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১৯৭৩ িাক্ষলর ৩রা জনু পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  িার প্রসিষ্ঠার সিিীয় র্ষব অসিক্রি করক্ষে। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  এ দ’ুর্েক্ষর অজব ন কক্ষরক্ষে অসিশয় িূলযর্ান অসিজ্ঞিা, পার্টব  গঠন, িশস্ত্র িাংগ্রাি ও 

জািীয় িসুিফ্রক্ষের িাক্ষথ জসিি র্হু কিৌসলক িিিযার্লীর িিাধান। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  িাকব ির্াদ-কলসননর্াদ-িাওক্ষিিুঙ সচন্তাধারার িার্বজনীন িিযক্ষক আক্ষরা অসধকির 

িফলিার িাক্ষথ পূর্বর্াাংলার সর্প্লক্ষর্র সর্ক্ষশষ অর্স্থার িাক্ষথ িিসিি করক্ষি িেি হক্ষয়ক্ষে। 

এ িিক্ষয়র িাক্ষে পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব — 

িশস্ত্র িাংগ্রাক্ষির িাৎপর্বপূর্ব অসিজ্ঞিা অজব ন কক্ষরক্ষে; 

জর্টল রাজননসিক পসরসস্থসি সর্ক্ষেষর্ কক্ষর িঠিকিাক্ষর্ রাজননসিক লাইন সনর্বক্ষয়র দেিা অজব ন কক্ষরক্ষে; 

পার্টব র িধযকার উপদলক্ষক িাফলযজনকিাক্ষর্ পরাসজি ও ধ্বাংি করার অসিজ্ঞিা লাি কক্ষরক্ষে; 

েুক্ষদ র্কু্ষজব ায়া কের্ী উদূ্ভি কিীক্ষদর িিাদশবগি পুনগবঠক্ষনর পদ্ধসি আয়ত্ব কক্ষরক্ষে; 

পার্টব র িধযকার িাংগ্রাি িঠিকিাক্ষর্ পসরচালনার উপায় উপলসি কক্ষরক্ষে; 

পার্টব র র্াইক্ষরর সর্প্লর্ীক্ষদরক্ষক ঐকযর্দ্ধ করার িঠিক পন্থার উদ্ভার্ন কক্ষরক্ষে। এিাক্ষর্ কের্ীগি ঐকয প্রসিষ্ঠা ও িা 

র্জায় রাখার িিিযার িিাধান কক্ষরক্ষে; 

পার্টব -র্সহিূব ি জনিাধারর্ক্ষক ঐকযর্দ্ধ ও িাংগঠিি করার জনয ঐকযফ্রক্ষের লাইন কার্বকরী করার উপায় উদ্ভার্ন 

কক্ষরক্ষে। এিাক্ষর্ জািীয় ঐকয প্রসিষ্ঠার িিিযার িিাধান কক্ষরক্ষে; 

িািসরক রর্ননসিক পসরসস্থসির িূলযায়ন এর্াং কি অনরু্ায়ী কিবর্য সনধবারর্ করক্ষি কপক্ষরক্ষে; 

িাাংগঠসনক কেক্ষে িিুাংর্দ্ধকরর্, িাক্ষনান্নয়ন, িহজ প্রশািন, একক্ষকন্দ্র প্রসিষ্ঠা ও িা র্জায় রাখা, র্াসি উপাদান 

র্জব ক্ষনর িিাধান কক্ষরক্ষে; 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  এ িিক্ষয়র িাক্ষে সর্রাট িাফলয অজব ন কক্ষরক্ষে। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব র সর্কাক্ষশর ইসিহাক্ষি এই দ’ুর্ের হক্ষে িরু্র্বকাল। 
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সর্প্লর্ করার জনয প্রক্ষয়াজন সর্প্লর্ী পার্টব । পূর্বর্াাংলার জনগক্ষর্র জািীয় িসুি ও গর্িক্ষের িাংগ্রাি র্ারর্ার র্যথব 

হক্ষয়ক্ষে সর্প্লর্ী পার্টব র কনিৃক্ষত্বর অিাক্ষর্। 

িদুীর্ব দইুশি র্েক্ষরর িাংগ্রাক্ষির ফক্ষল র্রৃ্টক্ষশরা উৎখাি হক্ষলও জনগক্ষর্র জািীয় িসুি ও গর্িক্ষের িাংগ্রাি িফল 

হয়সন, আিলািাসেক পুুঁসজপসি ও িািন্তর্াদীরা পাসকস্তাক্ষনর েিিা দখক্ষলর ফক্ষল জািীয় গর্িাসেক সর্প্লর্ অিিাপ্ত 

রক্ষয় র্ায়। 

পূর্বর্াাংলার জনগর্ জািীয় গর্িাসেক সর্প্লর্ িম্পন্ন করার জনয র্ারাংর্ার িাংগ্রাি কক্ষর। লে লে জনগর্ প্রার্ 

সর্িজব ন কদয়। পূর্বর্াাংলার আিলািাসেক পুুঁসজর্াদী ও িািন্তর্াদীরা িারিীয় িম্প্রিারর্র্াদীক্ষদর কেক্ষক এক্ষন িাক্ষদর 

হাক্ষি পূর্বর্াাংলাক্ষক িুক্ষল কদয়। 

এিাক্ষর্ সর্প্লর্ী পার্টব র কনিৃত্ব না থাকায় জনগক্ষর্র এ িকল িাংগ্রাি র্যথব হয়। 

িদুীর্বকাক্ষলর িাংগ্রাক্ষির ইসিহাি প্রিার্ করক্ষে ির্বহারা কের্ীর সর্প্লর্ী রাজননসিক পার্টব র কনিৃত্ব র্যিীি অনয ককান 

কের্ীর রাজননসিক পার্টব র কনিৃক্ষত্ব জনগক্ষর্র িসুি আিক্ষি পাক্ষর না। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা কের্ী হক্ষে পূর্বর্াাংলার ির্চাইক্ষি প্রগসিশীল সর্কাশিান কের্ী, র্ার রক্ষয়ক্ষে সর্প্লর্ করার 

বর্জ্ঞাসনক িাসিক সিসি িাকব ির্াদ-কলসননর্াদ-িাওক্ষিিুঙ সচন্তাধারা। 

পূর্বর্াাংলার সর্প্লর্ী জনগর্ অসি আগ্রক্ষহর িাক্ষথ িাকব ির্াদক্ষক আুঁকক্ষি ধক্ষর, সনক্ষজক্ষদরক্ষক ির্বহারায় রূপান্তক্ষরর প্রক্ষচষ্টা 

চালায়, ির্বহারা কের্ীর রাজননসিক পার্টব  িাংগঠিি করা এর্াং জনগর্ক্ষক িসুির িাংগ্রাক্ষি কনিৃত্ব প্রদাক্ষনর প্রক্ষচষ্টা 

চালায়।  

সকন্তু অির্বহারা কের্ীর অপসরর্সিবি প্রসিসনসধরা ির্বহারাক্ষদর কনিৃত্ব দখল কক্ষর, ির্বহারা সর্প্লর্ী পার্টব র পসরর্ক্ষিব 

িাংক্ষশাধনর্াদী-িাংস্কারর্াদী পার্টব  গক্ষি কিাক্ষল, ির্বহারা কের্ী ও জনগক্ষর্র িাক্ষথ সর্শ্বাির্ািকিা কক্ষর, িাক্ষদরক্ষক 

সর্পক্ষথ পসরচালনা কক্ষর। 

এ িকল িাংক্ষশাধনর্াদীক্ষদর উৎখাি কক্ষর ির্বহারা কের্ীর সর্প্লর্ী রাজননসিক পার্টব  প্রসিষ্ঠার উক্ষেক্ষশয পূর্বর্াাংলার 

ির্বহারা সর্প্লর্ীরা প্রসিসক্রয়াশীলক্ষদর সর্রকু্ষদ্ধ সর্ক্ষরাহ কক্ষর, ির্বহারা কের্ীর রাজননসিক পার্টব  প্রসিষ্ঠার জনয ১৯৬৮ 

িাক্ষলর ৮ই জানয়ুারী “পূর্বর্াাংলা েসিক আক্ষদালন” প্রসিষ্ঠা কক্ষর। 

পূর্বর্াাংলার সর্প্লর্ী িাংগ্রাক্ষির ইসিহাক্ষি এিাক্ষর্ একর্ট নিুন অধযাক্ষয়র িূচনা হয়। অনসিজ্ঞ িররু্ সর্প্লর্ীরা 

পর্বিপ্রিার্ র্াুঁধা-সর্পসি অগ্রাহয কক্ষর সর্প্লর্ী অনশুীলক্ষন কলক্ষগ থাক্ষক, িি ও অনশুীলক্ষনর িিিয় িাধন করা এর্াং 

িাকব ির্াক্ষদর িার্বজনীন িিযক্ষক আয়ি করার প্রক্ষচষ্টা চালায়। 
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িাক্ষদর সশশিুলুি অনসিজ্ঞিা, অপসরপক্কিা অসিজ্ঞিা ও পসরপক্কিায় রপূ লাি করক্ষি থাক্ষক। এিাক্ষর্ িারা 

ির্বহারা কের্ীর রাজননসিক পার্টব  প্রসিষ্ঠার কর্াগযিা অজব ন কক্ষর। 

িহান কপয়ারার্াগাক্ষন পাক-িািসরক ফযাসিস্টক্ষদর কািাক্ষনর কগালার শক্ষের িাক্ষে ১৯৭১ িাক্ষলর ৩রা জনু প্রসিসষ্ঠি 

হয় পূর্বর্াাংলার ির্বহারা কের্ীর সর্প্লর্ী রাজননসিক পার্টব  “পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব ”; িিাপ্ত হয় পূর্বর্াাংলা েসিক 

আক্ষদালক্ষনর ঐসিহাসিক িূসিকা। 

এিাক্ষর্ পূর্বর্াাংলার সর্প্লর্ী িাংগ্রাক্ষির ইসিহাক্ষি িূচনা হয় এক নিুন অধযাক্ষয়র। পূর্বর্াাংলার জনগক্ষর্র সর্প্লর্ী 

িাংগ্রাি পসরচালনার জনয একর্ট সর্প্লর্ী পার্টব র অনপুসস্থসি দরূ করার লেয িািক্ষন করক্ষখ পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  

সর্প্লর্ী অনশুীলন চাসলক্ষয় র্ায়। 

৩ 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  প্রসিষ্ঠার প্রথি কথক্ষকই িশস্ত্র িাংগ্রািক্ষক জনগক্ষর্র িসুির একিাে পথ র্ক্ষল গ্রহর্ কক্ষর। 

িশস্ত্র িাংগ্রািক্ষক পার্টব র প্রধান ধরক্ষর্র িাংগ্রাি, িশস্ত্র র্াসহনীক্ষক পার্টব র কনিৃক্ষত্ব প্রধান ধরক্ষনর িাংগঠন সহক্ষিক্ষর্ গক্ষি 

কিালার লাইন গ্রহর্ কক্ষর। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  র্ীরক্ষত্বর িাক্ষথ পাক-িািসরক ফযাসিস্টক্ষদর সর্রকু্ষদ্ধ জািীয় িসুি িাংগ্রাি পসরচালনা 

কক্ষর। একই িাক্ষথ িারিীয় িম্প্রিারর্র্াদ ও িার িাক্ষর্দার আওয়ািী লীগ ফযাসিস্টক্ষদর পূর্বর্াাংলা দখক্ষলর 

চক্রান্তক্ষক সর্ক্ষরাসধিা কক্ষর। 

একসদক্ষক পাক-িািসরক ফযাসিস্টক্ষদর, অনযসদক্ষক িারিীয় িম্প্রিারর্র্াদ ও িার িাক্ষর্দারক্ষদর প্রচণ্ড চাক্ষপর িকু্ষখও 

পার্টব  র্টক্ষক থাক্ষক, অর্যাহিিাক্ষর্ িৎপরিা চাসলক্ষয় র্ায়। 

র্হু কিী, কগসরলা ও িহানিূুসিশীল এর্াং িিথবক িহান আত্মর্সলদাক্ষনর িাধযক্ষি এ িিয়কার িাংগ্রািক্ষক উজ্জ্বল 

কক্ষর কগক্ষেন। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  ১৯৭১-এর সেক্ষিম্বক্ষর িারিীয় িম্প্রিারনর্াদীক্ষদর পূর্বর্াাংলা দখল, পুিুল িরকার 

কাক্ষয়ক্ষির পসরক্ষপ্রসেক্ষি উদূ্ভি রাজননসিক পসরসস্থসির িঠিক িূলযায়ন কক্ষর ও িঠিক রাজননসিক লাইন প্রর্য়ন 

কক্ষর। 

এ িিয় পার্টব  িাফলযজনকিাক্ষর্ িার প্রথি জািীয় কাংক্ষগ্রি অনসুষ্ঠি কক্ষর এর্াং রাজননসিক লাইন প্রর্য়ন কক্ষর। 

পার্টব  কাংক্ষগ্রক্ষি িঠিকিাক্ষর্ সিদ্ধান্ত গ্রহর্ কক্ষর কগািািীর্াদক্ষক পার্টব র প্রধান সর্পদ সহক্ষিক্ষর্। 

কাংক্ষগ্রক্ষি পার্টব র নিুন কনিৃত্ব সনর্বাসচি হয়। 

কাংক্ষগ্রক্ষি সকেুিাংখযক িাগযাক্ষিষী, িকু্ষর্াগ িন্ধানী, িসুর্ধার্াদী কনিৃক্ষত্ব অনপু্রক্ষর্শ কক্ষর। অসচক্ষরই িারা পার্টব র 

অিযন্তরস্থ ও র্াইক্ষরর িসুর্ধার্াদীক্ষদর িাক্ষথ ষির্ে কক্ষর পার্টব র েিিা দখল এর্াং পার্টব ক্ষক ধ্বাংি করার ির্বাত্মক  



পৃষ্ঠা ৫ 

প্রক্ষচষ্টা চালায়, িারা পার্টব র িাক্ষে উপদলীয় কার্বকলাপ চালায় এর্াং চক্র গঠন কক্ষর। এিাক্ষর্ সর্শ্বাির্ািক 

ফজল-ুিলুিান চক্ষক্রর উদ্ভর্ হয়। 

পার্টব র িঠিক লাইন, পার্টব র কনিৃক্ষত্বর িিকব িা, কিীক্ষদর আন্তসরকিার কারক্ষর্ চক্র িার উক্ষেশয িাধক্ষন র্যথব হয়। 

চক্ষক্রর প্রসিসক্রয়াশীল প্রিার্ িিূক্ষল উৎপার্টি করার জনয পার্টব  র্যাপক িিাদশবগি িাংগ্রাি পসরচালনা কক্ষর। এ 

উক্ষেক্ষশয কসিপয় সর্ষক্ষয়র উপর শসুদ্ধ অসির্ান পসরচালনা করা হয়। 

এিাক্ষর্ পার্টব  িিাদশবগি িাংগ্রাি পসরচালনার িাকব ির্াদী রীসি রপ্ত কক্ষর। 

চক্ষক্রর সর্রকু্ষদ্ধ িিাদশবগি িাংগ্রাি পসরচালনা, শসুদ্ধ অসির্ান পসরচালনা পূর্বর্াাংলার সর্প্লর্ী িাংগ্রাক্ষির ইসিহাক্ষি 

িমূ্পর্ব নিুন র্টনা। 

অসচক্ষরই চক্র িিাদশবগি, রাজননসিক, িাাংগঠসনকিাক্ষর্ িমূ্পর্বরকূ্ষপ পরাসজি হয়, িাক্ষদরক্ষক পার্টব  কথক্ষক সচরিক্ষর 

র্সহষ্কার করা হয়। প্রসিসর্প্লর্ী িৎপরিা চালাক্ষি সগক্ষয় িাক্ষদর ককউ ককউ খিি হয়। 

চক্র গঠক্ষনর ফক্ষল পার্টব র সর্কাক্ষশর কেক্ষে সকেুটা েসি হয়, সকন্তু চক্ষক্রর উদ্ভক্ষর্র ফক্ষল পার্টব  সর্সিন্ন সর্ষক্ষয় 

অসিশয় িলূযর্ান সশো অজব ন কক্ষরক্ষে। চক্র হক্ষে পার্টব র কনসির্াচক সশেক। 

চক্র গঠন িম্ভর্ হয় কগািািীর্াদীক্ষদর িাক্ষথ িাংকীর্ব অসিজ্ঞিার্াদীক্ষদর িিিক্ষয়র ফক্ষল। পার্টব  কগািািীর্াদ সর্ক্ষরাধী 

শসুদ্ধ অসির্ান পসরচালনা করার সিদ্ধান্ত কনয়। 

এ শসুদ্ধ অসির্ান পসরচালনার প্রসক্রয়ায় পার্টব  েুক্ষদ র্কু্ষজব ায়া কের্ী উদূ্ভি কিীক্ষদর িিাদশবগি পনুগবঠক্ষনর সর্ষক্ষয় 

আক্ষরা গিীরির জ্ঞান অজব ন কক্ষর। 

পার্টব  েুক্ষদ র্কু্ষজব ায়া িিাদশব ও িার র্সহিঃপ্রকাশিিূহ গিীরিাক্ষর্ অধযয়ন কক্ষর এর্াং উপলসি কক্ষর কর্, েুক্ষদ 

র্কু্ষজব ায়া কের্ী উদূ্ভি কিীক্ষদর িিাদশবগি পুনগবঠন করাই হক্ষে উপসনক্ষর্সশক-আধা উপসনক্ষর্সশক-িািন্তর্াদী-আধা 

িািন্তর্াদী কদক্ষশর সর্প্লক্ষর্র কিৌসলক িিিযা। 

এ প্রিক্ষে পার্টব  িঠিকিাক্ষর্ সনর্বয় কক্ষর সচন্তার িাক্ষথ কক্ষিবর, প্রসিিা-কর্াগযিার িাক্ষথ অনশুীলক্ষনর, র্সুদ্ধ-

সর্চের্িার িাক্ষথ উৎপাদন পদ্ধসির িম্পকব । কিব কথক্ষকই সচন্তার উদ্ভর্, সকন্তু সচন্তা আর্ার কিবক্ষক সনয়ের্ কক্ষর। 

অনশুীলন প্রাথসিক, প্রসিিা, কর্াগযিা অনশুীলক্ষনর উপর সনিব রশীল, আর্ার কর্াগযিা, প্রসিিা অনশুীলনক্ষক 

প্রিার্াসিি কক্ষর। আগ্রহ, কলক্ষগ থাকা, একাগ্রিাই হক্ষে প্রসিিা। উৎপাদক্ষনর পদ্ধসির উপর র্সুদ্ধ-সর্চের্িা 

সনিব রশীল, আর্ার র্সুদ্ধ-সর্চের্িা উৎপাদক্ষনর পদ্ধসি পসরর্িব ক্ষন িহায়ক। 

এিাক্ষর্ পার্টব  সচন্তাধারা পসরর্িবন করার এর্াং কিবরীসিক্ষক িাংক্ষশাধন করার িাধযক্ষি উন্নিির কিবপদ্ধসি চাল ু

করা, কিীক্ষদর িাক্ষনান্নয়ন করা, কর্াগয প্রসিিার্ান কিী িসৃষ্ট করার িিিযা িিাধাক্ষনর চাসর্কাঠি লাি কক্ষর। 

পার্টব  আিযন্তরীর্ ঐকয র্জায় রাখা, িঠিকিাক্ষর্ পার্টব -অিযন্তরস্থ িাংগ্রাি পসরচালনা করা, িিাক্ষলাচনা-

আত্মিিাক্ষলাচনা পসরচালনার িিিযার িিাধান কক্ষর। 



পৃষ্ঠা ৬ 

পার্টব -অিযন্তরস্থ ঐকয র্জায় রাখার িাক্ষথ িাক্ষথ পার্টব -র্সহিূব ি সর্প্লর্ীক্ষদরক্ষক ঐকযর্দ্ধ করার উক্ষেক্ষশয পার্টব  

বর্জ্ঞাসনক পদ্ধসির উদ্ভার্ন কক্ষর এর্াং কি অনরু্ায়ী প্রক্ষচষ্টা চালায়। 

এিাক্ষর্ পার্টব -অিযন্তরস্থ িাংগ্রাি পসরচালনা করা, আিযন্তরীন ঐকয র্জায় রাখা, একই িাক্ষথ র্াইক্ষরর সর্প্লর্ীক্ষদর 

ঐকযর্দ্ধ করার িাধযক্ষি কের্ীগি ঐকয প্রসিষ্ঠা ও িা র্জায় রাখার উপায় উদ্ভার্ন কক্ষর। পার্টব  কের্ীগি ঐকয 

প্রসিষ্ঠার িাক্ষথ িাক্ষথ জািীয় ঐকয প্রসিষ্ঠার জনয পদক্ষেপ কনয়। 

পূর্বর্াাংলার জনগক্ষর্র র্যাপক অাংশই কদশক্ষপ্রসিক। এক্ষদর সর্রাট অাংশ হক্ষে েুক্ষদ র্কু্ষজব ায়া। এরা পূর্বর্াাংলার সর্প্লক্ষর্র 

কিৌসলক সিে। এক্ষদরক্ষক পার্টব -কনিৃক্ষত্ব ঐকযর্দ্ধ করার উপর সর্প্লক্ষর্র সর্জয় অজব ন সনিব র করক্ষে। 

কাক্ষজই এক্ষদরক্ষক ঐকযর্দ্ধ করার জনয ির্বহারা কের্ীর কনিৃক্ষত্ব প্রক্ষয়াজনীয় িাংগঠন গক্ষি কিালা অপসরহার্ব। 

পূর্বর্াাংলার েুক্ষদ র্কু্ষজব ায়া এর্াং অনযানয কদশক্ষপ্রসিকক্ষদর ঐকযর্দ্ধ করা র্ায়—এরূপ িাংগঠন হক্ষে পূর্বর্াাংলার জািীয় 

িসুিফ্রে এর্াং িার িাক্ষথ র্িু িাংগঠনিিূহ। 

পার্টব  এিাক্ষর্ পূর্বর্াাংলার জািীয় িসুি িাংগ্রাক্ষি িিগ্র জনগর্ক্ষক পার্টব র কনিৃক্ষত্ব পসরচাসলি করার জনয জািীয় 

িিুফ্রে গঠক্ষনর সিদ্ধান্ত গ্রহর্ কক্ষরক্ষে। এিাক্ষর্ পার্টব  পূর্বর্াাংলার েুক্ষদ র্কু্ষজব ায়া এর্াং অনযানয কদশক্ষপ্রসিক কের্ী, 

স্তর, জাসিগি, িাষাগি ও ধিীয় িাংখযালর্ ু জনগর্ক্ষক জািীয় িসুি িাংগ্রাক্ষি ঐকযর্দ্ধিাক্ষর্ পসরচাসলি ও 

িাংগঠিি করার িঠিক লাইন গ্রহর্ কক্ষরক্ষে। 

এ িিয় পার্টব  িািসরক কেক্ষেও কিৌসলক গুরতু্বপূর্ব এর্াং িদুরুপ্রিারী িাৎপর্ব িম্পন্ন িিিযার িিাধান কক্ষর র্া 

িশস্ত্র িাংগ্রাি, পার্টব -সর্কাক্ষশর িাক্ষথ র্সনষ্ঠিাক্ষর্ জসিি। 

পার্টব  জািীয় শত্রু খিক্ষির িাক্ষথ র্িু িিিযার্লীর িিাধান কক্ষর, িশস্ত্র প্রচার র্টক্ষির িাধযক্ষি গ্রািয প্রচাক্ষরর 

অসিশয় কার্বকর পদ্ধসির উদ্ভার্ন কক্ষর। 

পার্টব  িািসরক রর্ননসিক পসরসস্থসির িূলযায়ন এর্াং কি অনরু্ায়ী পার্টব র িিাদশবগি, িাাংগঠসনক, রাজননসিক ও 

িািসরক কাজ সনধবারক্ষর্র পদ্ধসি আসর্ষ্কার কক্ষর। 

পার্টব  িাাংগঠসনক কেক্ষেও সর্রাট িাফলয অজব ন কক্ষরক্ষে। কিীক্ষদর িাক্ষনান্নয়ন ও কিীস্বল্পিা দরূ করার িি পার্টব -

সর্কাক্ষশর কিৌসলক িিিযার িিাধান করা হক্ষয়ক্ষে। 

এ িিক্ষয় পার্টব  অজব ন কক্ষরক্ষে সর্প্লক্ষর্ কিী ও কনিৃক্ষত্বর িূসিকা, পার্টব  ও সর্প্লক্ষর্র স্তক্ষরর িাক্ষথ কনিৃক্ষত্বর কর্াগযিার 

িম্পকব , পার্টব র িাক্ষে এক ককন্দ্র র্জায় রাখা ও িা শসিশালী করা, উন্নিির কনিৃত্ব িম্পক্ষকব  গরুতু্বপূর্ব 

ধারর্ািিূহ। 

পার্টব র সর্কাক্ষশর িাক্ষথ র্িু আনষু্ঠাসনকিা, েিসর্িাগ, পরীো-সনরীো ও িারিাংকলন, িহজ প্রশািন র্যর্স্থা 

পার্টব র সর্সিন্ন স্তর আয়ত্ব করক্ষে। 

 



পৃষ্ঠা ৭ 

পার্টব ক্ষক িাাংগঠসনকিাক্ষর্ িিুাংর্দ্ধ করার পূক্ষর্ব প্রক্ষয়াজন িিাদশবগিিাক্ষর্ িিুাংর্দ্ধকরর্। িিাদশবগি িিুাংর্দ্ধকরক্ষর্র 

প্রসক্রয়া, র্াসিটা অজব ন, টাটকাটা গ্রহর্, িাক্ষনান্নয়ন, ককোর ইসিহাি িাংগ্রহ ও র্াচাই, এককিিহূ গঠন, িদিয, 

প্রাথীিদিযপদ প্রদান প্রিৃসি িম্পন্ন করার িাধযক্ষি িাাংগঠসনক িিুাংর্দ্ধকরক্ষর্র পদ্ধসি পার্টব  আয়ি করক্ষে। 

িাাংগঠসনক অনশুীলক্ষনর িাধযক্ষি কাক্ষজর স্তর সনর্বয় করা (সর্কাশ না িিুাংর্দ্ধকরর্, িশস্ত্র িাংগ্রাি না প্রস্তুসি, 

পশ্চাদপিারর্ ইিযাসদ), সনক্ষজক্ষক জানা এর্াং কি অনরু্ায়ী কিবপন্থা সস্থর করা, িািসগ্রক পসরসস্থসি িূলযায়ন করা, 

কি অনরু্ায়ী সিিাসিক, ষািাসিক, র্াৎিসরক পসরকল্পনা প্রর্য়ন করা, পসরসস্থসির িিযর্হার করা, কিবশসির 

র্থার্থ র্যর্হার করা এর্াং আক্ষরা র্হু বদনসদন রীসিনীসি ও ককৌশল পার্টব  সশক্ষখক্ষে। 

সকন্তু িাাংগঠসনক কেক্ষে পার্টব র অঞ্চলিিকূ্ষহর পসরপূর্ব েিিাক্ষক র্যর্হার করা, িঠিকিাক্ষর্ কার্ব পসরচালনার িি 

কর্াগয কনিৃক্ষত্বর িারাত্মক অিার্ রক্ষয়ক্ষে। 

পার্টব ক্ষক অর্শযই এ অিার্ কার্টক্ষয় িুলক্ষি হক্ষর্।  

৪ 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব র অসিজ্ঞিা প্রিার্ করক্ষে, িঠিক রাজননসিক লাইন িঠিক িাাংগঠসনক ও িািসরক 

লাইক্ষন প্রকাশ পায়। 

িঠিক রাজননসিক লাইন আকাশ কথক্ষক পক্ষি না র্া িহজাি নয়। িঠিক রাজননসিক লাইক্ষনর উদ্ভর্ িঠিক 

িিাদশবগি লাইন কথক্ষক অথবাৎ িাকব ির্াদ-কলসননর্াদ-িাওক্ষিিুঙ সচন্তাধারার িার্বজনীন িিযক্ষক পূর্বর্াাংলার সর্প্লক্ষর্র 

সর্ক্ষশষ অনশুীলক্ষন িিিক্ষয়র ফক্ষল। 

একর্ট িঠিক লাইন অর্শযই িুল লাইক্ষনর সর্রকু্ষদ্ধ িাংগ্রাি কক্ষর সর্কাশ লাি কক্ষর। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব র িঠিক লাইনিিূহ পার্টব র অিযন্তরস্থ ও র্াইক্ষরর িুল লাইক্ষনর সর্রকু্ষদ্ধ িাংগ্রাি কক্ষর 

সর্কাশ লাি কক্ষরক্ষে। 

এ িকল িুল লাইন হক্ষে োনপন্থী এর্াং আকৃসিগিিাক্ষর্ র্াি সকন্তু িারর্স্তুগিিাক্ষর্ োনপন্থী। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  োন লাইন এর্াং েুক্ষদ র্কু্ষজব ায়া অিসহষু্ণিার র্সহিঃপ্রকাশ সহক্ষিক্ষর্ অসি র্াি লাইক্ষনর 

সর্রকু্ষদ্ধ িাংগ্রাি কক্ষর িঠিক পক্ষথ অর্যহিিাক্ষর্ সর্কাশ লাি কক্ষর। 

পার্টব র র্াইক্ষর দসের্পন্থী িসনসিাং-কিাজাফফর িাংক্ষশাধনর্াদী, কাজী-রক্ষর্া এর্াং কদক্ষর্ন-র্ািার, আর 

আকৃসিগিিাক্ষর্ র্াি সকন্তু িারর্স্তুগিিাক্ষর্ োন হক-কিায়াহা, িসিনক্ষদর সর্রকু্ষদ্ধ িাংগ্রাি পসরচালনা কক্ষর পার্টব  

অগ্রির হয়। 

উপক্ষরাি িাকব ির্াদী নািধারী গ্রুপিিকূ্ষহর অসস্তত্ব ির্বহারা কের্ী ও জনগক্ষর্র ঐক্ষকযর পক্ষথ িারাত্মক প্রসির্ন্ধকিা 

সর্ক্ষিক্ষর্ কাজ করক্ষে। 



পৃষ্ঠা ৮ 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  ির্বহারা সর্প্লর্ীক্ষদরক্ষক কের্ীগি ঐক্ষকযর লাইন, জািীয় সিসিক্ষি ঐক্ষকযর জনয জািীয় 

ঐক্ষকযর লাইন এর্াং িাধারর্ কিীক্ষদর িাক্ষথ িাংক্ষর্াক্ষগর লাইন সদক্ষে। 

এ সেিখুী নীসির ফক্ষল সকেুিাংখযক শত্রুচর ও িসুর্ধার্াদী র্যিীি সর্সিন্ন গ্রুক্ষপর িাক্ষথ র্িু িাধারর্ খাুঁর্ট 

কিীরা অর্শই ির্বহারা পার্টব র িাক্ষথ ঐকযর্দ্ধ হক্ষর্ন। 

কাক্ষজই এ িকল গ্রুক্ষপর অসস্তত্ব খুর্ই িাংসেপ্ত হক্ষয় এক্ষিক্ষে। 

িক্ষর্ র্িসদন শত্রু এলাকা থাকক্ষর্ িিসদন িাকব িার্াদী নািধারী গ্রুপ িসৃষ্ট হওয়া িম্ভর্। এিনসক সকেু সকেু গ্রুপ 

িরকারী পষৃ্ঠক্ষপাষকিায় জনগর্ক্ষক সর্ভ্রান্ত করার জনয গক্ষি উঠক্ষি পাক্ষর। সকন্তু এ িকল গ্রুপ প্রসিসনয়ি 

উত্থাসপি িিিযার্লীর িিাধান, কিীক্ষদর িাক্ষনান্নয়ন, কলক্ষগ থাকা ও লেয অজব ন করার িাংগ্রাি চাসলক্ষয় কর্ক্ষি 

িেি হক্ষর্ না। ফক্ষল িাক্ষদর িাধারর্ কিীরা ির্বহারা পার্টব র িাক্ষথ র্িু হক্ষর্, শত্রুচর ও িসুর্ধার্াদীরা সর্সেন্ন 

হক্ষয় পিক্ষর্ ও ধ্বাংি হক্ষর্। 

৫ 

পুঁসচক্ষশ িাক্ষচব র পূক্ষর্ব পূর্বর্াাংলা েসিক আক্ষদালন অল্প কক্ষয়কর্ট শহক্ষরর র্সুদ্ধজীর্ীক্ষদর িাক্ষে িীিার্দ্ধ সেল। ইহা 

হক্ষে পার্টব -সর্কাক্ষশর প্রথি পর্বায়। 

পুঁসচক্ষশ িাক্ষচব র পরর্িী িিয় পার্টব  গ্রাক্ষি েসিক্ষয় পক্ষি, গ্রাক্ষির কাজ শহক্ষরর চাইক্ষি সর্সৃ্তি হয়। পার্টব  শহক্ষরর ও 

গ্রাক্ষির র্সুদ্ধজীর্ীক্ষদর িাক্ষে প্রধানিিঃ সর্কাশ লাি কক্ষর। 

ইহা হক্ষে পার্টব -সর্কাক্ষশর সিিীয় স্তর। 

র্িবিাক্ষন পার্টব  পূর্বর্াাংলার প্রায় কজলাক্ষিই সর্সৃ্তি হক্ষয়ক্ষে। শহর ও গ্রাক্ষির র্সুদ্ধজীর্ীক্ষদর িাধযক্ষি েসিক ও 

কৃষকক্ষদর িাক্ষে পার্টব  কশকি গািক্ষে। 

অথবাৎ পার্টব  িার সর্কাক্ষশর িৃিীয় স্তক্ষর প্রক্ষর্শ কক্ষরক্ষে। অসচক্ষরই পার্টব  িিগ্র কদশর্যাপী েসিক্ষয় পিক্ষর্। শহক্ষরর ও 

গ্রাক্ষির েসিক, কৃষক এর্াং েুক্ষদ র্কু্ষজব ায়া জনগক্ষর্র িাক্ষে কশকি গািক্ষর্। এিাক্ষর্ পার্টব  জািীয় ও গর্সিসিক 

পার্টব ক্ষি পসরর্ি হক্ষর্। 

অসচক্ষরই পার্টব র কনিৃক্ষত্ব সর্সৃ্তি অঞ্চক্ষল কগসরলা র্দু্ধ েসিক্ষয় পিক্ষর্, সর্রাটাকার কগসরলা অঞ্চল গক্ষি উঠক্ষর্, ককান 

ককান এলাকায় র্াুঁর্ট গঠক্ষনর িি অর্স্থা িসৃষ্ট হক্ষি পাক্ষর। 

পার্টব র চিৎকার প্রস্তুসি ও িূচনা সর্রাটাকার িম্ভার্নার িসৃষ্ট কক্ষরক্ষে। 

পুঁসচক্ষশ িাক্ষচব র পূক্ষর্বকার িুলনায় কলাকজন ও অক্ষস্ত্রর সদক সদক্ষয় পার্টব র সর্কাশ হক্ষয়ক্ষে কক্ষয়ক শি গরু্ আর সচন্তার 

কেক্ষে পার্টব র সর্কাশ হক্ষয়ক্ষে কক্ষয়ক হাজার গরু্। 

 



পৃষ্ঠা ৯ 

৬ 

িারিীয় িম্প্রিারর্র্াদ ও িার িাক্ষর্দার আওয়ািী লীগ ফযাসিস্টক্ষদর কশাষর্ ও লনু্ঠক্ষনর ফক্ষল জনগর্ আজ 

সর্ক্ষরাহ উন্মখু। িারা উপলসি কক্ষরক্ষে, িাক্ষদর রি র্থৃা সগক্ষয়ক্ষে। িাক্ষদর জািীয় স্বাধীনিা ও গর্িক্ষের িাংগ্রাি 

অিিাপ্ত রক্ষয়ক্ষে। 

জনগর্ আজ িঠিক কনিৃত্ব কািনা কক্ষর। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  জনগক্ষর্র এ িহান সর্প্লর্ী িাংগ্রাক্ষি কনিৃত্ব প্রদাক্ষনর িি িিাদশবগি, রাজননসিক, 

িাাংগঠসনক, িািসরক অসিজ্ঞিা অজব ন কক্ষরক্ষে। 

জনগর্ক্ষক র্ষবাকাক্ষল আওয়ািী লীগ ফযাসিস্টক্ষদর রর্ননসিক আক্রিক্ষর্ কনিৃত্ব প্রদাক্ষনর চিৎকার প্রস্তুসি পার্টব  অজব ন 

কক্ষরক্ষে। পার্টব র সর্রাট িাফক্ষলয িাথা সর্গিাক্ষল চলক্ষর্ না, িাথা ঠিক করক্ষখ অসিজ্ঞিার িারিাংকলন কক্ষর আক্ষরা 

অসধকির িফলিা অজব ন করক্ষি হক্ষর্। জনগক্ষর্র িসুির পক্ষথ এ িফলিা প্রস্তুসি িাে, কক্ষয়ক হাজার িাইক্ষলর 

পক্ষথর এক িাইক্ষলর িি। কাক্ষজই অধযর্িায়ী হক্ষয় িকল র্াধা-সর্ঘ্ন দরূ কক্ষর সর্জয় অজব ক্ষনর জনয কলক্ষগ থাকক্ষি 

হক্ষর্। 

আক্ষরা অসধকির িফলিা অজব ক্ষনর জনয কিীক্ষদর সচন্তাধারাক্ষক পসরর্িবন করক্ষি হক্ষর্ এনাং কিবরীসিক্ষক িাংক্ষশাধন 

করক্ষি হক্ষর্। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব র এ িকল িফলিা অসজব ি হক্ষয়ক্ষে কিক্ষরে সিরাজ সিকদার কিৃবক িাকব ির্াদ-

কলসননর্াদ-িাওক্ষিিুঙ সচন্তাধারার িার্বজনীন িিযক্ষক পূর্বর্াাংলার সর্প্লক্ষর্র সর্ক্ষশষ অনশুীলক্ষনর িাক্ষথ িিিক্ষয়র ফক্ষল 

প্রর্ীি িঠিক লাইন ও িা র্াস্তর্ায়ক্ষন কিীক্ষদর কলক্ষগ থাকার ফক্ষল। 

িিগ্র পার্টব র কিীগর্ সচন্তাধারাক্ষক পসরর্িবন এর্াং কিবপদ্ধসিক্ষক িাংক্ষশাধন করক্ষর্ন, কিক্ষরে সিরাজ সিকদাক্ষরর 

সনকট কথক্ষক সশো গ্রহর্ করক্ষর্ন। পার্টব  ও সর্প্লক্ষর্র জনয আক্ষরা অসধকির সর্জয় আনয়ন করক্ষর্ন। 

পার্টব  িিাদশবগি, রাজননসিক, িাাংগঠসনক, িািসরক কেক্ষের কিৌসলক িিিযার্লীর িিাধান কক্ষরক্ষে। এখন প্রক্ষয়াজন 

সচন্তাধারাক্ষক পসরর্িবন করা, কিবপদ্ধসিক্ষক িাংক্ষশাধন করা এর্াং উপসরউি লাইনিিহূ র্াস্তর্ায়ন করা। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব র অসিজ্ঞিা প্রিার্ করক্ষে, লাইন িঠিক হক্ষল েুর শসি সর্রাট হয়, িশস্ত্র র্াসহনী না 

থাকক্ষল িা গক্ষি উক্ষঠ। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব র লাইন িঠিক, কাক্ষজই রাজননসিক েিিাও অর্শযই পার্টব  একসদন দখল করক্ষি িেি 

হক্ষর্। 

পোন্তক্ষর লাইন িুল হক্ষল পূক্ষর্ব অসজব ি ফলও কখায়া র্ায়। 

 



পৃষ্ঠা ১০ 

হক-কিায়াহা, িসিন-আলাউসেন, িসনসিাং-কিাজাফফরক্ষদর কেক্ষে ইহা প্রক্ষর্াজয। 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  িূচনাক্ষিই পাকাক্ষপাি সিি গক্ষি িুলক্ষি িেি হক্ষয়ক্ষে, িাল প্রস্তুসি সনক্ষয় অগ্রির হক্ষে। 

প্রিাি কর্লাই সদক্ষনর েসর্, িাল প্রস্তুসি শিু িিাসপ্তর লের্। 

কাক্ষজই পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব র সর্জয় অসনর্ার্ব। 

পার্টব  প্রসিষ্ঠা সদর্ক্ষি শহীদ ও কগ্রফিারকৃি কিক্ষরেক্ষদর জনয কশাক প্রকাশ করা হক্ষে, িাক্ষদর স্বপ্ন র্াস্তর্াসয়ি 

করার শপথ গ্রহর্ করক্ষে িকল কিীগর্। 

কগ্রফিারকৃিক্ষদর উদ্ধার করা এর্াং িাক্ষদর পুনরায় সর্প্লর্ী অনশুীলক্ষন লাগার্ার প্রসিজ্ঞা সনক্ষে কিক্ষরেরা। 

পার্টব  পূর্বর্াাংলার ির্বহারা সর্প্লর্ীক্ষদর দীর্ব জীর্ন কািনা কক্ষর, কািনা কক্ষর কিক্ষরে সিরাজ সিকদাক্ষরর দীর্ব 

জীর্ন। 

► পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব —সজদার্াদ! 

► কিক্ষরে সিরাজ সিকদার—সজদার্াদ! 

► িাকব ির্াদ-কলসননর্াদ-িাওক্ষিিুঙ—সজদার্াদ! 

► দীর্ব দীর্ব সদন কর্ুঁক্ষচ থাকুন—িিাপসি িাও!□ 


