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পতষ্ঠা ২ 

পূর্বর্াাংলার সর্সিন্ন ঘদশন্টপ্রসমক ঘেণী, স্তর, ঘগাষ্ঠী, র্যসি, দল, জাসতগত, ধমীয় এর্াং িাষাগত িাংখ্যাল  ুজনগণ 

অথবাৎ পূর্বর্াাংলার িমগ্র জনগণ িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তার তান্টর্দার আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টন্টদর উৎখ্াত 

কন্টর পূর্বর্াাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রসতষ্ঠার জনয প্রচণ্ড িাংগ্রাম শরু ু কন্টরন্টেন। জনগণ চান এমন 

একর্ট ঘনতত ত্ব যা তান্টদর িাংগ্রামন্টক িঠিক পন্টথ পসরচালনা কন্টর সর্জয় আনয়ন করন্টত িক্ষম। 

তারা আন্টরা আশা কন্টরন, এ ঘনতত ত্ব হন্টর্ এমন একর্ট িাংগঠন যা পূর্বর্াাংলার িকল ঘদশন্টপ্রসমক ঘেণী, স্তর, 

র্যসি, ঘগাষ্ঠী, দল, জাসতগত, ধমীয় ও িাষাগত িাংখ্যাল  ুজনগন্টণর প্রসতসনসধ িম্বসলত। 

জনগন্টনর এ আশা-আকাঙ্খা সর্ন্টর্চনা কন্টর সনম্নসলসখ্ত ঘদশন্টপ্রসমক িাংগঠনিমূহ ঐকযর্দ্ধ হন্টয় এরূপ একর্ট িাংগঠন 

গড়ার ঐসতহাসিক সিদ্ধান্ত ঘনয়। 

এ িাংগঠন্টনর নাম ‘পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুি ফ্রে’ রাখ্া হয়। পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুিফ্রন্টে ঘযাগদানকারী 

িাংগঠনিমূহঃ 

১। পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব  

২। পূর্বর্াাংলার িশস্ত্র ঘদশন্টপ্রসমক র্াসহনী 

৩। পূর্বর্াাংলার েসমক ও কমবচারী মসুি িসমসত 

৪। পূর্বর্াাংলার কত ষক মসুি িসমসত 

৫। পূর্বর্াাংলার োত্র-যরু্ মসুি পসরষদ 

৬। পূর্বর্াাংলার নারী, সশল্পকলা, িাংস্কত সত, িাংর্াদপত্র ও িাসহতয মসুি িসমসত 

৭। পূর্বর্াাংলার জাসতগত িাংখ্যাল  ুমসুি পসরষদ 

৮। পূর্বর্াাংলার ধমীয় িাংখ্যাল  ুমসুি পসরষদ 

৯। পূর্বর্াাংলার ঘদশন্টপ্রসমক র্যর্িায়ী ও সশল্পপসত িসমসত 

১০। পূর্বর্াাংলার ঘদশন্টপ্রসমক ওন্টলমা িসমসত 

১১। পূর্বর্াাংলার সর্সিন্ন ঘদশন্টপ্রসমক গ্রুপ ও র্ামপন্থীন্টদর প্রসতসনসধ পসরষদ 

এ িকল ঘদশন্টপ্রসমক িাংগঠনিমনূ্টহর প্রসতসনসধরা সমসলত হন্টয় ২০ঘশ এসপ্রল, ১৯৭৩ িান্টল “পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুি 

ফ্রে” গঠন কন্টর। 

পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুি ফ্রেন্টক িমগ্র পূর্বর্াাংলা র্যাপী িাংগঠিত করা এর্াং অস্থায়ীিান্টর্ এর কাযব পসরচালনার 

জনয একর্ট অস্থায়ী ঘকন্দ্রীয় কসমর্ট গঠিত হয়। 

 



পতষ্ঠা ৩ 

পূর্বর্াাংলার ির্বহারা পার্টব র প্রসতসনসধ জনার্ সিরাজ সিকদারন্টক ির্বিম্মসতক্রন্টম জাতীয় মসুি ফ্রন্টের িিাপসত 

সনর্বাসচত করা হয়। 

পূর্বর্াাংলার জাতীয় মুসি ফ্রন্টের ঘ াষণাপত্র 

১ 

পূর্বর্াাংলার জনগণ ির্বদাই িকল প্রকার বর্ন্টদসশক হামলা ও ঘশাষণ-সনপীড়ন্টনর সর্রনু্টদ্ধ িাংগ্রাম কন্টরন্টেন এর্াং 

প্রসতন্টরাধ চাসলন্টয়ন্টেন। 

পূর্বর্াাংলার জনগন্টণর ইসতহাি হন্টে র্ীরত্বপূণব িাংগ্রান্টমর ইসতহাি। 

পূর্বর্াাংলার জনগণ র্তর্টশ উপসনন্টর্শর্াদ ও তার দালালন্টদর সর্রনু্টদ্ধ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এর্াং ধমীয় অসধকার 

অজব ন্টনর জনয িাংগ্রাম কন্টরন এর্াং পাসকস্তান্টন ঘযাগদান কন্টরন। 

পাসকস্তান্টনর ফ্যাসিস্ট শািক ঘগাষ্ঠী পূর্বর্াাংলার জনগণন্টক জাতীয় অসধকার ও গণতন্ত্র প্রদান্টনর পসরর্ন্টতব জাতীয় 

সনপীড়ণ এর্াং ঘশাষণ-লনু্ঠন পসরচালনা কন্টর।  

পূর্বর্াাংলার জনগণ প্রথম ঘথন্টকই পাসকস্তান্টনর শািক ঘগাষ্ঠী সর্ন্টরাধী িাংগ্রাম পসরচালনা কন্টরন। 

১৯৫২ িান্টলর মহান িাষা আন্টদালন্টনর মাধযন্টম পূর্বর্াাংলার জনগণ র্াাংলা িাষান্টক সর্লপু্ত করার চক্রান্তন্টক নিযাৎ 

কন্টরন। 

১৯৫৪ িান্টলর গণতাসন্ত্রক আন্টদালন, িামসরক শািন সর্ন্টরাধী িাংগ্রাম, ষান্টের দশন্টকর সর্সিন্ন আন্টদালন কন্টরন। 

ঘশষ পযবন্ত পূর্বর্াাংলার জনগণ জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অজব ন্টনর জনয ১৯৭১ িান্টল সর্ন্টরাহ কন্টরন। 

পূর্বর্াাংলার জনগণ পাক িামসরক ফ্যাসিস্টন্টদর সনমবম অতযাচান্টরর সর্রনু্টদ্ধ িাংগ্রাম কন্টরন, লক্ষ লক্ষ জনগণ প্রাণ 

হারান, তান্টদর ধন-িম্পসি সর্নষ্ট হয়। 

আওয়ামী লীগ ও তার তান্টর্দাররা পূর্বর্াাংলার জনগন্টণর িান্টথ সর্শ্বাি াতকতা কন্টর। তারা মীরজাফ্ন্টরর মত 

গদীর ঘলান্টি িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীন্টদর সনকে পূর্বর্াাংলান্টক সর্সকন্টয় ঘদয়। 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীরা পূর্বর্াাংলা দখ্ল এর্াং এখ্ান্টন তার উপসনন্টর্শ স্থাপন্টনর জনয ির্বদাই প্রন্টচষ্টা চাসলন্টয়ন্টে। 

তারা আওয়ামী লীগ ও তার তান্টর্দারন্টদর প্রদি িনু্টযাগ গ্রহণ কন্টর। তারা ঘিাসিন্টয়ে িামাসজক িাম্রাজযর্ান্টদর 

িহায়তা ও িমথবন্টন পূর্বর্াাংলা দখ্ল কন্টর ঘনয়। এিান্টর্ িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীরা পূর্বর্াাংলায় তান্টদর উপসনন্টর্শ 

স্থাপন কন্টর। 

পূর্বর্াাংলায় িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীন্টদর উপসনন্টর্শ স্থাপন্টনর একর্ট উন্টেশয হন্টলা—পূর্বর্াাংলার পাে, চা, চামড়া ও 

অনযানয কাাঁচামাল, মাে, মাাংি, তসরতরকারী, চাল ও অনযানয খ্াদযরর্য লনু্ঠন করা, িান্টড় িাত ঘকার্ট জনগন্টণর  



পতষ্ঠা ৪ 

র্াজার দখ্ল করা, পূর্বর্াাংলার র্যর্িা-র্াসণজয, সশল্প প্রিত সত সনয়ন্ত্রণ করা, গযাি, সর্দযুৎ এর্াং প্রাকত সতক িম্পদ 

লনু্ঠন করা, সশক্ষা-িাংস্কত সত সর্নষ্ট করা, প্রশািন র্যর্স্থা, প্রসতরক্ষা র্যর্স্থা সনয়ন্ত্রণ করা। 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীন্টদর পূর্বর্াাংলায় উপসনন্টর্শ স্থাপন্টনর অপর এক উন্টেশয হন্টলা পূর্বর্াাংলার জনগণ, িারতীয় 

জনগণ এর্াং নাগা-সমন্টজা-কাশ্মীরীন্টদর মসুি িাংগ্রাম দাসর্ন্টয় রাখ্া, িারত মহািাগর ও দসক্ষণ এসশয়ায় প্রিুত্ব 

করা। 

ঘিাসিন্টয়ে িামাসজক িাম্রাজযর্াদীরা িারতীয় িম্প্রিারণর্াদন্টক িহায়তা ও িমথবন করন্টে িারন্টতর উপর তার 

আসধপতয ঘজারদার করা, পূর্বর্াাংলা লনু্ঠন্টনর র্খ্রা ঘনওয়া, পূর্বর্াাংলায় িামসরক  াাঁর্ট স্থাপন করা, িারত 

মহািাগর, দসক্ষণ এসশয়া এর্াং এসশয়ায় কততব ত্ব স্থাপন করার জনয। 

মাসকব ন্টনর ঘনতত ন্টত্ব িাম্রাজযর্াদীরা ঘিাসিন্টয়ে িামাসজক িাম্রাজযর্ান্টদর িান্টথ প্রসতদ্বসিতা করন্টে পূর্বর্াাংলা ও িারন্টত 

তান্টদর কততব ত্ব স্থাপন্টনর জনয। 

২ 

আওয়ামী লীগ এর্াং অনযানয সর্শ্বাি াতকরা প্রকাশয ও ঘগাপন চুসির মাধযন্টম পূর্বর্াাংলান্টক িারতীয় 

িম্প্রিারণর্াদীন্টদর হান্টত তুন্টল সদন্টয়ন্টে। 

আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টরা জনগণন্টক ঘধাকা ঘদওয়া এর্াং সনন্টজন্টদর চসরত্র ঘগাপন করার র্হু প্রন্টচষ্টা চাসলন্টয়ন্টে। এ 

উন্টেন্টশয তারা তথাকসথত সনর্বাচন অনসুষ্ঠত কন্টরন্টে, জাতীয় পসরষদ গঠন কন্টরন্টে এর্াং জনগন্টণর স্বাথবসর্ন্টরাধী 

আইন প্রণয়ন কন্টরন্টে। 

সকন্তু জনগণ তান্টদর প্রতারণায় সর্ভ্রান্ত হনসন। তারা র্ঝুন্টত ঘপন্টরন্টেন, ‘র্াাংলান্টদশ’ িরকার িারতীয় 

িম্প্রিারণর্াদীন্টদর পুতুল িরকার র্যতীত সকেুই নয়। 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীন্টদর ঘশাষণ ও লনু্ঠন, তার তান্টর্দারন্টদর ঘশাষণ ও লনু্ঠন, অরাজকতা, মরুামান হ্রাি, 

কান্টলার্াজারী, পাচার, রাহাজাসন, হাইজযাক, স্বজনপ্রীসত প্রিত সতর ফ্ন্টল পূর্বর্াাংলার অথবনীসত, প্রশািন র্যর্স্থা ঘিন্টে 

পড়ন্টে। 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীন্টদর চক্রান্টন্তর ফ্ন্টল পূর্বর্াাংলার িামসরক র্াসহনীর সর্কাশ র্ন্ধ হন্টয়ন্টে। 

এিান্টর্ পূর্বর্াাংলান্টক পসরপূণবরনূ্টপ িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীন্টদর উপর সনিব রশীল কন্টর ঘফ্লা হন্টয়ন্টে। 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তার তান্টর্দারন্টদর সনমবম ঘশাষণ ও লনু্ঠন্টনর ফ্ন্টল পূর্বর্াাংলার জনগণ অধবাহান্টর, 

অনাহান্টর, কাপন্টড়র অিান্টর্ সদন যাপন করন্টেন। 

সনতয র্যর্হাযব রন্টর্যর ক্রমর্ধবমান উচ্চমলূয, ঘর্কারত্ব, যানর্াহন্টনর অিার্, জনগন্টণর জীর্নযাত্রার মান দ্রুত 

নাসমন্টয় সদন্টয়ন্টে। 



পতষ্ঠা ৫ 

পূর্বর্াাংলার জনগণ কখ্ন্টনা এত কষ্টকর জীর্ন যাপন কন্টরনসন। পক্ষান্তন্টর িারতীয় িম্প্রিারণর্ান্টদর তান্টর্দার 

সর্শ্বাি াতক ঘদশ সর্ন্টক্রতারা রাতারাসত অথব ও িম্পন্টদর মাসলক হন্টয় ঘিাগ-সর্লান্টি মি রন্টয়ন্টে। 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তার তান্টর্দাররা পূর্বর্াাংলার জাসতগত িাংখ্যাল  ুজনগন্টণর জাতীয় অসধকার প্রসতষ্ঠার 

িাংগ্রাম ধ্বাংি করার জনয সনমবম সনযবাতন চালান্টে। 

র্াাংলান্টদশ পতুুল িরকার ও তার প্রিু িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীরা জনগণন্টক দাসর্ন্টয় রাখ্া ও তান্টদর উপর 

ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব চালার্ার জনয সর্সিন্ন িশস্ত্র িাড়ান্টে র্াসহনী গঠন কন্টরন্টে এর্াং জনগন্টণর উপর সনযবাতন 

চালান্টে। 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীরা ঘযৌথ কাযবক্রন্টমর মাধযন্টম পূর্বর্াাংলার সর্সিন্ন র্াসহনীন্টক িরািসর সনয়ন্ত্রণ করন্টে। তারা 

প্রতযক্ষ সনয়ন্ত্রন্টণ রক্ষী র্াসহনী গঠন কন্টরন্টে। 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তার তান্টর্দারন্টদর ঘশাষণ ও লনু্ঠন সর্ন্টরাধী জনগন্টণর স্বতঃসূ্ফতব িাংগ্রামন্টক ধ্বাংি 

করার জনয র্াাংলান্টদশ পতুুল িরকার হতযা, ঘগ্রফ্তার, ঘজল-জলুমু ও অনযানয ফ্যাসিস্ট তৎপরতা চালান্টে। 

তারা সমর্টাং, সমসেল, ধমব ে র্ানচাল করন্টে, িাংর্াদপন্টত্রর স্বাধীনতা হরণ করন্টে, িরকার সর্ন্টরাধী তৎপরতান্টক 

সনমূবল করার র্যথব প্রন্টচষ্টা চালান্টে। 

এিান্টর্ তারা জনগন্টণর গণতাসন্ত্রক অসধকারন্টক হরণ করন্টে। 

পূর্বর্াাংলার জনগণ আজ উপলসি কন্টরন্টেন আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টরা ঘয গণতন্ত্র কান্টয়ম কন্টরন্টে তা হন্টে 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তার তান্টর্দারন্টদর ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র, তারা ঘয িমাজতন্ত্র কান্টয়ম কন্টরন্টে তা হন্টে 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তার তান্টর্দার এর্াং ঘিাসিন্টয়ে ও মাসকব ন ঘশাষকন্টদর ঘশাষণ ও লনু্ঠন। তারা ঘয 

জাতীয়তার্ান্টদর কথা র্ন্টল তা হন্টে জাতীয় পরাধীনতা, পূর্বর্াাংলার জাসতগত িাংখ্যাল  ু জনগণ এর্াং ঊদুব 

িাষািাষীন্টদর সনমূবল করা। তারা ঘয ধমবসনরন্টপক্ষতা চায় তা হন্টে িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীন্টদর ঘশাষণ ও লনু্ঠন্টনর 

পন্টথ মিুসলম ধন্টমবর ঘয প্রসতর্ন্ধকতা রন্টয়ন্টে তা দাসর্ন্টয় রাখ্া এর্াং ঘদশন্টপ্রসমক সহদু ও মিুসলম জনগন্টণর ঐকযন্টক 

সর্নষ্ট করা। 

মসুজর্র্াদ হন্টে জাতীয় সর্শ্বাি াতকতা ও ফ্যাসির্াদ। 

৩ 

িমগ্র পূর্বর্াাংলায় একর্ট সর্ন্টস্ফারণ উন্মখু্ পসরসস্থসত সর্রাজ করন্টে। 

জনগণ আজ িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তার তান্টর্দারন্টদর সনমবম ঘশাষণ ও লনু্ঠন এর্াং ফ্যাসিস্ট অতযাচার ঘথন্টক 

মসুি চান। 

কসতপয় সর্শ্বাি াতক র্যতীত পূর্বর্াাংলার ইস্ট ঘর্েল ঘরসজন্টমে, সর্সিআর, পুসলশ র্াসহনীও এ পুতুল িরকান্টরর 

প্রসত অিন্তুষ্ট। 



পতষ্ঠা ৬ 

কসতপয় সর্শ্বাি াতক র্যতীত িরকারী, আধািরকারী কমবচারী, সশল্প, র্যর্িা-র্াসণন্টজয যিু জনিাধারণও এ পুতুল 

িরকান্টরর প্রসত সর্কু্ষি। 

োত্র, সশক্ষক, িাসহসতযক, সশল্পী, িাাংর্াসদক এর্াং অনযানয র্সুদ্ধজীর্ীরাও এ িরকান্টরর প্রসত সর্কু্ষি। 

পূর্বর্াাংলার েসমক, কত ষক, কু্ষন্টদ চাকুরীজীর্ী, ঘজন্টল, কামার, কুমার এর্াং অনযানয ঘপশাধারী জনগণও এ 

িরকান্টরর প্রসত সর্কু্ষি। 

পূর্বর্াাংলায় র্ির্িকারী সর্সিন্ন জাসতগত িাংখ্যাল ,ু ধমীয়, িাষাগত িাংখ্যাল  ুজনগণও এ ফ্যসিস্ট িরকান্টরর 

উপর সর্কু্ষি। 

অথবাৎ পূর্বর্াাংলার িমগ্র জনগণ, ঘেণী, দল, িাষা, জাসত, ধমব, র্ণব সনসর্বন্টশন্টষ এ িরকান্টরর উপর সর্কু্ষি। 

এ পুতুল ফ্যাসির্াদী িরকার এর্াং তার প্রিু িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীন্টদর উৎখ্ান্টতর জনয পূর্বর্াাংলার সর্সিন্ন স্থান্টন 

স্বতসূ্ফতব িাংগ্রাম চালান্টে। 

জনগন্টণর এ িাংগ্রামন্টক ঘনতত ত্ব প্রদান্টনর জনয জাতীয় মসুিফ্রে গঠন ির্চাইন্টত িমন্টয়াপন্টযাগী হন্টয়ন্টে। 

পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুিফ্রে পূর্বর্াাংলার জনগন্টণর প্রসত আহর্ান জানান্টেঃ 

আপনারা ঘেণী, স্তর, দল, মত, িাষা, ধমব, জাসত সনসর্বন্টশন্টষ পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুিফ্রন্টে ঘযাগদান করনু, 

িারতীয় িম্পিারণর্াদ ও তার তান্টর্দার র্াাংলান্টদশ পুতুল িরকারন্টক উৎখ্াত করনু, জাতীয় স্বাধীনতা ও 

গণতন্ত্র প্রসতষ্ঠা করনু। 

পূর্বর্াাংলার েসমক ঘেণীর প্রসত আহর্ান জানান্টনা হন্টে— আপনারা পূর্বর্াাংলার ির্চাইন্টত অগ্রগামী ঘেণী, 

আপনান্টদর িাংগ্রামী ঐসতহয অকু্ষন্ন ঘরন্টখ্ পূর্বর্াাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অজব ন্টনর জনয জাতীয় মসুি ফ্রন্টে 

ঘযাগদান করনু।  

প্রকান্টশয ও ঘগাপন্টন কাযবরত পূর্বর্াাংলার ঘদশন্টপ্রসমক র্ামপন্থীন্টদর প্রসত আহর্ান জানান্টনা হন্টে— আপনারা 

পূর্বর্াাংলার জনগন্টণর অাংশ। পূর্বর্াাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্টন্ত্রর িাংগ্রান্টমর িান্টথ আপনান্টদর িাংগ্রাম িমসিত 

করার জনয পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুিফ্রন্টে ঘযাগদান করনু। 

পূর্বর্াাংলার সর্সিন্ন ঘদশন্টপ্রসমক রাজননসতক দল, কমী, িহানিূুসতশীল ও িমথবক যারা পূর্বর্াাংলার জাতীয় স্বাধীনতা 

ও গনতন্ত্র অজবন করন্টত ইেুক তান্টদরন্টকও আহর্ান জানান্টনা হন্টে পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুিফ্রন্টে ঘযাগদান্টনর 

জনয। 

পূর্বর্াাংলার িাংগ্রামী কত ষক জনিাধারন্টণর প্রসত আহর্ান জানান্টনা হন্টে জাতীয় মসুিফ্রন্টে ঘযাগদান্টনর জনয। 

পূর্বর্াাংলার ইস্ট ঘর্েল ঘরসজন্টমে, সর্সিআর, পুসলশ এর্াং অনযানয িশস্ত্র, আধা িশস্ত্র র্াসহনীর ঘদশন্টপ্রসমকন্টদর প্রসত 

আহর্ান জানান্টনা হন্টে জাতীয় মসুিফ্রন্টে ঘযাগদান্টনর জনয।  



পতষ্ঠা ৭ 

পূর্বর্াাংলার ঘদশন্টপ্রসমক িরকারী, আধা িরকারী প্রসতষ্ঠান্টনর কমবচারী, র্যর্িা-র্াসণজয, সশন্টল্পর িান্টথ জসড়তন্টদর 

প্রসত আহর্ান জানান্টনা হন্টে, জাতীয় মসুিফ্রন্টে ঘযাগদান্টনর জনয। 

পূর্বর্াাংলার োত্র-সশক্ষক, িাসহসতযক, সশল্পী, র্সুদ্ধজীর্ী এর্াং অনযানয ঘপশাধারী জনগন্টনর প্রসত আহর্ান জানান্টনা 

হন্টে জাতীয় মসুি ফ্রন্টে ঘযাগদান্টনর জনয। 

প্রািন মসুি র্াসহনী, বিসনক, িশস্ত্র িাংগ্রাম পসরচালনায় িক্ষম ঘদশন্টপ্রসমকন্টদর প্রসত আহর্ান জানান্টনা হন্টে 

পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুি ফ্রন্টে ঘযাগদান্টনর জনয। 

পূর্বর্াাংলার নারীন্টদর প্রসত আহর্ান জানান্টনা হন্টে জাতীয় মসুিফ্রন্টে ঘযাগদান্টনর জনয। 

পূর্বর্াাংলার জাসতগত িাংখ্যাল ,ু িাষাগত ও ধমীয় িাংখ্যাল  ুজনগন্টণর প্রসত আহর্ান জানান্টনা হন্টে পূর্বর্াাংলার 

জাতীয় মসুি ফ্রন্টে ঘযাগদান্টনর জনয। 

পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুিফ্রে রাজননসতক িাংগ্রাম, িশস্ত্র িাংগ্রাম এর্াং প্রচার ও কুেননসতক িাংগ্রান্টমর মাধযন্টম 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তার তান্টর্দার ‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকারন্টক উৎখ্াত করার দতঢ় িাংকল্প গ্রহণ কন্টরন্টে। 

পূর্বর্াাংলার জনগন্টণর িাংগ্রামী ঐসতহয রন্টয়ন্টে। তারা ির্বদাই ঘশাষণ-সনপীড়ন্টণর সর্রনু্টদ্ধ িাংগ্রাম কন্টরন্টেন। 

অতীন্টতর ঐসতহযন্টক র্জায় ঘরন্টখ্ পূর্বর্াাংলার জনগণ অর্শই িকল র্াধা-সর্ঘ্ন অসতক্রম কন্টর কন্টঠার িাংগ্রান্টম ঘলন্টগ 

থাকন্টর্ন, িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তার তান্টর্দার ‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকারন্টক উৎখ্াত কন্টর স্বাধীন, 

গণতাসন্ত্রক, শাসন্তপূণব, সনরন্টপক্ষ, প্রগসতশীল পূর্বর্াাংলার প্রজাতন্ত্র প্রসতষ্ঠা করন্টর্ন। 

পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুি ফ্রে পূর্বর্াাংলার প্রজাতন্ত্র প্রসতষ্ঠা কন্টর সনম্নসলসখ্ত কমবিূচী র্াস্তর্াসয়ত করন্টর্। 

►◄ 

স্বাধীন, গণতাসন্ত্রক, শাসন্তপূণব, সনরন্টপক্ষ, প্রগসতশীল পূর্বর্াাংলার প্রজাতন্টন্ত্রর কমবিচূী 

একর্ট র্তহির ও প্রগসতশীল গণতাসন্ত্রক শািনর্যর্স্থা কান্টয়ম করা 

▬ পূর্বর্াাংলার িূসম ঘথন্টক িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীন্টদর পসরপূণবরনূ্টপ উৎখ্াত করা, তান্টদর উপসনন্টর্সশক শতাংখ্ল 

ঘথন্টক পূর্বর্াাংলান্টক মিু ও স্বাধীন করা। 

পূর্বর্াাংলাস্থ িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীন্টদর দখ্লদার িামসরক র্াসহনী, আধা িামসরক র্াসহনী, উপন্টদষ্টা, পরামশবদাতা 

র্া অনয ঘকান েদ্মন্টর্ন্টশ পূর্বর্াাংলার সর্সিন্ন ঘক্ষন্টত্র সনন্টয়াসজত িামসরক র্া ঘর্িামসরক কমবচারী, পূর্বর্াাংলার জাতীয় 

স্বান্টথবর পসরপন্থী কাযবকলান্টপ সনন্টয়াসজত িারতীয় নাগসরকন্টদর উৎখ্াত করা। 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীন্টদর পূর্বর্াাংলাস্থ িকল িম্পসি র্ান্টজয়াপ্ত করা। 

▬ িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীন্টদর তান্টর্দার দালাল জাতীয় শত্রু এর্াং ‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকারন্টক পসরপূণবরনূ্টপ 

উৎখ্াত করা। 



পতষ্ঠা ৮ 

‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকার প্রণীত জাতীয় সর্শ্বাি াতক ফ্যাসির্াদী শািনতন্ত্র এর্াং আইন র্াসতল করা। 

‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকার কততবক িারতীয় িম্প্রিারণর্াদীন্টদর িান্টথ স্বাক্ষসরত পূর্বর্াাংলার জাতীয় স্বাথবসর্ন্টরাধী 

চুসি র্াসতল করা। ‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকার কততবক িারন্টতর িান্টথ িাক্ষসরত ঘগাপন চুসিিমূহ র্াসতল করা। 

িারতীয় িম্প্রিারণর্ান্টদর তান্টর্দার দালাল জাতীয় শত্রুন্টদর মধযকার  তণয জনগণ সর্ন্টরাধীন্টদর কন্টঠারতম শাসস্তর 

র্যর্স্থা করা। 

▬ ঘিাসিন্টয়ে িামাসজক িাম্রাজযর্ান্টদর ঘনতত ন্টত্ব তার সনয়ন্ত্রণাধীন ঘদশিমহূ এর্াং মাসকব ন িাম্রাজযর্ান্টদর ঘনতত ন্টত্ব 

িাম্রাজযর্াদীন্টদর পূর্বর্াাংলা ঘথন্টক পসরপূণবরূন্টপ উৎখ্াত করা। 

তান্টদর িান্টথ িম্পাসদত িকল জাতীয় স্বাথবসর্ন্টরাধী চুসি র্াসতল করা। 

পূর্বর্াাংলাস্থ তান্টদর িম্পসি র্ান্টজয়াপ্ত করা। 

▬ পূর্বর্াাংলার িূসমন্টত প্রকাশয র্া ঘগাপন সর্ন্টদশী িামসরক  াাঁর্টর অর্িান করা। 

▬ ঘিাসিন্টয়ে িামাসজক িাম্রাজযর্াদ এর্াং তার তান্টর্দার রাষ্ট্রিমহূ ও মাসকব ন িাম্রাজযর্ান্টদর ঘনতত ত্ব িাম্রাজযর্ান্টদর 

ঘনতত ন্টত্ব িাম্রাজযর্ান্টদর িামসরক র্া ঘর্িামসরক নাগসরক যারা পূর্বর্াাংলার জাতীয় স্বাথবসর্ন্টরাধী কান্টজ সলপ্ত তান্টদরন্টক 

উৎখ্াত করা। 

▬ ঘিাসিন্টয়ে িামাসজক িাম্রাজযর্াদ এর্াং মাসকব ন িাম্রাজযর্ান্টদর ঘনতত ন্টত্ব িাম্রাজযর্ান্টদর ঘগাাঁড়া প্রসতসনসধন্টদর 

কন্টঠারতম শাসস্তর র্যর্স্থা করা। 

▬ পূর্বর্াাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্টন্তর মলূনীসতর সিসিন্টত অর্াধ িাধারণ সনর্বাচন অনষু্ঠান, িার্বজনীন 

প্রতযক্ষ ঘগাপন র্যালন্টের মাধযন্টম িসতযকার গণতাসন্ত্রক উপান্টয় পূর্বর্াাংলার জাতীয় পসরষদ সনর্বাচন। জাতীয় পসরষদ 

হন্টর্ পূর্বর্াাংলার িন্টর্বাচ্চ িাংস্থা। এই পসরষদ পূর্বর্াাংলার িমান্টজর িকল স্তন্টরর মাননু্টষর ঘমৌসলক অসধকার ও 

আশা-আকাঙ্খার প্রসতফ্লন িম্বসলত র্তহির প্রগসতশীল গণতাসন্ত্রক রাষ্ট্রীয় কাঠান্টমা গঠন্টনর গযারাসেযিু একর্ট 

শািনতন্ত্র প্রণয়ন করন্টর্। 

▬ সর্সিন্ন িামাসজক ঘেণী, জাসতগত ও িাষাগত িাংখ্যাল ,ু ধমীয় িম্প্রদায়, ঘদশন্টপ্রসমক ও গণতাসন্ত্রক দলিমূহ, 

জাতীয় মসুির িহকারী ঘদশন্টপ্রসমক র্যসি ও ঘগাষ্ঠীর খ্াাঁর্ট প্রসতসনসধন্টদর িমর্ান্টয় একর্ট ঘযৌথ জাতীয় গণতাসন্ত্রক 

িরকার গঠন। 

▬ র্তহির গণতাসন্ত্রক অসধকারিমূন্টহর স্বীকত সত ও কান্টয়ম, যথা—র্াকস্বাধীনতা, িমান্টর্ন্টশর স্বাধীনতা, িসমসতর্দ্ধ 

হওয়ার স্বাধীনতা, ঘেি ইউসনয়ন্টনর স্বাধীনতা, রাজননসতক দল গঠন্টনর স্বাধীনতা, ধন্টমবর স্বাধীনতা ও সর্ন্টক্ষাি 

প্রকান্টশর স্বাধীনতা। 

 

 



পতষ্ঠা ৯ 

▬ িকল নাগসরন্টকর র্যসিগত অসধকান্টরর িসুনসিত গযারাসে দান, র্ািস্থান্টনর স্বাধীনতা, সচঠিপত্র ও 

ঘযাগান্টযান্টগর ঘগাপনীয়তা রক্ষা, চলান্টফ্রার স্বাধীনতা, কমব ও সর্োন্টমর অসধকার এর্াং সশক্ষার অসধকান্টরর 

গযারাসে প্রদান। 

▬ নারী ও পরুনু্টষর িমান অসধকার ও র্াঙালী জাসত এর্াং জাসতগত িাংখ্যাল নু্টদর মন্টধয িাময সর্ধান।  

▬ ঘদশন্টপ্রসমক কান্টযবর জনয িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তার তান্টর্দার ‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকার কততবক আেক 

িকল র্দীন্টদর মসুি দান।  

▬ িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তার তান্টর্দার ‘র্াাংলান্টদশ’ পতুুল িরকার কততবক িতষ্ট িকল প্রকার র্দী সশসর্ন্টরর 

সর্লসুপ্ত িাধন। 

▬ িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তার তান্টর্দার ‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকান্টরর সনযবাতন্টন ঘয িকল ঘদশন্টপ্রসমক র্যসি 

সর্ন্টদন্টশ আেয় গ্রহণ করন্টত র্াধয হন্টয়ন্টেন তান্টদরন্টক ঘদন্টশ সফ্সরন্টয় আনা ও ঘদন্টশ কাজ করার িনু্টযাগ দান। 

▬ পাসকস্তান্টন আেক র্াঙালীন্টদর সফ্সরন্টয় আনার র্যর্স্থা করা। 

▬ নযায়িেতিান্টর্ পাসকস্তান্টনর িান্টথ পূর্বর্াাংলার িমিযার্লীর িমাধান করা। 

▬ পূর্বর্াাংলার িামসুরক জলিীমা ২০০ নর্টকযাল মাইল পযবন্ত সনধবারণ করা। এই জলিীমার মন্টধয মৎিয ও 

প্রাকত সতক িম্পদ বর্ন্টদসশক ঘকান শসি কততবক লনু্ঠন করা সনসষদ্ধ থাকন্টর্। 

মুি মাতত িূসমর প্রসতষ্ঠা ও প্রসতরক্ষার উন্টেন্টশয 

শসিশালী পূর্বর্াাংলার িশস্ত্র ঘদশন্টপ্রসমক র্াসহনী গন্টড় ঘতালা 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ এর্াং তার তান্টর্দার ‘র্াাংলান্টদশ’ পতুুল িরকারন্টক উৎখ্ান্টতর জনয গণযনু্টদ্ধর রণনীসত ও 

রণন্টকৌশল প্রন্টয়াগ কন্টর জাতীয় মসুিযদু্ধ পসরচালনা করা। 

▬ কত ষক, েসমক ও ঘদশন্টপ্রসমকন্টদর সনন্টয় পূর্বর্াাংলার িশস্ত্র ঘদশন্টপ্রসমক র্াসহনী (সনয়সমত র্াসহনী, আঞ্চসলক 

র্াসহনী, ঘগসরলা ও সমসলসশয়া এর্াং অনযানয র্াসহনী) গন্টড় ঘতালা। 

তারা মাতত িুসম ও জনগন্টণর স্বান্টথবর প্রসত সর্ন্টশষ আনগুতযশীল। পূর্বর্াাংলার মসুি এর্াং পূর্বর্াাংলান্টক রক্ষার জনয 

ঘদন্টশর িমগ্র জনগন্টণর িান্টথ কান্টধ কাধ সমসলন্টয় িাংগ্রাম করন্টত এর্াং এসশয়া তথা িারা সর্ন্টশ্ব শাসন্ত রক্ষায় িসক্রয় 

িাহাযয দান্টন তারা হন্টর্ অেীকারার্দ্ধ। 

▬ গণযদু্ধন্টক ঘজারদার করন্টত, িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তার তান্টর্দারন্টদর পরাসজত করন্টত এর্াং জাতীয় মসুি 

িাংগ্রাম অর্যাহতিান্টর্ পসরচালনা কন্টর তা চূড়ান্ত সর্জন্টয়র পন্টথ পসরচালনার জনয ঘদশন্টপ্রসমক র্াসহনীন্টত িাংগ্রান্টমর 

কমবক্ষমতা ও গণুগত উৎকষবতা র্তসদ্ধ করান্টনা। 

 



পতষ্ঠা ১০ 

▬ িশস্ত্র ঘদশন্টপ্রসমক র্াসহনীর ঘদশন্টপ্রম, তান্টদর িাংকল্প, শতাংখ্লান্টর্াধ ঘজারদার করার উন্টেন্টশয এর্াং জনগণ ও 

িশস্ত্র র্াসহনীর মধযকার  সনষ্ঠ িম্পকব  র্তসদ্ধর উন্টেন্টশয তান্টদর মন্টধয রাজননসতক কাজ ঘজারদার করা। 

▬ ঘদশন্টপ্রসমক র্াসহনীর অসফ্িার ও বিনযন্টদর ঘিােদান করার ও সনর্বাসচত হওয়ার অসধকার রন্টয়ন্টে। তারা িূ-

িম্পসির মাসলক হন্টত পান্টরন এর্াং িাধারণ নাগসরন্টকর িকল অসধকার ঘিাগ করন্টত পান্টরন। 

একর্ট স্বাধীন ও আত্মসনিব রশীল অথবনীসত গন্টড় ঘতালা 

এর্াং জনগন্টণর জীর্ন যাত্রার মান উন্নয়ন 

▬ িারতীয় িম্প্রিারণর্ান্টদর ঘশাষণ ও দািন্টত্বর অর্িান করা। 

▬ িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তান্টদর িহন্টযাগী ও িমথবক সর্শ্বাি াতক মীরজাফ্রন্টদর পূর্বর্াাংলাস্থ িকল িম্পসি 

র্ান্টজয়াপ্ত করা। 

▬ ঘিাসিন্টয়ে িামাসজক িাম্রাজযর্াদ ও মাসকব ন িাম্রাজযর্ান্টদর ঘনতত ন্টত্ব িাম্রাজযর্ান্টদর ঘশাষন্টণর অর্িান এর্াং তান্টদর 

পূর্বর্াাংলাস্থ িকল িম্পসি র্ান্টজয়াপ্ত করা। তান্টদর দালালন্টদর িম্পসিও র্ান্টজয়াপ্ত করা। 

▬ স্বাধীন ও আত্মসনিব রশীল অথবনীসত গন্টড় ঘতালা, জনগণন্টক িমতদ্ধশালী ও ঘদশন্টক শসিশালী করার মানন্টি 

অথবননসতক সর্কাশ করা। 

▬ আইন্টনর মাধযন্টম নাগসরকন্টদর িম্পসি ও উৎপাদন যন্টন্ত্রর স্বত্বাসধকার িাংরক্ষণ, পাক-িামসরক ফ্যাসিস্ট ও 

তান্টদর দালালন্টদর দ্বারা উৎখ্াতকত ত র্যর্িায়ী, সশল্পপসতন্টদর পুনর্বািন করা। তান্টদর কাজকমব পনুরারম্ভ ও চাসলন্টয় 

যাওয়ার জনয িহজ শন্টতব ঋণ দান্টনর র্যর্স্থা করা। িারন্টত যায়সন এ অজহুান্টত ঘদশন্টপ্রসমক র্যর্িায়ী, সশল্পপসতন্টদর 

উৎখ্াত প্রসতহত করা। তান্টদরন্টক যথাযথ িনু্টযাগ প্রদান করা। ‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকার কততবক উৎখ্াতকত ত 

ঘদশন্টপ্রসমক সশল্পপসত ও র্যর্িায়ীন্টদর পুনর্বািন করা।  

▬ পূর্বর্াাংলায় স্বাধীনিান্টর্ িারী সশল্প, হালকা সশল্প ও কুর্টর সশল্প গন্টড় ঘতালা। এন্টদরন্টক বর্ন্টদসশক প্রসতদ্বসিতার 

হাত ঘথন্টক রক্ষা করা এর্াং সর্ন্টদন্টশর উপর সনিব রশীল হওয়ার সর্ন্টরাসধতা করা। 

▬ ঘদশীয় উৎপাদনন্টক উৎিাহ দান ও িাংরক্ষন্টণর অনকুূন্টল শলু্ক র্যর্স্থা সনধবারণ করা। ঘচারাকারর্ারী, 

কান্টলার্াজারী, মহাজনী প্রথা, মনুাফ্ান্টখ্ারন্টদর জাতীয় স্বাথবসর্ন্টরাধী কাযবকলাপ প্রসতহত করা। 

▬ পূর্বর্াাংলার সশল্প, র্যর্িা-র্াসণজয, র্যাাংসকাং প্রিত সত িকল ঘক্ষন্টত্র িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ, ঘিাসিন্টয়ে িামাসজক 

িাম্রাজযর্াদ, মাসকব ন্টনর ঘনতত ন্টত্ব িাম্রাজযর্ান্টদর অনপু্রন্টর্শ, সনয়ন্ত্রণ ও প্রিান্টর্র সর্ন্টরাসধতা করা। 

▬ পূর্বর্াাংলা ঘথন্টক িারত ও অনযানয রান্টষ্ট্র পুাঁসজ পাচার প্রসতহত করা। 

▬ রাষ্ট্রায়ত্ব সশল্প ও অনযানয প্রসতষ্ঠান র্যসিগত মাসলকানায় ঘফ্রত ঘদওয়া প্রসতহত করা। 

 



পতষ্ঠা ১১ 

▬ সশল্প, কু্ষর সশল্প, হস্তসশন্টল্পর উন্নয়ন্টন রাষ্ট্র সশল্প র্যর্স্থার িসহত িাংসিষ্ট পুাঁসজপসতন্টদর উৎিাসহত করন্টর্। জাসত 

গঠন ও জনকলযাণ সর্ধান্টনর িাহাযযকারী সশল্প প্রসতষ্ঠার স্বাধীনতা িসুনসিত করা। 

▬ ঘজন্টলন্টদর উপর পসরচাসলত ঘশাষন্টণর অর্িান করা। তান্টদর জীর্নযাত্রা ও ঘপশার মান্টনান্নয়ন্টনর র্যর্স্থা করা। 

▬ সশল্প প্রসতষ্ঠান্টনর র্যর্স্থাপনায় েসমক ও কমবচারীন্টদর অাংশগ্রহন্টণর অসধকার িাংরক্ষণ। 

▬ ঘযাগান্টযাগ ও পসরর্হন র্যর্স্থার উন্নয়ন। 

▬ শহর, গ্রাম-িমিূসম ও পার্বতয এলাকার মন্টধয অথবননসতক সর্সনময়ন্টক উৎিাসহত ও র্তসদ্ধ করা। উিরর্েিহ 

অনযানয অননু্নত অঞ্চলিমনূ্টহর দ্রুত উন্নয়ন্টনর র্যর্স্থা করা। 

▬ কু্ষর র্যর্িায়ী ও ঘদাকানদারন্টদর স্বান্টথবর প্রসত যথাযথ নজর ঘদওয়া। 

▬ একর্ট ঘস্টে র্যাাংক প্রসতষ্ঠা। 

▬ উৎপাদন্টন উৎিাহ িতসষ্টর উন্টেন্টশয রাষ্ট্র অল্প িনু্টদ ঋণদান্টনর নীসত গ্রহণ করন্টর্। 

▬ কত সষ উৎপাদন পূর্বার্স্থায় সফ্সরন্টয় আনা এর্াং উহার উন্নয়ন িাধন, কত সষকাযব ও পশপুালন্টনর উন্নয়ন, মৎিয 

িম্পদ িাংরক্ষণ ও তার উন্নয়ন্টনর র্যর্স্থা করা। 

▬ ফ্ারাক্কা র্াাঁধজসনত িমিযার নযায়িেত িমাধান করা, স্থায়ীিান্টর্ র্নযা সনয়ন্ত্রণ করা এর্াং ঘিচর্যর্স্থা, ঘপাকা 

সনন্টরাধ ও িার প্রদান্টনর র্যর্স্থা করা, কত সষন্টক আধসুনকীকরণ করা, রাষ্ট্র কত ষকসদগন্টক ঐকযর্দ্ধ হন্টত এর্াং কত সষ 

উৎপাদন র্তসদ্ধ করন্টত পরস্পরন্টক িাহাযয করন্টত উৎিাসহত করন্টর্। গর্াসদ পশ,ু কত সষ িরঞ্জাম ও যন্ত্রপাসত, র্ীজ, 

িার প্রিত সত ক্রন্টয় কত ষকসদগন্টক স্বল্পিনু্টদ ঋণদান করন্টর্।  

▬ কত সষন্টক জাতীয় অথবনীসতর সিসি সহন্টিন্টর্ গ্রহণ কন্টর এন্টক উন্নত করা। 

▬ কত সষপণয সর্ক্রন্টয়র িসুনসিত করা। খ্াদযরন্টর্য দ্রুত আত্মসনিব রশীল হওয়ার লক্ষয অজব ন করা। 

▬ চাল, মাে, মাাংি, সিম, তসরতরকারী ও অনযানয খ্াদযরন্টর্যর পাচার এর্াং উদ্বতি নয় এরূপ খ্াদযরন্টর্যর 

রপ্তানী র্ন্ধ করা। 

▬ িারত কততবক পাে ও অনযানয কাাঁচামাল ক্রন্টয়র অসধকার র্াসতল করা। 

▬ গযাি, সর্দযুৎ প্রিত সত িারন্টত সনন্টয় যাওয়া র্ন্ধ করা। 

▬ িারতীয় সর্দযুৎ, বতল এর্াং কাাঁচামান্টলর উপর সশল্প প্রসতষ্ঠানন্টক সনিব রশীল না করা। 

▬ পারস্পসরক স্বাথব ও িমতার সিসিন্টত পূর্বর্াাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও িার্বন্টিৌমন্টত্বর মযবাদা ঘরন্টখ্ িকল ঘদন্টশর 

িান্টথ র্াসণজয িম্প্রিারণ করা এর্াং রাজননসতক ও িামাসজক র্যর্স্থা সনসর্বন্টশন্টষ বর্ন্টদসশক রাষ্ট্রিমনূ্টহর সনকে ঘথন্টক 

অথবননসতক ও কাসরগসর িহন্টযাসগতা গ্রহণ করা। 



পতষ্ঠা ১২ 

ঘখ্াদ কত ষন্টকর হান্টত জসম—এই নীসতর সিসিন্টত 

িুসম িাংক্রান্ত কমবিসূচর র্াস্তর্ায়ন 

▬ িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ, ঘিাসিন্টয়ে িামাসজক িাম্রাজযর্াদ ও মাসকব ন িাম্রাজযর্ান্টদর ঘনতত ন্টত্ব িাম্রাজযর্ান্টদর 

দালাল নতশাংি ঝুনা জসমদার এর্াং তান্টদর তান্টর্দার ঘগাষ্ঠীর জসম র্ান্টজয়াপ্ত কন্টর িূসমহীন এর্াং কম জসমর মাসলক 

কত ষকন্টদর মন্টধয উহা র্েন। 

▬ কত ষকন্টদর মন্টধয র্েনকত ত জসমর প্রসত তান্টদর স্বত্বাসধকান্টরর স্বীকত সত ও উহার িাংরক্ষন্টণর র্যর্স্থা করা। 

▬ রাষ্ট্র িূ-স্বামীন্টদর সনকে ঘথন্টক এলাকা সর্ন্টশন্টষ সনসদবষ্ট উচ্চতম িীমার অসতসরি জসম ক্রন্টয়র র্যর্স্থা করন্টর্। 

এ িকল জসম িূসমহীন ও কম জসমর মাসলক কত ষকন্টদর মন্টধয র্েন করা হন্টর্। স্থানীয় পসরসস্থসত িান্টপন্টক্ষ জসম 

িাংরক্ষন্টণর িন্টর্বাচ্চ িীমা সনধবাসরত হন্টর্। িূসমহীন ও কম জসমর মাসলক কত ষকন্টদর মন্টধয সর্নামূন্টলয জসম র্েন 

করা হন্টর্। তান্টদর উপর ঘকান প্রকার র্াধযতামূলক শতব ান্টরাপ করা হন্টর্ না। ঘয িকল এলাকায় িূসম িাংস্কান্টরর 

উপযিু অর্স্থা এখ্নও িতসষ্ট হয়সন তথায় জসমর খ্াজনা হ্রাি করা হন্টর্। 

▬ ইজারাদারী, ঘজাতদারী, মহাজনী ও িনু্টদ র্ন্ধক িকল জসম, িম্পসি সর্না শন্টতব পূর্বতন মাসলকন্টদর ঘফ্রত 

সদন্টত হন্টর্। 

▬ অনপুসস্থত জসমদারন্টদর জসম কত ষকন্টদর সনকে চাষার্ান্টদর জনয নযাস্ত করা এর্াং তারা এ িকল জসমর ফ্িল 

ঘিাগ করন্টর্। পরর্তীকান্টল ঐ িকল জসমদারন্টদর প্রন্টতযন্টকর রাজননসতক মন্টনািার্ সর্ন্টর্চনা কন্টর এ সর্ষন্টয় 

যথাযথ র্যর্স্থা অর্লম্বন করা হন্টর্। 

▬ জসমদারসদগন্টক কত ষকন্টদর িাংগঠন্টন অথর্া রাষ্ট্রন্টক জসম দান্টনর িনু্টযাগ ঘদওয়া হন্টর্। কত ষক িাংগঠন অথর্া 

রাষ্ট্র িূসমহীন কম জসমর মাসলক কত ষকন্টদর মান্টঝ এই জসম র্েন করন্টর্।  

▬ সশন্টল্প র্যর্হাযব কত সষপণয উৎপাদনকারী এর্াং ফ্ন্টলর র্াগান্টনর মাসলকসদগন্টক উৎিাহ ঘদওয়া হন্টর্। 

▬ মিসজদ, মসদর, সগজব া, পযান্টগািািমূন্টহর িূসমর নযাযয স্বত্বাসধকান্টরর প্রসত মযবদা প্রদান করা। 

▬ নযাযয সিসিন্টত র্ান্টরায়াড়ী জসমর পনুর্বেন। 

▬ যারা জসম উদ্ধার করন্টর্ তান্টদরন্টক ঐ উদ্ধারকত ত আর্াদী জসমর স্বত্বাসধকার প্রদান করা হন্টর্। 

▬ যান্টদরন্টক র্দী সশসর্ন্টর গমন্টন র্াধয করা হন্টয়ন্টে তান্টদরন্টক তান্টদর িান্টর্ক গ্রান্টম সফ্ন্টর যাওয়ার িনু্টযাগ ঘদওয়া 

হন্টর্। 

▬ যনু্টদ্ধর ফ্ন্টল যারা উদ্বাস্তু হন্টয়ন্টেন, তারা ইন্টে করন্টল তান্টদর র্তবমান র্ািস্থান্টন র্াি করন্টত পারন্টর্ন। তান্টদর 

িূিম্পসি ও েমলি অনযানয িম্পসির মাসলকানা লাি করন্টর্ন। তান্টদরন্টক উি স্থান্টন র্াি কন্টর জীসর্কা অজব ন্টন 

িাহাযয করা হন্টর্। যারা সনজ জন্মস্থান্টন সফ্ন্টর আিন্টত চান, তান্টদর িাহাযযান্টথব র্যর্স্থা গতহীত হন্টর্। 



পৃষ্ঠা ১৩ 

জাতীয় গণতাসন্ত্রক িাংস্কত সত ও সশক্ষার পদ্ধসত গন্টড় ঘতালা, 

সর্জ্ঞান ও প্রযসুিসর্দযার উন্নয়ন, জনস্বান্টস্থযর উন্নয়ন িাধন 

িম্প্রিারণর্াদী, িামাসজক িাম্রাজযর্াদী ও িাম্রাজযর্াদী ধরন্টনর হীন মন্টনার্তসি িতসষ্টকারী ও অধঃপসতত িাংস্কত সত 

এর্াং সশক্ষার সর্রনু্টদ্ধ িাংগ্রাম করা। এ িাংস্কত সত আমান্টদর জনগন্টণর িমতদ্ধ ও দী ব ঐসতহয িম্পন্ন িাংস্কত সতন্টক সর্নষ্ট 

করন্টে। 

জাতীয় গণতাসন্ত্রক িাংস্কত সত ও সশক্ষা র্যর্স্থা গন্টড় ঘতালা হন্টর্।  

সর্জ্ঞান ও কাসরগসর সর্দযার উন্নয়ন কন্টর উহা জাসত গঠন ও প্রসতরক্ষা কান্টজ সনন্টয়াসজত করা। 

▬ বর্ন্টদসশক আক্রমন্টণর সর্রনু্টদ্ধ পূর্বর্াাংলার জনগন্টণর িাংগ্রামী ঐসতহয এর্াং পূর্বর্াাংলার জনগন্টণর র্ীরত্বপূণব 

ইসতহান্টির আন্টলান্টক জনিাধারণন্টক সশক্ষাদান, আমান্টদর জাতীয় িমতদ্ধ িাংস্কত সত, আচার-র্যর্হার, প্রথা িাংরক্ষন ও 

উন্নয়ন। 

▬ জনিাধারন্টণর িাাংস্কত সতক মান উন্নয়ন, সনরক্ষরতা দরূ, আনষুাসেক সশক্ষার উন্নয়ন, নয়া িাধারণ সশক্ষার 

সর্দযালয়, উচ্চসশক্ষা ও র্তসিমলূক সশক্ষা প্রসতষ্ঠান ঘখ্ালা, সর্জ্ঞান কমী, কাসরগর ও দক্ষ েসমক দল গন্টড় ঘতালা 

এর্াং তান্টদরন্টক উচ্চসশক্ষা, ঘেসনাং দান্টনর জনয ির্বপ্রকার প্রন্টচষ্টা চালান্টনা।  

▬ র্াাংলা িাষান্টক উচ্চ সশক্ষা প্রসতষ্ঠান্টনর সশক্ষার মাধযম সহন্টিন্টর্ গ্রহণ। 

▬ সশক্ষা এর্াং কমবজীর্ন্টন িকল ঘক্ষন্টত্র িাষাগত িাংখ্যাল নু্টদর সনজ সনজ িাষা র্যর্হান্টরর িনু্টযাগ প্রদান করা। 

দশম ঘেণী পযবন্ত অনর্তসনক র্াধযতামলূক সশক্ষার্যর্স্থা চাল ুকরা, োত্রন্টদর সশক্ষা ঘর্তন হ্রাি। 

▬ গরীর্ োত্রসদগন্টক সশক্ষার ঘর্তন হন্টত অর্যাহসত দান অথর্া তান্টদর জনয স্কলারসশন্টপর র্যর্স্থা করা। 

▬ পরীক্ষািমনূ্টহর পদ্ধসতর িাংস্কার িাধন করা। 

▬ সশক্ষা প্রসতষ্ঠান্টনর র্যর্স্থাপনায় োত্রন্টদর অাংশগ্রহণ। 

▬ পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুি িাংগ্রান্টম িাহাযযকারী তরণু ও সশশনু্টদর, সর্প্লন্টর্ অাংশগ্রহণকারী র্যসিন্টদর পসরর্ান্টরর 

িন্তান-িন্তসত ও ঘমধার্ী তরণুন্টদর সশসক্ষত কন্টর তুলন্টত এর্াং তান্টদর প্রসতিার যথাযথ সর্কাশ িাধন্টনর জনয রাষ্ট্র 

িম্ভার্য িকল প্রকার িাহাযয দান করন্টর্। 

▬ বর্জ্ঞাসনক ও কাসরগসর গন্টর্ষণা কাযব পসরচালনা, িাসহতয ও সশন্টল্প িতজনশীল িূসমকা গ্রহণ এর্াং িাাংস্কত সতক 

কন্টমব অাংশগ্রহন্টণ প্রসতর্ট নাগসরন্টকর অর্াধ িনু্টযাগ দান। 

র্সুদ্ধজীর্ী, ঘলখ্ক, সশল্পী, বর্জ্ঞাসনকসদগন্টক উৎিাসহত করা এর্াং মাতত িূসম ও জনগন্টণর স্বান্টথব তান্টদর গন্টর্ষণা, 

আসর্ষ্কার ও িতজনশীল কাজ অর্যাহত রাখ্ার উপযিু িনু্টযান্টগর র্যর্স্থা করা। 



পৃষ্ঠা ১৪ 

▬ ঘয িকল ঘলখ্ক, সশল্পী ও িাাংস্কত সতক কমীন্টক তান্টদর ঘদশন্টপ্রসমক িূসমকার জনয সনযবাতন ঘিাগ করন্টত হন্টয়ন্টে, 

তাাঁরা ঘযন তাাঁন্টদর িতজনশীল কমব অর্যাহত রাখ্ন্টত পান্টরন—এর িনু্টযাগ িতসষ্ট করা। 

▬ স্বাস্থয সর্িান্টগর উন্নয়ন এর্াং স্বাস্থয রক্ষার ও প্রসতন্টষধক র্যর্হান্টরর আন্টদালন গন্টড় ঘতালা। জনগন্টনর স্বাস্থয 

রক্ষা করা। 

▬ মহামারী সনয়ন্ত্রণ এর্াং বর্ন্টদসশক ঘশাষকরা ঘয িকল মারাত্মক ঘরাগ ঘরন্টখ্ ঘগন্টে ঘিগসুল সর্ন্টলান্টপর র্যর্স্থা 

করা। 

▬ শারীসরক সশক্ষা ও ক্রীড়া আন্টদালন্টনর সর্কাশ িাধন। 

▬ িমতা ও পারস্পসরক স্বান্টথবর সিসিন্টত বর্ন্টদসশক রান্টষ্ট্রর িান্টথ িাাংস্কত সতক িম্পকব  স্থাপন করা। 

 

েসমক, মজরু ও ঘর্িামসরক কমবচারীন্টদর অসধকার িাংরক্ষণ 

ও তান্টদর চাসহদা পূরন্টণর র্যর্স্থা করা 

েম আইন প্রণয়ন, আে  ো েম িমন্টয়র প্রর্তবন, সর্োম ও সচিসর্ন্টনাদন্টনর িনু্টযাগ িতসষ্ট, যসুিিেত ঘর্তন 

সনধবারণ এর্াং র্সধবত উৎপাদন্টনর জনয ঘর্ানান্টির র্যর্স্থা করা। ঘেি ইউসনয়ন, িসমসতর্দ্ধ হওয়া, ধমব ে ও 

সর্ন্টক্ষাি প্রদশবন্টনর অসধকার সনসিত করা। 

▬ েসমক, মজদরু ও কমবচারীন্টদর জীর্নযাত্রা ও চাকুরীর উন্নয়ন। 

▬ সশক্ষানসর্শন্টদর জনয যন্টথষ্ট পসরমাণ পাসরেসমক প্রদান্টনর নীসত গ্রহণ। 

▬ েসমক ও শহন্টরন্টর দসরর জনিাধারন্টণর জনয চাকুরীর িাংস্থান করা। ঘর্কারন্টত্বর অর্িান্টনর জনয ির্বাত্মক 

প্রন্টচষ্টা চালান্টনা। 

▬ ঘরাগ, র্যাসধ, কমবক্ষমতা ঘলাপ, র্াধবকয ও অর্ির গ্রহণ প্রিত সত কান্টল েসমক, মজদরু ও কমবচারীন্টদর যত্ন, 

িাহাযযদান এর্াং িামাসজক সনরাপিা সর্ধান্টনর র্যর্স্থা করা। 

▬ ঘমহনতী মাননু্টষর র্ািস্থান্টন জীর্নযাত্রার অর্স্থার উন্নয়ন। 

▬ উিয় পন্টক্ষর আলাপ-আন্টলাচনা ও জাতীয় গণতাসন্ত্রক িরকান্টরর মধযস্থতায় েসমক ও মাসলন্টকর মধযকার 

সর্ন্টরাধিমনূ্টহর মীমাাংিা করা। 

▬ েসমক ও মজদরুন্টদর প্রহার, তান্টদর ঘর্তন হন্টত জসরমানা ঘকন্টে রাখ্া এর্াং অনযায়িান্টর্ েসমকন্টদর চাকুরী 

হন্টত র্সহষ্কার কড়াকসড়িান্টর্ সনসষদ্ধ করা। 
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▬ ঘর্িামসরক কমবচারীন্টদর ঘিােদান করার ও সনর্বাসচত হওয়ার অসধকার রন্টয়ন্টে। তারা িাধারণ নাগসরন্টকর 

িকল অসধকার ঘিাগ করন্টত পান্টরন। 

নারী-পুরুন্টষর িমানাসধকার প্রসতষ্ঠা, 

মাতা ও িন্তানন্টদর রক্ষা করা 

▬ জাতীয় মসুিিাংগ্রান্টম নারী িমান্টজর িূসমকার িান্টথ যথাযথ িাংগসত ঘরন্টখ্ তান্টদর রাজননসতক, িাাংস্কত সতক ও 

র্তসিগত মান্টনান্নয়ন, পূর্বর্াাংলার মসহলান্টদর র্ীরত্ব, ঘশৌযব ও জাসত ঘির্ার ঐসতন্টহযর সর্কাশ িাধন। 

▬ রাজনীসত, অথবনীসত, িমাজ ও িাংস্কত সতর ঘক্ষন্টত্র নারী-পরুনু্টষর িমান অসধকার রন্টয়ন্টে। 

▬ ঘয িকল মসহলা পুরনু্টষর অনরুূপ কান্টযব সনযিু, তারা িমন্টর্তন, িমমযবাদা ও িম অসধকার ঘিাগ করন্টর্ন। 

▬ মসহলা েসমক ও ঘর্িামসরক কমবচারী দইু মান্টির জনয মাতত ত্ব েুর্ট লাি করন্টর্ন। মসহলা কমীন্টদর উৎকষব 

সর্ধান, উপযিু ঘেসনাং ও িসক্রয় িাহাযয দান্টনর নীসত গ্রহণ। সর্র্াহ ও পসরর্ার িম্পন্টকব  প্রগসতশীল আইন 

প্রণয়ন। 

▬ মাতা ও সশশনু্টদর অসধকার িাংরক্ষণ, মাতত িদন, সশশমুেল প্রসতষ্ঠান ও নািবারী সু্কন্টলর িাংখ্যা র্তসদ্ধ। 

▬ মসহলান্টদর স্বাস্থয ও মযবাদা হাসনকর িকল প্রকার িামাসজক দনুীসতর অর্িান। 

শহীদন্টদর স্মতসতর প্রসত িম্মান প্রদশবন্টনর 

র্যর্স্থা গ্রহণ করা 

▬ অক্ষম বিনযন্টদর অন্ন-র্ন্টস্ত্রর র্যর্স্থা, জাতীয় মসুিযনু্টদ্ধ ঘয িকল বিসনক ও ঘদশন্টপ্রসমক সর্ন্টশষ কত সতত্ব প্রদশবন 

করন্টর্ন তান্টদরন্টক পুরস্কতত করা। 

▬ মসুি িাংগ্রান্টম িশস্ত্র র্াসহনী অথর্া অনযানয সর্িাগ ও সর্প্লর্ী িাংগঠন্টন ঘয িকল ঘলাক শহীদ হন্টর্ন, যারা 

রাজননসতক িাংগ্রান্টমর মধয সদন্টয় আত্মর্সলদান কন্টরন্টেন, ঘদন্টশর িমস্ত জনগণ তান্টদর প্রসত কত তজ্ঞ এর্াং তান্টদর 

স্মতসত েদ্ধািন্টর স্মরণ করন্টর্ন। 

▬ রাষ্ট্র ও জনগণ তান্টদর পসরর্ারর্ন্টগবর যত্ন ঘনন্টর্ন এর্াং িাহাযয দান করন্টর্ন। 

▬ িশস্ত্র অথর্া রাজননসতক িাংগ্রান্টম ঘয িকল ঘদশন্টপ্রসমক অক্ষম হন্টয় পড়ন্টর্ন তান্টদর প্রসত যত্ন ঘনওয়া হন্টর্ এর্াং 

তান্টদরন্টক িাহাযয দান করা হন্টর্। 

▬ সর্প্লন্টর্ ঘয িকল পসরর্ান্টরর অর্দান রন্টয়ন্টে িমগ্র জাসত তান্টদর প্রসত কত তজ্ঞ এর্াং তারা িমগ্র জাসতরই 

িাহাযয ও িহানিূুসত লাি করন্টর্ন। 
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িামাসজক সনরাপিা সর্ধান, 

জাতীয় মসুিযুন্টদ্ধ ক্ষসতগ্রস্তন্টদর সরসলফ্ প্রদান 

‘র্াাংলান্টদশ’ ফ্যাসিস্ট িরকান্টরর নীসত সর্র্সজব ত কান্টজর ফ্ন্টল ঘয িকল র্যসি ও পসরর্ান্টরর চরম ির্বনাশ হন্টয়ন্টে, 

তান্টদরন্টক িমান্টজ পুনঃপ্রসতষ্ঠা ও ঘদশন্টির্ার িনু্টযাগ প্রদান করা। 

▬ অনাথ, র্তদ্ধ, অক্ষম র্যসিন্টদর যত্ন ঘনয়া, প্রাকত সতক দনু্টযবান্টগ ক্ষসতগ্রস্ত র্া শিযহাসনর ফ্ন্টল ক্ষসতগ্রস্ত এলাকায় 

সরসলফ্ প্রদান্টনর র্যর্স্থা। 

‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকান্টরর িাড়ান্টে বিনয ও পুসলশ ও সর্সিন্ন র্াসহনীর মধযকার অক্ষম, যনু্টদ্ধ সনহত, অিহায় 

পসরর্ান্টরর সর্ষয় সর্ন্টর্চনা করা। 

িারত ঘথন্টক সর্তাসড়ত র্াঙালী, অর্াঙালী উদ্বাস্তুন্টদর পনুর্বািন, জীসর্কা সনর্বান্টহর র্যর্স্থা করা এর্াং িামাসজক 

অসধকার প্রদান। 

‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকান্টরর িাড়ান্টে বিনয ও অসফ্িার এর্াং পূর্বর্াাংলায় তান্টদর প্রশািসনক 

সর্িান্টগর কমবচারীন্টদর মন্টধয যাাঁরা জনগন্টনর পক্ষ িমথবন করন্টর্ন তাাঁন্টদর প্রসত িহানিূুসত প্রদশবন ও 

যুদ্ধর্দীন্টদর প্রসত িদয় আচরণ করা 

‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকার ঘয আমলা ঘগাষ্ঠী িতসষ্ট করন্টে এর্াং তান্টদর দ্বারা প্রশািন পসরচালনা করন্টে, তান্টদর 

মধযকার দালালন্টদর উৎখ্াত করা। ‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকান্টরর প্রসতসনসধ সহন্টিন্টর্ ঘয িকল  তণয খ্নুীরা কাজ 

করন্টে তান্টদর কন্টঠার শাসস্ত সর্ধান করা। 

▬ ‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকান্টরর িাড়ান্টে বিনয, অসফ্িার এর্াং প্রশািসনক কমবচারীরা যান্টত নযান্টয়র পন্টথ 

ঘদশরক্ষা ও জাসত গঠন্টনর কান্টজ জনিাধারন্টণর িান্টথ িাসমল হন্টত পান্টরন তার অনকুূল অর্স্থার িতসষ্ট করা। 

▬ িাড়ান্টে র্াসহনী ও প্রশািসনক সর্িান্টগর ঘয িকল গ্রুপ, ইউসনে অথর্া র্যসি জাতীয় মসুি িাংগ্রান্টম িাহাযয 

করন্টর্ন তান্টদরন্টক পরুস্কতত করা হন্টর্ এর্াং দাসয়ত্বশীল পন্টদ সনযিু করা হন্টর্। যাাঁরা জাতীয় মসুি িাংগ্রান্টম 

িহানিুুসত ও িমথবন দান করন্টেন এর্াং যাাঁরা শািক ঘগাষ্ঠীর আন্টদশ পালন্টন অস্বীকত সত জ্ঞাপন কন্টরন্টেন তাাঁন্টদর 

িকলন্টক যথাযথ মযবাদা দান করা হন্টর্। 

▬ যাাঁরা িাড়ান্টে র্াসহনী তযাগ কন্টর পূর্বর্াাংলার িশস্ত্র ঘদশন্টপ্রসমক র্াসহনীন্টত ঘযাগদান্টন আন্টর্দন জানান্টর্ন 

তাাঁন্টদরন্টক স্বাগত জানান্টনা হন্টর্। তাাঁরা িমর্যর্হার লাি করন্টর্ন। 

▬ ‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকান্টরর ঘয িকল কমবকতব া পূর্বর্াাংলার মসুির পর জনগণ ও ঘদন্টশর ঘির্ার সনসমন্টি 

রাষ্ট্রীয় শািনযন্টন্ত্র ঘযাগ সদন্টত ইেুক তাাঁরাও িমঅসধকার লাি করন্টর্ন। 

▬ ‘র্াাংলান্টদশ’ পুতুল িরকান্টরর িাড়ান্টে বিনযর্াসহনী ও প্রশািসনক সর্িান্টগর ঘয িকল র্যসি গণসর্ন্টরাধী 

অপরান্টধ সলপ্ত সেল, তারা যসদ পসরন্টশন্টষ সনন্টজন্টদর কাযবকলান্টপর জনয আন্তসরকিান্টর্ অনতুপ্ত হয় তন্টর্ তান্টদর  



পতষ্ঠা ১৭ 

ক্ষমা প্রদশবন করা হন্টর্। যাাঁরা উিম কাযবাসদ দ্বারা সনন্টজন্টদর অপরাধ স্খলন্টনর প্রয়াি পান্টর্ন, তাাঁন্টদরন্টক যথারীসত 

পুরস্কতত করা হন্টর্। 

▬ িাড়ান্টে র্াসহনীর র্দী অসফ্িার ও বিনযন্টদর প্রসত মানসর্ক র্যর্হার ও অনকুম্পা প্রদশবন করা হন্টর্। 

▬ িারতীয় র্া অনয ঘকান বর্ন্টদসশক রান্টষ্ট্রর র্দী বিসনকন্টদর প্রসত িদয় র্যর্হার করা হন্টর্। এন্টদর মধযকার 

যারা পূর্বর্াাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্টন্ত্রর িাংগ্রামন্টক িমথবন কন্টরন, িময় হন্টলই তান্টদরন্টক সনজ সনজ 

পসরর্ান্টরর সনকে সফ্ন্টর ঘযন্টত িাহাযয করা হন্টর্।  

প্রর্ািী র্াঙালীন্টদর অসধকার 

ও স্বাথব িাংরক্ষণ 

▬ প্রর্ািী র্াঙালীন্টদর ঘদশন্টপ্রমমলূক কাযব এর্াং জাতীয় মসুি িাংগ্রান্টম তান্টদর মলূযর্ান িাহাযযন্টক স্বাগত জানান্টনা 

হন্টর্। 

▬ তান্টদর অসধকার ও স্বাথব িাংরক্ষণ করা। 

▬ ঘদশ গঠন্টনর জনয প্রর্ািী ঘয িকল র্াঙালী ঘদন্টশ সফ্ন্টর আিন্টত চাইন্টর্ন তান্টদর িাহাযয করা। 

পূর্বর্াাংলায় র্ির্ািকারী সর্ন্টদশী নাগসরকন্টদর 

নযাযয অসধকার ও স্বাথব িাংরক্ষণ 

▬ পূর্বর্াাংলার মসুি িাংগ্রান্টম স্থানীয় ঘয িকল সর্ন্টদশী নাগসরক িাহাযয করন্টর্ন তান্টদরন্টক স্বাগত জানান্টনা হন্টর্। 

▬ পূর্বর্াাংলায় র্ির্ািকারী িকল সর্ন্টদশী নাগসরন্টকর পূর্বর্াাংলার স্বাধীনতা ও িার্বন্টিৌমন্টত্বর প্রসত মযবাদাশীল হন্টত 

হন্টর্ এর্াং তান্টদরন্টক জাতীয় গণতাসন্ত্রক িরকান্টরর আইনকাননু ঘমন্টন চলন্টত হন্টর্। 

▬ ঘয িকল সর্ন্টদশী নাগসরক র্াাংলান্টদশ পুতুল িরকার ও তান্টদর এন্টজেন্টদর এর্াং িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ, 

ঘিাসিন্টয়ে িামাসজক িাম্রাজযর্াদ ও মাসকব ন্টনর ঘনতত ন্টত্ব িাম্রাজযর্ান্টদর িহন্টযাসগতা দান কন্টরনসন, যারা পূর্বর্াাংলার 

স্বাধীনতা ও িার্বন্টিৌমন্টত্বর প্রসত হাসনকর সকেু করন্টর্ন না, তান্টদর নযাযয অসধকার ও স্বাথব িাংরক্ষণ। ঘয িকল 

সর্ন্টদশী মসুি িাংগ্রামন্টক প্রতযক্ষ ও পন্টরাক্ষিান্টর্ িমথবন দান করন্টর্ন, তান্টদর নযাযয অসধকার ও স্বান্টথবর প্রসত 

যথাযথ লক্ষয রাখ্া। 

▬ পূর্বর্াাংলার জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সর্ন্টরাধী কাযবকলান্টপ সলপ্ত বর্ন্টদসশক এন্টজে ও চরন্টদর কন্টঠার শাসস্ত 

সর্ধান।  
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পূর্বর্াাংলার প্রজাতাসন্ত্রক িরকার ধমীয়, িাষাগত ও জাসতগত 

িাংখ্যাল ুন্টদর িম্পন্টকব  সনম্নসলসখ্ত নীসতমালা কাযবকরী কন্টর 

ধমীয়, িাষাগত ও জাসতগত সনপীড়ন্টণর অর্িান করন্টর্ 

▬ িকল প্রকার ধমীয় সনপীড়ন্টনর অর্িান করা, সর্সিন্ন ধমবার্লম্বী জনগন্টণর ধমীয় অসধকার রক্ষা করা, 

তান্টদর আচার-অনষু্ঠান, মিসজদ, মসদর, পযান্টগািা, সগজব া রক্ষা করা, ক্ষসতগ্রস্তন্টদর িাংস্কার করা। ধমীয় 

সনপীড়ক দাো, রায়েকারীন্টদর শাসস্তর র্যর্স্থা করা। 

র্যর্িা, র্াসণজয, চাকুরী, সশক্ষা, সশল্প, প্রসতরক্ষািহ জীর্ন্টনর িকল ঘক্ষন্টত্র ধমব সনসর্বন্টশন্টষ িকন্টলর িম অসধকার 

প্রসতষ্ঠা।  

ধমীয় িাংখ্যাল  ুঅধযুসষত অননু্নত অঞ্চন্টলর জনয সর্ন্টশষ এলাকা গঠন কন্টর দ্রুত উন্নয়ন্টনর র্যর্স্থা করা। 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তান্টদর তান্টর্দারন্টদর উৎখ্াত করা, একই িান্টথ মাসকব ন িাম্রাজযর্ান্টদর ঘনতত ন্টত্ব 

িাম্রাজযর্াদ ও তার তান্টর্দারন্টদর পূর্বর্াাংলা দখ্ন্টলর চক্রান্ত সর্ন্টরাধী িাংগ্রান্টম সর্সিন্ন ধমবার্লম্বী জনগন্টণর ঐকযন্টক 

দতঢ় করা, জাতীয় মসুি ও গণতন্ত্র অজব ন্টনর িাংগ্রান্টম তান্টদরন্টক শরীক করা।  

ঊদুব িাষািাষী জনগন্টণর উপর পসরচাসলত সনমবম অতযাচান্টরর অর্িান করা, তান্টদর জীসর্কা সনর্বান্টহর র্যর্স্থা 

করা, নাগসরক অসধকার প্রদান করা, তান্টদর আচার-র্যর্হার ও িাংস্কত সত রক্ষা করা। 

▬ িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তার দালালন্টদর সর্সিন্ন জাসতগত িাংখ্যাল  ু জনগণন্টক সর্িি করা ও ঘশাষণ 

করার জনয র্যর্হৃত িকল আইন, পদ্ধসত, নীসত ও ঘকৌশল র্াসতল করা, জাসতগত িাংখ্যাল নু্টদর প্রসত অিম 

আচরণ এর্াং তান্টদরন্টক িয় ঘদসখ্ন্টয় কূেন্টকৌশন্টল এর্াং র্লপ্রন্টয়াগ কন্টর র্ািস্থান ঘথন্টক উৎখ্াত করান্টক সর্ন্টরাসধতা 

করা। 

▬ সর্সিন্ন ভ্রাতত প্রসতম জাসতিত্বার মধযকার এর্াং তান্টদর িান্টথ র্াঙালী জাসতর দী বসদন্টনর একতা এর্াং পারস্পসরক 

িাহান্টযযর ঐসতহযন্টক সর্কাশ করা, যান্টত ঘদশন্টক রক্ষা এর্াং ঘদশ গঠন্টনর কান্টজ িকলন্টক শরীক করা যায়। 

চাকুরী, সশল্প, র্যর্িা-র্াসনজয, প্রশািন, প্রসতরক্ষা ও অনযানয িকল ঘক্ষন্টত্র িকল জাসতিত্বার িম অসধকার 

রন্টয়ন্টে। 

▬ জাসতগত িাংখ্যাল নু্টদর ঘয িমস্ত জসম ও িম্পসি অনর্ধিান্টর্ দখ্ল করা ও র্ন্টদার্স্ত ঘনওয়া হন্টয়ন্টে তা 

পূর্বতন মাসলকন্টক ঘফ্রত সদন্টত হন্টর্। 

ইজারাদারী, ঘজাতদারী ও মহাজনী িনু্টদ র্ন্ধক িকল জসম, িম্পসি সর্নাশন্টতব পূর্বতন মাসলকন্টদর ঘফ্রত সদন্টত 

হন্টর্।  

▬ িরকারী িাংরসক্ষত র্নাঞ্চন্টল র্ির্ািকারী ঝুসময়া চাষীন্টদর উপর িূসমদািিলুি ঘশাষণ, সনপীড়ণ ও সনযবাতন্টনর 

অর্িান  োন্টত হন্টর্। 
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▬ জাসতগত িাংখ্যাল  ুকত ষকন্টদর মান্টঝ ‘ঘয িূসম চাষ কন্টর ঘি-ই িূসমর মাসলক’ এই কত সষনীসতর িনু্টযাগ দান 

করা। 

▬ কাপ্তাই র্াাঁন্টধর জল কত সষকান্টজ সর্ঘ্ন িতসষ্ট কন্টর এলাকা প্লাসর্ত না কন্টর—সর্ন্টশষজ্ঞ দ্বারা সস্থরীকত ত এরপূ িন্টর্বাচ্চ 

িীমা সনধবারণ কন্টর ঘদওয়া।  

▬ জাসতগত িাংখ্যাল  ুঘজন্টলন্টদর উপর ঠিকাদারী, িরকারী কমবচারী ও তান্টদর তান্টর্দারন্টদর ঘশাষণ র্ন্ধ করন্টত 

হন্টর্। তান্টদরন্টক মাে ধরার জাল ও অনযানয িরঞ্জাম নযাযযমূন্টলয িরর্রাহ করন্টত হন্টর্। নযাযযমনূ্টলয মৎিয ক্রন্টয়র 

র্যর্স্থা করন্টত হন্টর্।  

▬ জাসতগত িাংখ্যাল নু্টদর স্থায়ীিান্টর্ র্ির্ান্টির জনয উৎিাসহত করা, তান্টদর িূসমর উন্নসত িাধন করা, তান্টদর 

অথবনীসত ও িাংস্কত সত এর্াং তান্টদর জীর্ন ধারন্টণর মানন্টক উন্নত করা, যান্টত তারা পূর্বর্াাংলার জনগন্টণর িাধারণ 

জীর্ন ধারন্টণর মান পযবন্ত ঘপৌাঁেন্টত পান্টর। 

▬ জাসতগত িাংখ্যাল নু্টদর সনন্টজন্টদর কথা ও সলসখ্ত িাষার (সলসখ্ত িাষা না থাকন্টল তার র্যর্স্থা করা) 

মাধযন্টম তান্টদর িাংস্কত সত ও সশল্পকলার সর্কাশ, তান্টদর সনজস্ব আচার-অনষু্ঠান র্জায় রাখ্া র্া পসরর্তবন করার 

অসধকার সনসিত করা। 

▬ জাসতগত িাংখ্যাল নু্টদর মধয ঘথন্টক দ্রুত প্রশািসনক কমবচারী সশসক্ষত করা, যান্টত তারা অল্প িমন্টয়র মান্টঝ 

সনন্টজন্টদর স্থানীয় সর্ষয় সনন্টজরাই পসরচালনা করন্টত পান্টর। 

▬ জাসতগত িাংখ্যাল নু্টদর জীর্ন্টনর সর্সিন্ন ঘক্ষন্টত্র গণতাসন্ত্রক অসধকার র্াস্তর্াসয়ত করা। 

▬ স্বাধীন ও মিু পূর্বর্াাংলার মন্টধয সর্সিন্ন জাসতগত িাংখ্যাল নু্টদর জনয স্বায়ত্বশাসিত এলাকা গঠন ও আঞ্চসলক 

স্বায়ত্বশািন প্রদান, যান্টত তান্টদর জাসতগত সর্কাশ ত্বরাসিত হয়। 

▬ তান্টদর িাংস্কত সত, আচার-র্যর্হার রক্ষা করা। 

শাসন্ত ও সনরন্টপক্ষতার বর্ন্টদসশক নীসত 

পূর্বর্াাংলার গণতাসন্ত্রক প্রজাতাসন্ত্রক রাষ্ট্র শাসন্ত ও সনরন্টপক্ষ বর্ন্টদসশক নীসত অনিুরণ করন্টর্। এই বর্ন্টদসশক নীসতন্টত 

স্বাধীনতা, িার্বন্টিৌমত্ব, ঐকয ও রাষ্ট্রীয় অখ্ণ্ডতার সনিয়তা রন্টয়ন্টে এর্াং ইহা সর্শ্বশাসন্তর িহায়ক। এই বর্ন্টদসশক 

নীসত সনম্নরূপঃ 

পরস্পন্টরর স্বাধীনতা, িার্বন্টিৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখ্ণ্ডতার প্রসত মযবাদা প্রদশবন, পরস্পন্টরর আিযন্তরীণ সর্ষন্টয় হস্তন্টক্ষপ 

না করা, পরস্পর অনাক্রমণ, পারস্পসরক িমতা ও স্বাথব এর্াং শাসন্তপূণব িহ-অর্স্থান্টনর সিসিন্টত িামাসজক ও 

রাজননসতক র্যর্স্থা সনসর্বন্টশন্টষ িকল ঘদন্টশর িান্টথ কূেননসতক িম্পকব  স্থাপন। 

পূর্বর্াাংলার জনগন্টণর অসধকাাংন্টশর আশা-আকাঙ্খার িান্টথ িাংগসতপূণব এর্াং নযায়িেতিান্টর্ পাসকস্তান্টনর িান্টথ 

পূর্বর্াাংলার িম্পন্টকব র িমিযার (পাসকস্তান্টনর িান্টথ পূর্বর্াাংলার রাষ্ট্রীয় িম্পকব , পাসকস্তানস্থ র্াঙালীন্টদর সফ্সরন্টয়  
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আনা, পূর্বর্াাংলার গণহতযা ও ফ্যাসিস্ট ধ্বাংিযন্টজ্ঞর অপরান্টধ পাসকস্তান্টনর শািকন্টগাষ্ঠী ও িামসরক-ঘর্িামসরক 

র্যসিন্টদর সর্চার ও শাসস্ত প্রদান, পূর্বর্াাংলা ঘথন্টক গত ২৪ র্েন্টর পাসকস্তান্টন ঘয পুাঁসজ ও মূলযর্ান িম্পদ পাচার 

হন্টয়ন্টে তা িদুিহ ঘফ্রত আনা, বর্ন্টদসশক ঋণ পসরন্টশান্টধর িমিযা, পূর্বর্াাংলায় তারা ঘয সনমবম ধ্বাংিযজ্ঞ, হতযা, 

ধষবণ, লনু্ঠন চাসলন্টয়ন্টে তার যথাযথ ক্ষসতপুরণ আদায় করা ইতযাসদ িমিযা) িমাধান করা।  

পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুি িাংগ্রান্টম ঘয িকল ঘদশ িাহাযয-িহন্টযাসগতা ও িমথবন দান করন্টর্ন তান্টদর অথবননসতক ও 

িাাংস্কত সতক স্বাথবন্টক মযবাদা দান। 

ঘকানরূপ রাজননসতক শতব জসড়ত না থাকন্টল ঘয ঘকান ঘদন্টশর কাসরগসর ও অথবননসতক িাহাযয গ্রহণ। 

ঘকানরূপ িামসরক চুসিন্টত জসড়ত না হওয়া, পূর্বর্াাংলায় ঘকানরূপ সর্ন্টদশী শসির ঘকানরূপ িামসরক র্াসহনী অথর্া 

িামসরক  াাঁর্টর অসস্তত্ব না রাখ্া।  

▬ পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুি িাংগ্রান্টম ঘয িকল ঘদশ িাহাযয-িহন্টযাসগতা ও িহানিূুসত জানান্টর্ন তন্টদর িান্টথ 

র্নু্ধত্বপূণব িম্পকব  ঘজারদার করা। 

▬ িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ সর্ন্টরাধী িাংগ্রামরত দসক্ষণ এসশয়ার ঘদশিমনূ্টহর িাংগ্রাম, ঘিাসিন্টয়ে িামাসজক 

িাম্রাজযর্াদ, মাসকব ন্টনর ঘনতত ন্টত্ব িাম্রাজযর্াদ সর্ন্টরাধী এসশয়া, আসফ্রকা ও লাসতন আন্টমসরকার ঘদশ, জাসত ও 

জনগন্টণর মসুি আন্টদালন্টনর প্রসত িসক্রয় িমথবন জ্ঞাপন। 

মাসকব ন িাম্রাজযর্াদ সর্ন্টরাধী সিন্টয়তনাম, লাওি, কন্টম্বাসিয়া, পযান্টলস্টাইন এর্াং অনযানয ঘদন্টশর জনগন্টণর মহান 

িাংগ্রামন্টক িমথবন করা। 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ সর্ন্টরাধী িারতীয় জনগন্টণর িাংগ্রাম িমথবন করা। 

মাসকব ন যিুরান্টষ্ট্রর আন্টফ্রা-আন্টমসরকানন্টদর ঘমৌসলক জাতীয় অসধকান্টরর নযাযয িাংগ্রান্টমর প্রসত িসক্রয় িমথবন দান 

করা। 

▬ সর্শ্বশাসন্ত রক্ষার কান্টজ ঘিাসিন্টয়ে িামাসজক িাম্রাজযর্াদ ও মাসকব ন িাম্রাজযর্ান্টদর ঘনতত ন্টত্ব পররাষ্ট্রন্টলািী 

িাম্রাজযর্াদী ঘগাষ্ঠীন্টক প্রসতহত করন্টত এর্াং তান্টদর আক্রমণাত্মক িামসরক ঘজাে ও বর্ন্টদসশক িামসরক  াাঁর্ট 

সর্ন্টলান্টপর কান্টজ ির্বাত্মক প্রন্টচষ্টা অর্যাহত রাখ্া। 

▬ িকল আন্তজব াসতক গণিাংগঠন এর্াং িারত, ঘিাসিন্টয়ে ও মাসকব ন যিুরান্টষ্ট্রর জনতািহ সর্ন্টশ্বর িকল 

গণতাসন্ত্রক জনিাধারন্টণর িান্টথ িম্পকব  র্তসদ্ধ ও িদুতঢ় করার জনয অর্যাহত প্রন্টচষ্টা চালান্টনা। 

পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুি ও স্বাধীনতার জনয পূর্বর্াাংলার জনগন্টণর িমথবন্টন সর্শ্বর্যাপী গণফ্রন্টের িম্প্রিারণ ও 

িিুাংহতকরন্টণর উন্টেন্টশয কাজ কন্টর যাওয়া। 

পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুি িাংগ্রাম শধু ু ঘয আমান্টদর র্তবমান ও িসর্ষযত র্াংশধরন্টদর িাগয সনধবারন্টণর জনয 

পসরচাসলত হন্টে তা নয়, িমগ্র সর্ন্টশ্বর জনগণ যারা শাসন্ত, জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও িমাজতন্ত্র কান্টয়ম করার  
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জনয িাংগ্রামরত তান্টদর স্বাথবও এর িান্টথ জসড়ত। এই মহান ঘগৌরর্ময় উন্টেশযন্টক র্াস্তর্াসয়ত করার জনয 

পূর্বর্াাংলার জনগণ ঐকযর্দ্ধ হন্টেন। 

এ ঐকযন্টক অর্শযই আন্টরা দতঢ় ও িম্প্রিাসরত করন্টত হন্টর্। 

ঘয িকল রাজননসতক দল, িাংগঠন ও প্রগসতশীল র্যসি পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুি ফ্রন্টের কমবিূচী িমথবন করন্টর্ন, 

ফ্রে আন্তসরকিান্টর্ তান্টদর অসিনদন জ্ঞাপন করন্টর্ এর্াং তান্টদর িান্টথ ঐকযর্দ্ধিান্টর্ কাজ করন্টত প্রস্তুত। 

পূর্বর্াাংলার জাতীয় সর্শ্বাি াতক ও ফ্যাসিস্ট শািকন্টগাষ্ঠী যতই  তণয, উন্মি নতশাংি একগনু্টয় কাযবকলাপ চাসলন্টয় 

যাক না ঘকন, তান্টদর পরাজয় অর্ধাসরত। 

আিনু, আমরা আমান্টদর মাতত িূসমর স্বান্টথব ঐকযর্দ্ধ হই, এ একতান্টক ঘজারদার কসর, সর্জন্টয়র পন্টথ অগ্রির হই, 

িারতীয় িম্প্রিারণর্াদ ও তার তান্টর্দার সর্শ্বাি াতক ও ফ্যাসির্াদী শািকন্টগাষ্ঠীন্টক পরাসজত কসর। 

পূর্বর্াাংলার জনগন্টণর সর্জয় অর্ধাসরত। পূর্বর্াাংলার জাতীয় মসুিফ্রে পূর্বর্াাংলায় গণতাসন্ত্রক প্রজাতন্ত্র প্রসতষ্ঠার 

উপসরউি মহান কমবিূচী অর্শযই র্াস্তর্াসয়ত করন্টর্। 

পূর্বর্াাংলার জাতীয় সর্শ্বাি াতক ও ফ্যাসিস্ট শািক ঘগাষ্ঠী ও তান্টদর প্রিুন্টদর সর্রনু্টদ্ধ পূর্বর্াাংলার জনগন্টণর জাতীয় 

মসুি িাংগ্রাম নযান্টয়র িাংগ্রাম। িমাজতাসন্ত্রক ঘদশিমহূ এর্াং এসশয়া, আসফ্রকা ও লাসতন আন্টমসরকান ঘদশিমনূ্টহর 

জনগণ, িারত-ঘিাসিন্টয়ে ইউসনয়ন এর্াং মাসকব ন যিুরান্টষ্ট্রর র্যাপক িাংখ্যাগসরষ্ঠ জনগণ অর্শযই পূর্বর্াাংলার 

জাতীয় মসুিিাংগ্রামন্টক িাহাযয, িহানিূুসত ও িমথবন দান করন্টর্ন। 

আমান্টদর চূড়ান্ত সর্জয় অর্শযম্ভার্ী। □ 


