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পতষ্ঠা ২ 

পূেণোাংলার িেণহারা পাটিণ র প্রথম ককন্দ্রীয় কসমটির িপ্তম পূর্ণাঙ্গ অসিবেশন িােলযজনকভাবে োর কাজ িম্পন্ন কবর। 

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

িভায় অনযানয সিদ্ধাবের মাবে সনম্নসলসিে সিদ্ধােিমূহ গতহীে হয়। 

১। িভায় ককন্দ্রীয় কসমটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অসিবেশবনর সিদ্ধােিমূহ পর্ণাবলাচনা করা হয় এোং অনবুমাদন করা হয়। 

সিদ্ধাবের মাবে কর্ িকল সিদ্ধাে োতবাোসয়ে হয়সন ো োতবাোয়বনর জনয বহোন জানাবনা হয়। 

কর্ িকল সিদ্ধাে োতবাোসয়ে হয়সন ো সনম্নরপূঃ 

ক) ১নাং সিদ্ধাে 

িামসরক কেবে অথণননসেক িমিযা িমািান হবে ককন্দ্রীয় কাজ। 

এ সিদ্ধাে কার্ণকরী করবে হবে। 

ি) ২নাং সিদ্ধাে  

শসুদ্ধ অসভর্ান িাংক্রাে সিদ্ধাে কার্ণকরী করবে হবে। 

গ) ৩নাং সিদ্ধাে 

ইহা এিনও িাংঘটিে হয়সন। কাবজই এ িম্ভােনা িম্পবকণ  প্রস্তুসে সনবয় রািবে হবে। 

এ সিদ্ধাে (এর েবল ভারে পূেণোাংলায় সিনয পাঠাবে অিসুেিায় পড়বে) সনম্নরূপ হবেঃ (এর েবল ভারে 

পূেণোাংলায় েযাপকভাবে িামসরক শসি সনবয়াবগ অিসুেিায় পড়বে)। 

ঘ) ১০নাং সিদ্ধাে কার্ণকরী করবে হবে। 

ঙ) ১২নাং সিদ্ধাে 

িামসরক, বিা-িামসরক োসহনী এোং জসলল-োবহরবদর িম্পবকণ  েিেয সেরী করা িসগে থাকবে েেণমান অেিার 

পসরবপ্রসেবে। 

▬ জনগবর্র জনয বহোন সেরী করা র্ার মাবে ঐকযফ্রবের বহোন থাকবে। 

▬ ‘মিুসলম োাংলা’ প্রিবঙ্গ েিেয সেরী করা। 

▬ পাটিণ র ইসেহাি প্রর্য়ন করা। 

▬ বেজণ াসেক পসরসিসের উপর েিেয সেরী করা। 

▬ কমপবে ২ মাবি একোর িামসরক, রাজননসেক, িাাংগঠসনক ইশবেহার প্রকাশ করা। 



পতষ্ঠা ৩ 

প্রভত সে সিদ্ধাে কার্ণকরী করা। 

২। জােীয় শত্রু িেম িাংক্রােঃ 

▬ জােীয় শত্রু িেবমর পূবেণ জনমে িতসি করা। এর উবেবশয জােীয় শত্রুর অপরািনামা এোং োর পসরবপ্রসেবে 

সনিণাসরে শাসতবা জনগবর্র মবিয প্রচার করা। 

এর েবল শত্রু জনগর্ কথবক সেসেন্ন হবে। জনগর্ োবদর শত্রুবদর সচনবে পারবে। িেবমর পবে ো প্রদত্ত শাসতবার 

পবে জনমে িতসি হবে। শত্রু োসহনী ভাল কলাকবদর িেম কবর বমাবদর কাাঁবি কদাষ চাপাবে পারবে না। 

সেসেন্ন িন্ত্রাি, েযসিগে কারবর্ িেম প্রভত সে কথবক বমাবদর কাবজর পাথণকয সনসর্ণে হবে। সকিু শত্রু পালাবে, 

সকিু বত্মিমপণর্ করবে, সকিু সনসিয় হবে, সকিুিাংিযক েৎপরো চাসলবয় র্াবে। েবল শত্রু িাংিযা কমবে। শত্রু 

পাসলবয় কগবলও ববেপ করার সকিু কনই। কারর্ এবে কাবজর োাঁিা দরূ হয় এোং ভসেষযবে োবক পাওয়া র্াবে। 

▬ শত্রুবদর শাসতবা সনম্নভাবে ভাগ করবে হবে। 

ক) িেম ি) কেেোর গ) জসরমানা ঘ) িেকণ  করা ঙ) িম্পসত্তর অাংশ ো কগাটা িম্পসত্ত োবজয়াপ্ত করা চ) 

দতসি রািা 

িেণসনম্ন শাসতবা সদবয় শরু ুকরবে হবে। জনগর্ কেতণক ঘতর্ীে, েহু অপরাি কবরবি, িেম েযেীে অনযানয শাসতবা 

প্রদান িবেও কশািরায়সন এরূপ শেবদর িেম করা এোং েযাপক প্রচার করা। 

েবল অবনক শত্রুই ভয় কপবয় বত্মিমপণর্ করবে, পলায়ন করবে ো সনসিয় হবয় পড়বে। এ িরবর্র িেম বমরা 

উদাহারর্ সহবিবে েুবল িরে। 

▬ িেবমর পূবেণ পাুংিানপুাুংি সেচার-সেবেচনা করা এোং উচ্চতবার কেতণক অনবুমাসদে কবর কনওয়া। 

▬ লঘ ুঅপরাবি িেম করবল িেবমর িাংিযা েযাপক হবে; শত্রুর প্রসেবরাি েতসদ্ধ পাবে। িেবমর োৎপর্ণ কবম 

র্াবে। কমবরডবদর িহনশীলো ও সেচার সেবেষবর্র েমো জন্মাবে না। েবল সিমে কপাষর্কারী, লঘ ুঅপরাি 

কবরবি এইরপূ কমবরড, কগসরলা ও জনগর্বক িেম করবে পাবর। এভাবে কমীবদর মাবে িমরোবদর উদ্ভে হবে 

পাবর। 

▬ িেম র্থািম্ভে কম করা।  

▬ েন্দীবদর অেযাচার না করা। েন্দীবদর ো িেবমর পূবেণ শত্রুবদর সনকট কথবক িের বদায় করা, স্বীকাবরাি 

বদায় করার জনয অথো সনিক সনর্ণােবনর িাসেবর সনর্ণােন না করা। 

▬ িািারর্ পদ্ধসেবে িেম করা (অেযাচার কবর নয়)। 

▬ শত্রুর উপর সদসহক সনর্ণােন, িেবম অস্বাভাসেক পদ্ধসের েযেহার শত্রুর সহাংস্রো ও প্রসেবরাি োড়ায়, 

বত্মিমপণবর্র ইো হ্রাি পায়। 



পতষ্ঠা ৪ 

উপবরাি পদবেপিমূহ কার্ণকরী করার অথণ হবে শত্রুবক সিন্নসভন্ন করার লেয অজণ ন করা। 

৩। িেবমর পরেেী পদবেপিমূহঃ 

▬ েযাপক প্রচার করা। 

▬ জনগর্বক পাটিণ র িশস্ত্র ও গর্িাংগঠবন িাংগঠিে করা। 

▬ শত্রুবক ভীে-িন্ত্রতবা করা। 

উপবরাি পদবেপিমহূ েযেীে িেম হবে সেসেন্ন িন্ত্রািমলূক কাজ। ইহা সেপ্লবের উপকাবর বিবে না। পাটিণ , 

িশস্ত্র োসহনী ও গর্িাংগঠবন জনগর্বক িাংগঠিে করা এোং শত্রু কিনাোসহনীবক র্বুদ্ধ পরাসজে করার পবথ জােীয় 

শত্রুরা প্রসেেন্ধক, োই োবদর উৎিাে প্রবয়াজন। শিু ুিেবমর স্বাবথণই নয়—এটা িেণদা মবন রািবে হবে। 

৪। বমাবদর কগসরলা গ্রুপিমূহবক একই িাবথ িশস্ত্র প্রচার টিম সহবিবে গরুতু্বিহকাবর েযেহার করা। 

োরা সচকা, কপাস্টার, সলেবলটিাং করবে। 

▬ রাবে োবম হযান্ডমাইক, চুঙ্গা প্রভত সে সদবয় েিত োর মািযবম পাটিণ র লাইন প্রচার করা। পুসলশ কযাবম্পর সনকট 

হাবট-োজাবরও প্রচার করা। 

▬ প্রচার টিম িশস্ত্র হবে। 

পূেণাবেই অনিুন্ধান করা, স্কাউট রািা, শত্রুর এম্বশু িম্পবকণ  িেকণ  থাকা। 

▬ িমে পূেণোাংলা েযাপী োমাঞ্চবল এইরপূ েৎপরো চালাবনা। 

▬ প্রচার টিম িবুর্াগ কপবল জােীয় শত্রু িেম করবে। 

▬ প্রবয়াজনীয় বত্মরোমূলক পদবেপ কনওয়া। 

▬ ইবলকশন েৎপরোর প্রাক্কাবল ট্রাসেক পুসলশ ও অনযানয উৎি কথবক হযান্ডমাইক িাংেহ করা, প্রবয়াজন হবল 

ক্রয় করা। 

৫। অপাবরশবনর কমান্ডার হওয়ার কর্াগযোিম্পন্ন একাসিক কমান্ডারবদর একটি অপাবরশবন েযেহার না করা। এক 

অপাবরশবন র্থািম্ভে এক অঞ্চবলর কগসরলাবদরই কনওয়া।  

৬। সেসভন্ন রাজননসেক, দলগে, কগাষ্ঠীগে এোং অনযানয প্রসেষ্ঠাবনর িাবথ িাংবর্াগ েজায় রািা। এর েবল োবদর 

সেষবয় অেগে হওয়া এোং োবদরবক সেসভন্ন সেষবয় বমাবদর মোমে জানাবনা িম্ভে হবে। 

▬ এ িরবর্র িাংবর্াগমলূক সেঠবক গরুতু্বপূর্ণ কমীবদর না পাঠাবনা। প্রবয়াজনীয় িেকণ ো অেলম্বন করা। 

৭। সেপ্লেী িাংোদ প্রসেষ্ঠান সেরী করা, সেসভন্ন এলাকায় িামসরক েৎপরো এোং জনিািারর্বক জানাবনা র্ায় 

এইরূপ ঘটনােলী “িাংোদ প্রসেষ্ঠাবনর জনয” এই সশবরানামায় পাঠাবনা। 
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সেপ্লেী িাংোদ প্রসেষ্ঠাবনর িাংোদ প্রসেসনসি িাংেহ করা।  

৮। বমাবদর নীসে হবে িেণহারা কের্ীর ঐকয। ইহা পাটিণ র মিযকার সেপ্লেীবদর এোং োইবরর সেপ্লেীবদর ঐকযেদ্ধ 

করার মািযবম িম্ভে। এ কারবর্ বমরা ঐবকযর িপবে, সেবভদপন্থীোবদর সেপবে। 

বমাবদর এই ঐবকযর লাইন বমাবদর কমীবদর মাবে, িেণহারা সেপ্লেী ও জনগবর্র মাবে প্রচার করা। 

৯। পূেণোাংলার িমে জাসেবকও ঐকেদ্ধ করা বমাবদর একটি নীসে। সেসভন্ন কদশবপ্রসমক কের্ী, তবার, জাসেগে, 

িমীয়, ভাষাগে িাংিযালঘ,ু কগাষ্ঠী ও েযসিবদরবক জােীয় মসুিফ্রবের মািযবম ঐকযেদ্ধ করা। 

১০। িারাপ কলাক, শত্রুচরবদর িাবথ সেবভবদর নীসেবে দতঢ় থাকা। 

১১। পূেণোাংলার িেণহারা সেপ্লেীবদরবক পাটিণ বে ঐকযেদ্ধ করা ও ো েজায় রািা বমাবদর একটি মহান সেপ্লেী 

দাসয়ত্ব। 

একইভাবে পূেণোাংলার িমে জাসেবক জােীয় মসুিফ্রবে ঐকযেদ্ধ করা বমাবদর একটি মহান সেপ্লেী দাসয়ত্ব। 

১২। েযুবরার অিীন অঞ্চল, এর অিীন উপঅঞ্চল, এর অিীন এলাকা, ইউসনয়ন এোং োম—এ হবে িাাংগঠসনক 

তবারিমূহ। 

১৩। সনম্নসলসিে মানদণ্ডিমূহ অঞ্চল সহবিবে স্বীকত সের জনয প্রবয়াজনঃ 

১) িােণেসর্ক কমী িেণসনম্ন ৫ জন। 

২) বঞ্চসলক কসমটি/বর্াগয পসরচালক থাকবে হবে। 

৩) কমপবে অবিণক অঞ্চবল কাজ থাকবে হবে। প্রায় থানায় িােণেসর্ক ো িসক্রয় কমী থাকবে হবে। 

৪) অথণননসেকভাবে স্বােলম্বী হবে হবে। 

৫) অঞ্চবলর িকল িাবন প্রচার থাকবে হবে। 

৬) জােীয় শত্রু িেবমর বত্মগে অেিা থাকবে। 

৭) েসমক-কত ষবকর মাবে কাজ থাকবে। 

৮) উচ্চতবার এবি কাজ পসরচালনা করবে পাবর এইরপূ বেয়িল থাকবে। 

৯) কর্াগাবর্াগ ককন্দ্র ও কুসরয়ার থাকবে হবে। 

১০) পাটিণ  সেবরািী েৎপরো প্রসেবরাবির েযেিা থাকবে হবে। 

অঞ্চলিমূহবক সনম্নসলসিে লেযিমূহ অজণ বনর কচিা চালাবে হবেঃ 

ক) কগসরলা র্দু্ধ পসরচালনা করা। 
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ি) সেতবাীর্ণ কগসরলা অঞ্চল গবড় কোলা। 

গ) সেসেন্ন কগসরলা অঞ্চলিমবূহর মাবে িাংবর্াগ িািন করা। 

ঘ) িােণেসর্ক সনয়সমে কগসরলা গ্রুপ গঠন করা। 

ঙ) বিসুনক অস্ত্র িাংেহ করা এোং ো রািার েযেিা করা। 

চ) অঞ্চবলর িকল িাবন পাটিণ  িাংগঠন গবড় কোলা। 

ি) িানীয় ভাল িােণেসর্ক কমী কের করা। 

জ) উচ্চতবারবক অথণ প্রদান করা।  

ে) িাপাবনার েযাপাবর স্বােলম্বী হওয়া। 

ঞ) সচসকৎিার েযেিা থাকা। 

ট) নারীবদর মাবে কাজ থাকবে। 

ঠ) েয়স্ক কলাকবদর মাবে কাজ থাকবে। 

ড) পসরেহবনর েযেিা থাকবে। 

ঢ) কেোর কর্াগাবর্াগ েযেিা থাকবে। 

র্) ঘাাঁটি এলাকা প্রসেষ্ঠার লেয থাকবে। 

১৪। উপ অঞ্চবলর মানদণ্ডঃ 

ক) িেণসনম্ন িােণেসর্ক কমী ১ জন। 

ি) অনযানয মানদণ্ড অঞ্চবলর অনরুূপ। 

১৫। কসমটির সেঠবক সনয়সমে িমাবলাচনা-বত্মিমাবলাচনা করা। 

১৬। জনগবর্র চাাঁদা সনিণাসরে কবর কদওয়া। োরা িামথণ অনরু্ায়ী চাাঁদা প্রদান করবেন। িামবথণযর কম চাাঁদা প্রদান 

করবল োকী অাংশ সলবি রািা এোং বদায় হবে েবল জানাবনা। 

১৭। রর্ননসেক গরুতু্বপূর্ণ িাবন এিন কথবকই পসরকসিেভাবে কমী কপ্ররর্ করা।  

১৮। োবম থাকা র্ায় এরপূ কপশা কমীবদরবক সশো কদওয়া। 

কর্মন—কেসরওয়ালা, মবুট, কহাসমও ডািার, োময ডািারী, কাঠসমসস্ত্র, িাসে কমরামেকারী ইেযাসদ। 

১৯। গরুতু্বপূর্ণ দাসয়বত্ব উবদযাগহীন, অলি, সঢলা, কোকা কলাক িমূ্পর্ণরবূপ পসরহার করা। 
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২০। িােণেসর্ক কমীবদর েযসিগে িম্পসত্ত সেসক্র কবর অথণ পাটিণ বে জমা কদওয়া। 

২১। কমী ও িহানভূুসেশীলবদর সনজস্ব পসরসচে জবনর োসলকা সদবে েলা এোং োর মিয কথবক ভাল কলাকবদর 

লাইন সদবে েলা। 

সনজ কমণবেবের োইবর অনযে পসরসচে জন থাকবল (র্াবদর লাইন কদওয়া র্ায় ো হবয়বি) ো উচ্চতবাবর পাঠাবনা। 

২২। মোদশণগেভাবে দতঢ় কমীবদর উসচে োবদর কদশবপ্রসমক বত্মীয়-স্বজনবদর িাবথ কর্াগাবর্াগ েজায় রািা (িম্ভে 

হবল)। 

২৩। কর্ িকল কমী প্রকাসশে ো কেরার ো গরুতু্বপূর্ণ োরা অেশযই ঘসনষ্ঠ বত্মীয়-স্বজনবদর োিিাবন র্াবে না 

ো অিেকণ ভাবে কদিা করবে না। িমীয় ও রাজননসেক প্রবে কদশবপ্রসমক পসরসচেজনবক সেরী না করা। ককান প্রকার 

স্বজনপ্রীসে না কদিাবনা। 

২৪। েেণমাবন ঐবকযর লাইন িঠিক। অেীবে নয়া িাংবশািনোদীবদর সেরবুদ্ধ িাংোবমর লাইন িঠিক সিল। কারর্ 

অেীবে োবদর িাবথ িাাংগঠসনক ঐবকয কগবল বমরা োবদর িারা োি হোম। োবদর জােীয় ও বেজণ াসেক 

প্রভােবক িাংোম কবর বমাবদর িঠিক লাইবনর প্রসেষ্ঠা কঠিন হবো।  

২৫। দসলল িম্পসকণ ে মোমে সনম্নসভসত্তবে সদবে হবেঃ 

▬ দসলবল িমিযা ও প্রোেলীর িমািান রবয়বি সকনা। 

▬ দসলবলর উবেশয িেল হবয়বি সকনা। 

▬ দসলবলর কাঠাবমা সকরপূ। 

▬ সেসেি। 

২৬। নেুন সরকু্রটবদরবক ও িহানভূুসেশীলবদরবক শাসতবামলূক েযেিা উদাহারর্িহ পড়াবনা। 

২৭। ককন্দ্রীয় কাজ প্রিবঙ্গঃ 

প্রায় িকল পসরচালক/বহোয়কই ককন্দ্রীয় কাজ কার্ণকরী করার র্থার্থ পদবেপ সনবে েযথণ হবয়বি। োরা অনযানয 

কাবজ েযতবা কথবকবি। েবল ককন্দ্রীয় কাজ েযাহে হবয়বি। 

এ কারবর্ পসরচালক/বহোয়ক সনজ কনেত বত্ব ককন্দ্রীয় কাবজর চসরোনরু্ায়ী দে ও কর্াগযবদর সনবয় ‘ককন্দ্রীয় কাজ 

োতবাোয়ন গ্রুপ’ গঠন করবে, অনযানয কাজ পসরচালবনর জনয অনযানয কাজ পসরচালনা গ্রুপ গঠন করবে। 

কমী স্বি হবল কশবষর কাজ করার জনয কমবরড সনবয়াগ। 

প্রথম কেবে কমী কম হবল সনবজই পসরচালনা করা। পসরচালক/বহোয়ক অথণাৎ ককন্দ্র র্সদ ককন্দ্রীয় কাজ োতবাোয়বনর 

জনয েযতবা থাবক েবেই িসেযকারভাবে ককন্দ্রীয় কাজ বাঁকবড় িরা এোং কাজ র্থাথণই ককন্দ্রীয় কাবজর মর্ণাদা পায়। 
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২৮। প্রসেটি অঞ্চবলরই িবুর্াগ ও িামথণ র্থার্থ েযেহার করা হবে না। এর িিযেহার করবে হবে। এ উবেবশয 

িাংগঠবনর গর্ববন্দালবনর পথ অনিুরর্ করবে হবে। অথণাৎ সেসভন্ন সেষয় কার্ণকরী করার জনয িকল কমী, 

িহানভূুসেশীল এোং জনগর্বক লাগাবে হবে। 

২৯। কদশীয় ও বেজণ াসেক পসরসিসে পর্ণাবলাচনা করা হয়। 

পূেণোাংলার রাজননসেক কেেবক চারভাবগ ভাগ করা র্ায়। 

ভারবের দালাল অাংশ। 

কিাসভবয়বটর দালাল অাংশ। 

মাসকণ বনর দালাল অাংশ। 

জােীয় গর্েন্ত্রী অাংশ। 

বওয়ামী লীগবকও অনরুূপ চারভাবগ ভাগ করা র্ায়। 

বওয়ামী লীগি জােীয় গর্োসন্ত্রক অাংশ িেুই দেুণল এোং অিাংগঠিে। পূেণোাংলার রাজননসেক েমো বওয়ামী 

লীগি ভারবের দালাল অাংবশর হাবে। োরা োকী সেন অাংশবক দাসেবয় করবি েমো েহাল রািবে চাবে। 

মাসকণ বনর দালাল অাংশ একইভাবে োকী সেন অাংশবক দাসেবয় করবি পূেণোাংলা দিল করবে চাবে। 

মাসকণ বনর দালালরা কিাসভবয়বটর দালালবদর উৎিাে কবর শত্রু কসমবয় ভারবের দালাল ও জােীয় গর্োসন্ত্রক অাংশবক 

দাোোর কচিা করবি। 

কিাসভবয়বটর দালাল অাংশও একইভাবে োসক সেন অাংশবক দাসেবয় করবি েমো দিল করবে চাবে। 

একইভাবে কিাসভবয়বটর দালালরা মাসকণ বনর দালালবদর উৎিাে কবর শত্রু কসমবয় ভারবের দালাল ও জােীয় 

গর্োসন্ত্রক অাংশবক দাসেবয় রািার কচিা করবি। 

একইভাবে জােীয় গর্োসন্ত্রক অাংশও োকী সেন অাংশবক দাসেবয় করবি েমো দিবলর িাংোম চালাবে। 

ভারবের দালাল অাংশ মাসকণ ন ও কিাসভবয়বটর দালালবদর কামড়া-কামসড়বক সনজ স্বাবথণ েযেহার করবি। োরা 

মাসকণ নীবদর িুশী করা ও কিাসভবয়বটর দালালবদর দাসেবয় রািার উবেবশয কিাসভবয়বটর দালালবদর সপটুসন সদবে। 

একইভাবে োরা মাসকণ বনর দালালবদর এোং জােীয় গর্োসন্ত্রক শসির সকিু অাংশবক সপটিবয়বি। 

পূেণোাংলার জােীয় গর্োসন্ত্রক অাংবশ রবয়বি পূেণোাংলার িেণহারা সেপ্লেীরা, কত ষক-েসমক, েুবদ েবুজণ ায়া, জােীয় 

েবুজণ ায়া, জাসেগে, ভাষাগে, িমীয় িাংিযালঘ ুঅথণাৎ িমে জাসে। 

িেণহারা সেপ্লেীবদরবক সনবজবদর ঐকয প্রসেষ্ঠা, িেণহারা কের্ীবক ঐকযেদ্ধ করা ও ো েজায় রািা, কত ষক-েসমক, 

েুবদ েবুজণ ায়া, জােীয় েবুজণ ায়াবদর জােীয় মসুিফ্রবে ঐকযেদ্ধ করবে হবে। 
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এভাবে িেণহারা কের্ীবক জােীয় গর্োসন্ত্রক অাংবশর কনেত ত্ব েহর্ করবে হবে। 

এ জােীয় গর্োসন্ত্রক অাংশবক দাসেবয় রািার কেবে ভারে, কিাসভবয়ট এোং মাসকণ বনর দালালবদর ভূসমকা একরকম 

এোং পরস্পর িহবর্াসগো কবর। 

এ জােীয় গর্োসন্ত্রক অাংশবকই সেবের িেণহারা কের্ী ও জনগর্ িমথণন করবে। 

৩০। কর্ িকল এলাকায় েযাপক জনগর্বক িাংগঠিে করার জনয কমীর অভাে রবয়বি কি িকল অঞ্চবল িাাংগঠসনক 

টিম (িাাংগঠসনক ও িামসরক িাংগঠন করার মে কমী) সেরী কবর কপ্ররর্ করা। োবদরবক সনসদণি অঞ্চবলর 

জনগর্বক িাংগঠসে করার দাসয়ত্ব প্রদান করা। োবদর িময়িীমাও সনিণারর্ কবর কদওয়া। 

এরা সনসদণি িমবয়র মাবে সনসদণি অঞ্চবলর পাটিণ , কগসরলা ও গর্িাংগঠন সেরী কবর সনসদণি কসমটিবক েসুেবয় কদবে। 

ঐ এলাকার কাজ কশষ হবল টিমবক অনয এলাকায় পাঠাবে হবে। 

এভাবে কমীস্বিো থাকবলও েযাপক এলাকায় িাংগঠন গবড় কোলা িম্ভে। 

এ িরবনর কাজ েেণমাবনই অবনক অঞ্চবল জররুী হবয় পড়বি। 

এই িরবনর দে টিম সেসভন্ন অঞ্চবল গবড় কোলা ও কাবজ লাগাবনা উসচে। 

৩১। পসরকিনা প্রর্য়বনর িময় কমীরা কেিাসন োতবাোসয়ে করবে পারবে োও কবঠারভাবে সেবেচনা করা উসচে। 

৩২। কর্ৌন সেষয়ক সশো প্রদান করা র্াবে কর্ৌন সেকত সে ও কর্ৌন অপরাি দরূ করা ও এড়াবনা র্ায়। 

িম্ভােয সেষয় 

▬ িমকামীো 

▬ িষণর্ 

▬ গসর্কােতসত্ত 

▬ েযেহারগে সেকত সে 

▬ প্রাক-সেোহ িম্পকণ 

▬ গভণ িারর্ ও জন্ম সনয়ন্ত্রর্ 

▬ সেোসহক সনয়ম 

▬ কপ্রম ও সেোবহর সেিো 

▬ কর্ৌবনর সজসেক কারর্িমহূ 

উপবরাি সেষয়িমূবহর উপর দসলল প্রর্য়ন। 
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৩৩। ককডার ইসেহাবি সনম্ন পবয়ে র্িু হবে। 

▬ ককান এলাকায় কেদরূ প্রকাসশে ো জানাবনা। 

৩৪। কর্াগাবর্াগ কদওয়ার িময় উি কর্াগাবর্াবগর োড়ীবে/সনকবট জােীয় শত্রু রবয়বি সকনা ো জানাবনা। 

৩৫। কেেোরকত ে ো শত্রু সনয়ন্ত্রবর্ থাকা কমবরড কেসরবয় বিার পর অথো েহুসদন কর্াগাবর্াগ সেসেন্ন থাকার 

পর কর্াগাবর্াগ হবল োবক র্াচাই কবর কাবজ লাগাবনা উসচে। 

৩৬। জননক কমীর সেষবয় কমীবদর সনকট মোমে চাওয়া। (পসরসশি—১) 

৩৭। অবর্াগয কলাকবদর সনবয় ককান প্রকার কসমটি গঠন না করা। 

প্রবয়াজন হবল সেসভন্ন তবাবর শিু ুপসরচালক দাসয়ত্ব পালন করবে। ইহা িেণতবাবর (বকন্দ্রীয় কসমটিবেও) প্রবর্াজয। 

পসরচালক োর িসুেিামে পরামশণদাো, িাহার্যকারী গ্রুপ/েযসি সনবয়াগ করবে। 

পসরচালক এবদর িাহার্য ও পরামশণ েহর্ করবেও পাবরন, নাও পাবরন। 

৩৮। র্েসদন কের্ী থাকবে েেসদন িেণহারার েবুজণ ায়ায় রপূােসরে হওয়ার িম্ভােনা থাকবে। এ কারবর্ কমবরডবদর 

েবুজণ ায়া সদক এোং েবুজণ ায়ায় রপূােসরে হওয়ার শেণিমবূহর সেরবুদ্ধ িেকণ  থাকবে হবে এোং িাংোম করবে হবে। 

এবক অপরবক িহায়ো ও র্াচাই করবে হবে। 

এভাবে একেরোোদ (সনবজ এোং কমীরা েবুজণ ায়ায় রূপােসরে হবে না এ সচো) সেবরাসিো করবে হবে। 

৩৯। পূেণোাংলার সেপ্লেী িাংোদ প্রসেষ্ঠান এোং পূেণোাংলার িেণহারার পাটিণ র সনরাপত্তা সেভাগ গঠন করা হবে। এ 

িাংক্রাে দসললাসদ অনবুমাসদে হবলা। 

৪০। জনগবর্র সেসভন্ন অাংশবক জােীয় মসুির জনয জােীয় মসুিফ্রবে কর্াগদাবনর বহোন জানাবনা। 

িামসরক ও বিা-িামসরক েসিবদর জনয পতথকভাবে বহোন জানাবনা। 

৪১। পাটিণ বে কর্াগদানকারীবদর প্রসে অস্ত্র জমা কদওয়ার জনয বহোন জানাবনা। 

৪২। ঐবকযর েিেয কমৌসলকভাবে ঠিক। ভাষাগে ও কাঠাবমাগে উন্নসে কবর েহর্ করা হবে। ঐবকযর লাইন 

োতবাোয়বনর সেষবয় প্রসেসলসপিহ সেসভন্ন গ্রুপবক বনষু্ঠাসনক পে প্রদান। 

৪৩। অঞ্চবলর মানদণ্ড অজণ বনর জনয বহোন জানাবনা হবে। কর্ িকল অঞ্চল ইসেমবিযই মানদণ্ড অজণন কবরবি 

োবদরবক স্বীকত সের জনয ববেদন করার বহোন জানাবনা হবে। 

৪৪। িমথণক ও সনরবপে িামেোদী, েবুজণ ায়া ও বমলাবদর িামথণানরু্ায়ী চাাঁদা িার্ণ কবর ো বদায় করা। 

দনুীসেপরায়র্ েুবদ েবুজণ ায়াবদর প্রসেও ইহা প্রবর্াজয। 
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৪৫। কবয়কটি প্রে, িামসরক দসলল (িাংবশািনীিহ), িাাংগঠসনক কসেপয় পবয়ে, কমীস্বিো দরূ করার উপায় 

গতহীে হল। 

৪৬। ককন্দ্রীয় সভসত্তবে প্রিান কাজ অথণননসেক িমিযা িমািাবনর দাসয়ত্ব সদবয় কমবরড সনবয়াগ করা। 

৪৭। এিন কথবকই েবমর সেভাগ করা র্াবে কবমণর উৎকষণো োবড়। 

৪৮। চবক্রর অেসশিাাংশ প্রমাসর্ে িরকারী চবর পসরর্ে হবয়বি এোং েৎপরো চালাবে। এবদর সেরবুদ্ধ িেকণ  

থাকবে হবে এোং োবদরবক ধ্বাংি করবে হবে। 

৪৯। জনগবর্র েথাকসথে সনেণাচবনর প্রসে ককান বিা ও উৎিাহ কনই। বওয়ামী লীগ রেী োসহনী কমাোবয়ন, 

বওয়ামী লীগ েযেীে অনয পাটিণ র প্রাথীবদর অপহরর্, হুমসক প্রদশণন, েন্দবুকর ডগায় কভাট েহর্ প্রভত সের মািযবম 

সনেণাচবনর প্রহিন করবি। সনেণাচন হবে বওয়ামী লীবগর েমো েজায় রািার একটি প্রহিন মাে। 

৫০। সনেণাচবনর কাল কথবক েষণার িূচনা পর্ণে োাংলাবদশ পুেুল িরকার রর্ননসেক বক্রমবর্র তবাবর থাকবে। অথণাৎ 

রেী োসহনী, পুসলশ ও অনযানয িশস্ত্র োসহনী িারা োমিমূহ পসরষ্কার করার প্রবচিা চালাবে। 

এ বক্রমবর্র রপূ হবে কঘরাও দমন, কিাাঁজ কর ধ্বাংি কর ইেযাসদ। এ অেিায় বমাবদর নীসে হবে রর্ননসেক 

প্রসেরো ো িাংরের্ অথণাৎ সনবজবদর কলাক ও অস্ত্র টিসকবয় রািা, কঘরাও দমন েযথণ করা, কাজবক িাংঘেদ্ধ 

করা। এ িময় সেকাশ কম হবে। 

েষণাকাবল োাংলাবদশ পুেুল িরকার রর্ননসেক প্রসেরো ো িাংরেবর্ র্াবে অথণাৎ োর লাভিমূহবক িিুাংেদ্ধ করার 

প্রবচিা চালাবে, িশস্ত্র োসহনীিমহূ অসভর্ান কশষ করবে, পাহারা, কচকবপাস্ট েযেিা করবে, বওয়ামী লীগ দালালবদর 

পুনেণািন করবে, োবদর িাংগঠিে ও িশস্ত্র করবে, প্রশািন েযেিা চাল,ু িিুাংেদ্ধ করবে। 

এ িময় বমরা রর্ননসেক বক্রমবর্র তবাবর কপৌাঁিাে। সেতবাীর্ণ োমাঞ্চবল কগসরলা র্দু্ধ িসড়বয় সদবে হবে, কগসরলা পাটিণ  

সেকাশ করবে হবে।  

েষণা কশষ হবলই এ তবার কশষ হবে। োাংলাবদশ পুেুল িরকার পুনরায় শকুনার িময় োর রর্ননসেক বক্রমর্ শরু ু

করবে। 

বমাবদরবকও েিন রর্ননসেক বত্মরো ো িাংরেবর্র নীসে েহর্ কবর কি অনরু্ায়ী পদবেপ সনবে হবে। অথণাৎ 

পাটিণ , কগসরলা ও অস্ত্র রো করবে হবে, কঘরাও দমন ভাঙ্গবে হবে। 

কাবজই সনেণাচবনর পর োাংলাবদশ পুেুল িরকাবরর রর্ননসেক বক্রমর্ সতবাসমে হবে থাকবে এোং রর্ননসেক 

প্রসেরোর তবাবর প্রবেশ করবে। েষণাকাবলই বক্রমবর্ অসজণ ে েলিমূহবক িিুাংেদ্ধ করবে হবে। 

বমাবদরবকও িীবর িীবর রর্ননসেক বক্রমবর্র তবাবর সেকাশ লাভ করবে হবে র্া চূড়াে রূপ পাবে েষণাকাবল। 

রর্নীসে িম্পসকণ ে িারর্া পসরচালকবদর একাে প্রবয়াজন র্াবে োরা সেসভন্ন রর্ননসেক তবাবরর উপবর্াগী িামসরক, 

িাাংগঠসনক, রাজননসেক, মোদশণগে কাজ সনর্ণয় করা ও ো কার্ণকরী করবে পাবর। 

েষণাকালীন রর্ননসেক বক্রমবর্র জনয িেণতবার অেশযই প্রস্তুসে েহর্ ও ো িম্পন্ন করবে। 

৫১। কমণিূচী িাংবশাসিে বকাবর গতহীে হবলা। 

৫২। সহবিে পরেেী িভায় কপশ করা হবে ■ 


