহারা সেণী ও জনগবণর ঐবকের সমৌসলক শিব এর্াং 

সর্প্লর্ীবদর আত্মিোবগর িফলিার পূর্বশিব । 

ির্বহারার সর্প্লর্ীবদর মযেকার ঐবকের সভসি সনম্নরূপ 

 পূর্বর্াাংলার সর্প্লবর্র পথ প্রদশবক িাসিক সভসি সহবিবর্ মাকব ির্াদ-বলসননর্াদ-মাওবিিুঙ সচন্তাযারা গ্রহণ। 

 পূর্বর্াাংলার সর্প্লবর্র সর্বশষ অনশুীলবনর িাবথ মাকব ির্াদ-বলসননর্াদ-মাওবিিুঙ সচন্তাযারার সর্বশষ প্রব াবগর 

নীসি স্বীকার করা। 

 সিাসভব ট িামাসজক িাম্রাজের্াদীবদর সনিৃবে আযসুনক িাংবশাযনর্াদী এর্াং অনোনে সর্সভন্ন আকৃসির িাংবশাযনর্াদী 

ও িসুর্যার্াদীবদর সদশী  ও আন্তজব াসিক সেবে সর্বরাসযিা করা। 

 মাসকব ন িাম্রাজের্াদীবদর সনিৃবে িাম্রাজের্াদ, সিাসভব ট িামাসজক িাম্রাজের্াদ এর্াং িম্প্রিারণর্াদবক সর্বরাসযিা 

করা। 

মাকব ির্াবদর সমৌসলক সর্ষ  হবে অনশুীলন। মাকব ির্াবদর সমৌসলক নীসিিমহূবক র্জা  সরবখ অনশুীলবনর সভসিবি 

মাকব ির্াদীবদর ঐকের্দ্ধ হও া িম্ভর্। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা সেণীর প্রসিসনসযেকারী একর্টই রাজননসিক পার্টব  হবি পাবর। 

একর্ট সেণীর প্রসিসনসযেকারী একাসযক পার্টব  হবি পাবরনা। এ কারবণ পূর্বর্াাংলা ও ির্বহারা সেণীর প্রসিসনসযেকারী 

একাসযক পার্টব  হবি পাবরনা। 

অিএর্, একাসযক পার্টব র অসিে সর্বলাপ কবর একর্ট পার্টব  গবড় সিালা আন্তসরকভাবর্ ির্বহারা সর্প্লর্ীবদর সর্প্লর্ী দাস ে। 

এ দাস ে পালবন অসনেুকরা হবে ির্বহারা সেণীর িাবথ সর্শ্বাি ািক। 



পৃষ্ঠা ৩ 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা সর্প্লর্ীবদর মবযে সর্সভন্ন প্রবে সর্িকব  র্জা  সরবখও সনম্নভাবর্ ঐকে িম্ভর্। 

হক, আমজাদ গ্রুপিমূহ সিাসভব বটর ও ভারবির িাবথ পূর্বর্াাংলার জনগবণর জািী  দ্বন্দ্ববক প্রযান র্বল। িারা র্বলন, 

পূর্বর্াাংলা রাসশ ার উপসনবর্শ, ভারি িা িদারক করবে। 

জনার্ সিাহা র্বলন, পূর্বর্াাংলা ভারি-রাসশ া উভব রই উপসনবর্শ। ভারি-রাসশ া উভব র িাবথ পূর্বর্াাংলার জনগবণর 

জািী  দ্বন্দ্ব প্রযান দ্বন্দ্ব। 

মসিন-আলাউসিন গ্রুপ িামন্তর্াবদর িাবথ কৃষবকর দ্বন্দ্ববক প্রযান র্বলন। এবদর মবি পূর্বর্াাংলা আযা উপসনবর্শ। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  ভারিী  িম্প্রিারণর্াবদর িাবথ পূর্বর্াাংলার জনগবণর জািী  দ্বন্দ্ববক প্রযান দ্বন্দ্ব র্বল। এ 

সথবক আবি পূর্বর্াাংলা ভারবির উপসনবর্শ। 

এ সর্বেষণ সথবক িামসরক সেবে ির্বহারা পার্টব র লাইন হবে জািী  মসুিযদু্ধ, জািী  শত্রু খিবমর মাযেবম সগসরলা 

যদু্ধ শরু ুকরা। এ জািী  শত্রুরা একই িাবথ জনগণ কিৃবক  ণৃীি এর্াং িরকাবরর সচাখ-কান। 

হক, সিাহা, আমজাবদর সর্বেষবণর সভসিবি গহৃীি িামসরক লাইন হবে জািী  মসুিযদু্ধ, এর্াং স্বাভাসর্কভাবর্ই জািী  

শত্রু খিবমর মাযেবম সগসরলা যদু্ধ িূচনা করা। 

কাবজই জািী  শত্রু সনণবব র প্রবে অথবাৎ িামসরক লাইবন হক, সিাহা, আমজাবদর িাবথ ির্বহারা পার্টব র পাথবকে সনই। 

িারা যাবদরবক জািী  শত্রু র্বলন, ির্বহারা পার্টব ও িাবদরবক জািী  শত্রু র্বল। কাবজই িামসরক লাইন ও অনশুীলবনর 

র্িবমান মহুুবিব “জািী  শত্রু খিবমর মাযেবম জািী  মসুিযদু্ধ শরু ুকর”—এ সোগাবনর সভসিবি হক, সিা াহা, আমজাদ 

গ্রুবপর িাবথ ির্বহারা পার্টব র ঐকে িম্ভর্। এ জািী  শত্রু খিবমর প্রসি া  পুসলশ, সর্সিআর, রেী র্াসহনী, ভারিী  

র্াসহনী প্রভৃসিবদর স রাও দমবনর সর্রবুদ্ধ গণযবুদ্ধর রণনীসি ও রনবকৌশল প্রব াবগ ির্বহারা সর্প্লর্ীবদর মবযে সকান 

পাথবকে থাকবি পাবর না। 

কাবজই গ্রাম মিু করা, সগসরলা যদু্ধ পসরচালনা এর্াং  াাঁর্ট এলাকা গঠন প্রভৃসি িামসরক অনশুীলন অথবাৎ িশস্ত্র িাংগ্রাম 

আমরা ঐকের্দ্ধভাবর্ পসরচালনা করবি পাসর। 

এ অনশুীলবনর প্রসি া  প্রমাসণি হবর্ ভারি-রাসশ া উভব , না শযুমুাে ভারিী  িম্প্রিারণর্াদ প্রযান শত্রু। 

উপবরাি সর্বেষণ সথবক সদখা যা  জািী  শত্রু খিবমর মাযেবম জািী  মসুির সগসরলা যদু্ধ িূচনা সথবক  াাঁর্ট এলাকা 

গঠবনর পযবা  পযবন্ত প্রযান দ্ববন্দ্বর প্রবে আভেন্তরীণ সর্িকব  র্জা  সরবখও অনশুীলবনর সভসিবি আমবদর ঐকে র্জা  

সরবখ কাজ করা িম্ভর্। 

 



পৃষ্ঠা ৪ 

িাাংগঠসনক ঐকে 

িাাংগঠসনক ঐবকের পূবর্ব প্রব াজন মিাদশবগি ঐকে।  

মিাদশবগি ঐকে না হবল িাাংগঠসনক ঐকে র্টকবি পাবর না। িার প্রমান হবে হক-বিা াহা-মসিন-আলাউসিন, 

সদবর্ন-র্ািারবদর সর্ভি হব  পড়া, হক-বিা াহাবদর সর্ভি হব  পড়া, মসিন-আমজাদবদর সর্ভি হব  পড়া। কাবজই 

িাাংগঠসনক ঐবকের সভসি হবে মিাদশবগি ঐকে। 

এ ঐকে প্রসিষ্ঠাকালীন িমব  ঐবকে ইেুক সর্প্লর্ীরা এবক অপরবক কমবরিিলুভ িমাবলাচনা ও সনবজরা আত্মিমাবলাচনা 

করবর্ন। 

প্রকাশে িমাবলাচনা পসরহার করবর্ন এর্াং ঐকে সর্ষ ক কাজবক প্রাযানে সদবর্ন, ঐকে র্োহি হ  এরূপ কাযব পসরহার 

করবর্ন। 

ঐবকে ইেুক ন  এমন আন্তসরক সর্প্লর্ীবদর িাবথও িাংবযাগ িাপনা করা, িাবদরবক ঐবকের পবে র্ঝুাবনা, যীবর যীবর 

িাবদরবক ঐকের্দ্ধ করবি প্রবচষ্টা চাসলব  যাও া। 

সকর্লমাে ঐবকে অসনেুক প্রমাসণি শত্রুচরবদরই প্রকাবশে মবুখাশ উবমাচন করা। 

মিাদশবগি ঐবকের উবিবশে সর্বভদপন্থীর্াদ, আঞ্চসলকিার্াদ, উপদলর্াদ ও সগাড়ামীর্াদ সর্বরাযী শসুদ্ধ অসভযান পসরচালনা 

করা। এ শসুদ্ধ অসভযান পসরচালনা  ঐবকে ইেুকবদর এবক অপরবক িহা িা করা এর্াং এবক অপবরর অসভজ্ঞিা সথবক 

সশো গ্রহণ করা। 

এ প্রসি া  সর্বভদপন্থীর্াদ, আঞ্চসলকিার্াদ, উপদলর্াদ এর্াং সগাড়ামীর্াদ মিু কমবরিগণ িাাংগঠসনকভাবর্ ঐবকের 

পদবেপ সনবর্ন। 

এ প্রসি া  ঐবকে ইেুক আন্তসরক সর্প্লর্ীবদর সকিার ইসিহাি িাংগ্রহ করা এর্াং িাাংগঠসনকভাবর্ ঐবকের িম  িা 

সর্বর্চনা করা। এর ফবল এবজন্ট ও খারাপ সলাকবদর অনপু্রবর্শ র্োহি হবর্। ঐ ঐবকের িাাংগঠসনক লাইন হবে 

গণিাসিক সকসিকিা। 

পূর্বর্াাংলার র্িবমান ও অিীি রাজননসিক প্রে 

রাজননসিক প্রবে সর্িকব মলূক সর্ষব  অনশুীলন প্রমাণ র্েিীি সিদ্ধান্ত গ্রহবণ সর্রি থাকা। কারণ অনশুীলনসিদ্ধ ন  

এরূপ প্রবে িি সথবক সিদ্ধান্ত সনবি সগবল ঐকে সর্নষ্ট হবর্। 

 



পৃষ্ঠা ৫ 

রাজননসিক সেবে ঐকেমবি সপৌাঁোবনা িম্ভর্ এরপূ সর্ষ িমহূ খুাঁবজ সর্র করা, সর্িসকব ি সর্ষ িমবূহ মাকব ির্াদ-বলসননর্াদ-

মাওবিিুঙ সচিাযারার সমৌসলক নীসি ও অনশুীলবনর সভসিবি একর্ট একর্ট কবর ঐবকে সপৌাঁোবনা। 

পূর্বর্াাংলার অিীি রাজননসিক সর্বেষণ িম্পবকব ও সর্িকব মূলক প্রবে সিদ্ধান্ত গ্রহবণ সর্রি থাকা। 

মসিন-আলাউসিন প্রিবে 

এরা িামন্তর্াবদর িাবথ কৃষবকর দ্বন্দ্ববক প্রযান র্বলন। সেণী শত্রু খিবমর মাযেবম সগসরলাযদু্ধ চালাবি চান। 

সেণী শত্রু সহবিবর্ জনগণ কিৃবক  সৃণি িরকাবরর সচাখ-কান যসদ খিম করা হ  িবর্ ির্বহারা পার্টব র জািী  শত্রু 

খিবমর লাইবনর িাবথ িামসরক অনশুীলবন এর সকান পাথবকে সনই।  

সেণী শত্রু না জািী  শত্রু এ প্রবে ির্বহারারা সর্ভি না হব ও িামসরক অনশুীলবন সনবম্নাি িাযারণ সোগান সনব  

ঐকের্দ্ধ হবি পাবর। 

‘গ্রামিমহূবক প্রসিসি াশীলবদর কব্জা সথবক মিু কর।’ 

এ কব্জা ভাোর প্রসি া  পুসলশ, সর্সিআর, রেী র্াসহনী, সিনার্াসহনী এবল িাবদর সর্রবুদ্ধ গণযবুদ্ধর রণনীসি ও 

রণবকৌশল প্রব াবগ সকান সদ্বমি ির্বহারা সর্প্লর্ীবদর থাকবি পাবরনা। 

এ অনশুীলবনর প্রসি া  প্রমাসণি হবর্ পূর্বর্াাংলার প্রযান দ্বন্দ্ব। 

কাবজই প্রযান দ্ববন্দ্বর প্রবে সর্ভি না হব  আভেন্তরীণ সর্িকব  চাসলব ও িামসরক অনুশীলবন ঐকের্দ্ধ হব  কাজ করা 

িম্ভর্। 

সদবর্ন-র্ািার প্রিবে 

এরা প্রকাশে ও গণিাংগঠবনর কাজ করবি চান। এ পসরবপ্রসেবি ির্বহারা পার্টব র সর্বরায সনই। 

িবর্ সগাপন পার্টব  কাজ ও িশস্ত্র িাংগ্রাম প্রযান কাজ। 

মাকব ির্াদ-বলসননর্াদ-মাওবিিুঙ সচন্তাযারাবক িাসিক সভসি সহবিবর্ গ্রহণ করা, সিাসভব ট িামাসজক িাম্রাজের্াবদর সনিৃবে 

আযসুনক িাংবশাযনর্াদবক সর্বরাসযিা করা, ভ্রািৃপ্রিীম পার্টব িমহূ িম্পবকব  প্রকাবশে িমাবলাচনা না করা, সদশী  রাজনীসির 

সেবে সর্িকব মলূক সর্ষব  প্রকাবশে মিামি সপশ না করা, িাাংগঠসনক ও মিাদশবগি সেবে সর্বভদপন্থীর্াদ, উপদলর্াদ, 

আঞ্চসলকিার্াদ, সগাড়ামীর্াদ, কমবপদ্ধসির সেবে প্রকাশে ও সগৌণ কাবজর িম্পবকব র উপর শসুদ্ধ অসভযান পসরচালনার 

সভসিবি ভুল সচন্তাযারা ও ভুল কমবপদ্ধসি পসরহার কবর িাাংগঠসনকভাবর্ ঐকের্দ্ধ হও া িম্ভর্। 

 



পৃষ্ঠা ৬ 

িাাংগঠসনক লাইন হবর্ গণিাসিক সকিীকিা। অনশুীলন প্রমাসণি ন  এরূপ সর্ষব  িিগি সর্িকব  কবরই সিদ্ধান্ত না 

সনও া যাবি ঐকে সর্নষ্ট না হ । 

উপিাংহার 

সদশী  আন্তজব াসিক অনশুীলবন প্রমাসণি ন  এরপূ প্রবে িিগি সর্িকব  কবরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা র্া সর্ভি হও া র্া 

সর্ভি থাকা উসচি ন । 

পার্টব র সনিৃবে প্রযান যরবনর িাংগঠন হবে িশস্ত্র র্াসহনী এর্াং প্রযান যরবনর িাংগ্রাম হবে িশস্ত্র িাংগ্রাম। 

উপসনবর্সশক র্া আযা-উপসনবর্সশক, িামন্তর্াদী র্া আযা-িামন্তর্াদী সদবশ গ্রামিমূহ মিু করা,  াাঁর্ট এলাকা গঠন করা, 

গ্রাম দখল কবর শহর স রাও করা এর্াং সশষ পযবন্ত শহরিমহূ দখল করা হবে সর্প্লবর্র সমৌসলক বর্সশষ্টে। 

কাবজই প্রযান যরবনর িাংগঠন গবড় সিালা, প্রযান যরবনর িাংগ্রাম এর্াং সর্প্লবর্র সমৌসলক বর্সশষ্টেিমবূহর সেবে আমাবদর 

অনশুীলবন ঐকে িম্ভর্। অথবাৎ ঐবকের সদকই হবে প্রযান, অননবকের সদক সগৌণ। কাবজই রাজননসিক র্া অনোনে সেবে 

সর্িকব  চাসলব  সযব ও ঐকের্দ্ধভাবর্ কাজ করা িম্ভর্। 

আমরা আশা কসর আন্তসরক সর্প্লর্ীরা মাকব ির্াদ-বলসননর্াদ-মাওবিিুঙ সচন্তাযারার িার্বজনীন িিে এর্াং অনশুীলবনর 

সভসিবি ঐকের্দ্ধ হবর্ন। 

সর্সভন্ন প্রবে সর্িবকব র জনে সর্ভি হব  পার্টব র অযীন প্রযান িাংগঠন (িশস্ত্র র্াসহনী), প্রযান যরবনর িাংগ্রাম িশস্ত্র 

িাংগ্রাম এর্াং  াাঁর্ট এলাকা গঠবনর প্রসি াবক র্োহি করা উসচি ন । কারণ জনগবণর গণর্াসহনী োড়া সকেুই সনই 

এর্াং  াাঁর্ট এলাকা প্রসিষ্ঠা হবে সর্প্লবর্র গরুেুপূণব অগ্রগসি।  াাঁর্ট এলাকা ই সর্সভন প্রবে সর্িকব  করা, গবর্ষণা এর্াং 

িা িমাযান করা সে  হবর্। 

পূর্বর্াাংলার ও সর্বশ্বর ির্বহারা সেণী, জনগণ ও সর্প্লবর্র স্বাবথব আিনু, আমরা ঐকের্দ্ধ হই ■  

 


