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● িাংগঠসনক 

১। ১-ক উপব্যু ররার আওতাধীন অঞ্চলিমেূরক ব্র্াৃকালীন রণননসতক আক্রমরণর পশ্চাদভাগ সেরিরব্ ব্ুব্োর করা 

েরব্। 

২। পশ্চাদভাগ সেরিরব্ যথাযথভারব্ ব্ুব্োররর উরেরশুেঃ 

▬ কাজরক ব্ুাপকভারব্ সব্স্ততত কররত েরব্; 

▬ কমীরদর মারনান্নয়ন করর সকছযিংখ্ুক দক্ষ কমী বতরী কররত েরব্; 

▬ ব্ুাপক ও সব্স্ততত এলাকায় লশল্টার বতরী কররত েরব্; 

▬ সজসনিপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র রাখ্ার জনু পযাৃপ্ত জায়গা বতরী কররত েরব্; 

▬ এমন লকান োমলা করা চলরব্ না যারত অঞ্চরল প্রচণ্ড চাপ িতসি েয় এব্ং আমারদর কাজ ব্ুােত েয়। 

৩। ১-ক উপব্যু ররার আওতাধীন অঞ্চলিমরূে কাজ সব্কারশর উরেরশু সনম্নসলসখ্ত পদরক্ষপিমূে গ্রেণ কররত েরব্েঃ 

▬ লয িকল এলাকায় কাজ েরয়রছ তার মরধু কতকগযরলারক আঁকরে ধরর উপ অঞ্চল সেরিরব্ গরে তয লরত েরব্। 

অনু এলাকা িমরূেও লযাগারযাগ রক্ষা কররত েরব্; 

▬ িমগ্র অঞ্চলরক উন্নত করার জনু তাোেযো না করর িমগ্র অঞ্চল এক িংরগ না ধরর ১টা ব্া ২টা 

উপঞ্চলরক আকঁরে ধরর গরে তয লরত েরব্, এভারব্ ধারপ ধারপ িমগ্র অঞ্চলরক িযপসরকসিতভারব্ উন্নত কররত 

েরব্। 

৪। কমীরদর মারনান্নয়রনর উরেরশুেঃ 

▬ িসক্রয়, অগ্রির কমীরদর মরধু করয়কজনরক আঁকরে ধররত েরব্। ব্ুসিগত গাইরেরে লররখ্ উন্নত কররত 

েরব্। 

▬ স্থানীয়ভারব্ সশক্ষা িরেলন কররত েরব্ এব্ং সব্রশর্ লেসনং-এর জনু অনু অঞ্চরল লনওয়া যারব্; 

▬ িযসনসদৃি পাঠুক্রম অনযিারর কমীরদর মারনান্নয়ন কররত েরব্; 

▬ করয়কর্ট লকোর স্কয ল বতরী কররত েরব্। 

৫। ১-ক উপব্যু ররার আওতাধীন অঞ্চলিমরূে উন্নতমারনর গাইে ও কুসরয়ার বতরী কররত েরব্। 

৬। লযাগারযাগ ব্ুব্স্থা উন্নত কররত েরব্। 

৭। আগামী ৫/৬ মাি পযনৃ্তেঃ 

১-ক উপব্যু ররার কারজর প্রধান সদক েরে ব্ুাপক সব্স্ততসত ও িযিংব্দ্ধকরণ—িশস্ত্র িংগ্রাম নয়। 
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পরব্তী শযকরনা ঋতয রত এিব্ অঞ্চরল িশস্ত্র িংগ্রাম চলরব্। 

৮। সব্রশর্ িামসরক িাকৃুলার উচ্চস্তররই িীমাব্দ্ধ রাখ্রত েরব্। 

৯। ভসব্র্ুরত আমারদর পসরব্ারিে লব্শ সকছয ব্ািস্থারনর প্ররয়াজন েরব্। এ উরেরশু এখ্ন লথরকই সকছয 

পসরব্াররক লেইন কররত েরব্। 

১০। সব্সভন্ন অঞ্চরলর মযসি ব্াসেনী িংিরদ ঢয রক পেরত েরব্, লনতত ত্ব দখ্ল কররত েরব্। 

● রাজননসতক 

১১। রাজনীসত েরে িকল কারজর প্রাণিূত্র। 

রাজননসতক পসরসস্থসতর িঠিক মূলুায়ন লথরক আরি িঠিক িাংগঠসনক পদরক্ষপ। আমারদর িব্ িময়ই রাজননসতক 

পসরসস্থসতর িঠিক মূলুায়রনর উপর গযরযত্ব আররাপ কররত েরব্। 

তা না েরল আমারদর িাংগঠসনক পদরক্ষপিমূে েরব্ অন্ধ ও অদরূদশী এব্ং অসনব্াযভৃারব্ই আমরা 

প্রসতসক্রয়াশীলরদর ফাঁরদ আটকা পেব্। 

১২। পূব্বৃ্াংলার ব্তৃমান রাজননসতক পসরসস্থসতরত ক্ষমতািীন দল ও তারদর তারব্দাররদর পরর ‘জািদ’ই েরছ 

আমারদর একমাত্র রাজননসতক প্রসতিন্দ্বী। 

পূব্বৃ্াংলার জনগরণর প্রচণ্ড ভারত সব্রির্রক কারজ লাসগরয় ‘জািদ’ ক্ষমতারক দখ্ল কররত চায় এব্ং মাসকৃরনর 

উপসনরব্শ কারয়ম কররত চায়। 

ভারতীয় িম্প্রিারণব্াদ, আওয়ামী লীগ ও ব্াংলারদশ পযতয ল িরকাররর উপর মাসকৃন প্রভাব্ ও সকছযটা সনয়ন্ত্রণ 

এব্ং সব্প্লব্ী যযরদ্ধর অনযপসস্থসত প্রভত সতর ফরলই জািরদর অসস্তত্ব র্টসকরয় রাখ্া এব্ং সব্কাশ লাভ করা িম্ভব্ 

েরয়রছ। 

‘জািদ’ িম্পরকৃ আমারদর খ্যব্ই িতকৃ থাকরত েরব্ এব্ং লকোর ও জনগরণর কারছ জািরদর মযরখ্াশ ভালভারব্ 

উরমাসচত কররত েরব্। 

১৩। ১৯৭১-এর িংগ্রারমর িময় আওয়ামী লীগ লয ভূসমকা সনরয়সছল ভসব্র্ুরত ‘জািদ’ও একই ভূসমকা সনরত 

পারর। 

ব্তৃমারন আন্তজৃাসতক লক্ষরত্র চীন ও আরমসরকার স্বাভাসব্ক িম্পরকৃর ফরল ‘জািদ’ েয়রতা এখ্ন আমারদর সব্রযরদ্ধ 

সকছয ব্লরছ না ব্া কররছ না, সকন্তু ‘জািদ’ এর লেণী চসরত্র ও ব্তৃমান অব্স্থা সব্রের্ণ কররল ৩র্ট িম্ভাব্না 

লব্সররয় আরিেঃ 

ক) ‘জািদ’ খ্যব্ শসিশালী েরয় আওয়ামী লীগরক উৎখ্ারতর লচিা কররব্ এব্ং একই িরে আমারদর সব্রযরদ্ধ 

খ্তম অসভযান চালারব্। 
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খ্) ‘জািদ’ দযব্লৃ, আওয়ামী লীরগর সপটয নী লখ্রয় আমারদর িারথ ঐকুব্দ্ধ েরত পারর। 

গ) ‘জািদ’ দযব্লৃ, সকন্তু আওয়ামী লীরগর িারথ আঁতাত করর একরযারগ আমারদররক ধ্বংি করার প্ররচিা 

চালারব্।  

১৪। ‘জািদ’ িম্পরকৃ উপররাি রাজননসতক সব্রের্রণর পসররপ্রসক্ষরত সনম্নসলসখ্ত িাংগঠসনক পদরক্ষপিমেূ সনরত 

েরব্— 

ক) লকোর ও জনগরণর কারছ জািরদর মযরখ্াশ ভালভারব্ উরমাসচত কররত েরব্। এ উরেরশু সব্রশর্ রাজননসতক 

পাঠুিূচী সেরিরব্ সনম্ন দসললাসদ পেরত েরব্— 

▬ পূব্বৃ্াংলার ব্তৃমান পসরসস্থসত িম্পরকৃ করয়কর্ট কথা; 

▬ ছাত্রলীরগর রব্ গ্রুরপর সনকট করয়কর্ট প্রশ্ন; 

▬ িমাজতন্ত্র, লেণীিংগ্রাম ও িামাসজক সব্প্লব্ প্রিরে। 

খ্) ‘জািদ’ লথরক লয িব্ ললাক সরক্রয ট েরব্ তারদর িম্পরকৃেঃ 

▬ তারদররক জািরদর চসরত্র িম্পরকৃ ভালভারব্ ব্যঝারত েরব্; 

▬ ভালভারব্ রাজননসতক মান উন্নত কররত েরব্; 

▬ তারদর গসতসব্সধর উপর িতকৃ দতসি রাখ্রত েরব্; 

▬ লনতত স্থানীয়রদর লশল্টার লচনারনা চলরব্ না; 

▬ গযরযত্বপূণ ৃলযাগারযাগিমূে লচনারনা চলরব্ না; 

▬ গযরযত্বপূণ ৃলশল্টার ও অরস্ত্রর লশল্টার লচনারনা চলরব্ না; 

▬ সনম্নস্তরর দীর্সৃদন লররখ্ যাচাই কররত েরব্। 

১৫। লতায়াোরা ব্তৃমারন আমারদর লনতত রত্বর সব্রযরদ্ধ ব্ুসিগত কুৎিা রটনা কররছ। 

এটা প্রমাণ করর লয, তারা রাজননসতকভারব্ দযব্লৃ ও লদউসলয়া েরয় পরেরছ এব্ং রাজননসতক িমারলাচনা কররত 

না লপরর ব্ুসিগত কুৎিা ও সছদ্রানযিন্ধানরক প্রাধানু সদরে। ইো তারদর দযব্লৃতা ও লদউসলয়াত্ব প্রমান কররছ। 

অসচররই তারদর কমীরাও এ িতু উপলসি কররব্ন। 

১৬। সব্প্লরব্র জনু প্ররয়াজন আরলােনমলূক, উত্থান-পতনমলূক পসররব্শ (Turmoil)। 

আরলােনমলূক পসররব্রশ সব্প্লব্ী শসিগযরলা মাথাচাো সদরয় উরঠ। 
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উত্থান-পতনমলূক ব্া আরলােনমলূক পসররব্রশর িযরযাগ গ্রেণ করার জনু লয িংগঠন িব্াৃরপক্ষা ভাল প্রস্তুসত 

সনরত পারর তার পরক্ষই ক্ষমতা দখ্ল করা িম্ভব্। 

আমারদর লদরশ ব্তৃমারন উত্থান-পতনমূলক ব্া আরলােনমূলক পসররব্শ সব্রাজ কররছ। এ পসররব্রশর পসরপূণ ৃ

িযরযাগ গ্রেণ করার জনু আমারদর অব্শুই ভালভারব্ প্রস্তসত সনরত েরব্। 

● মতাদশগৃত ও সচন্তাধারাগত 

১৭। মতাদশগৃত পযনগঠৃরনর লমৌসলক িমিুা েরে িব্েৃারা সব্শ্ব দতসিরকাণ অজৃন করার িমিুা। 

িব্েৃারা সব্শ্ব দতসিরকাণ অজৃন কররত েরল— 

▬ প্রসতর্ট িমিুা িব্েৃারা সব্শ্বদতসিরকাণ িারা সব্চার করা। 

▬ প্রসতর্ট কাজ িব্েৃারা সব্শ্বদতসিরকাণ িারা কাযকৃরী করার অভুাি কররত েরব্। 

১৮। পসরব্তৃন, প্রসতরযাসগতা ও পরীক্ষা-সনরীক্ষাই েরে সব্কাশ। 

এগযরলা কাযকৃরী না েরল আিরব্ স্থসব্রতা ও আমলাতন্ত্র। 

এ কাররণ লকোররদর মরধু, এলাকািমূরের মরধু, অঞ্চলিমরূের মরধু প্রসতরযাসগতার িতসি কররত েরব্। 

ব্ািীরদর পসরব্তৃন কররত েরব্। পরীক্ষা-সনরীক্ষা ব্ুতীত কাজরক উন্নততর করা এব্ং উন্নততর ধারণা অজৃন 

করা িম্ভব্ নয়। 

এ কাররণ কাজরক উন্নত করার জনু আমারদর অব্শই িােসিকতার িারথ পরীক্ষা-সনরীক্ষা চালারত েরব্। 

১৯। প্ররতুক কারজর জনু প্ররয়াজন— 

▬ িব্পৃ্রথম লমৌসলক নীসত (রণনীসত) ও পসরকিনা ঠিক করা। 

রণনীসতগত ধারণা ব্ুতীত ব্তৃমান যযরগ সব্প্লব্ী কাজ করা অিম্ভব্। 

কারজই আমারদর অব্শুই রণনীসতগত ধারণা অজৃন কররত েরব্, প্রসতর্ট কাজ করার পযরব্ ৃপসরকিনা কররত েরব্ 

□ 


