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পতষ্ঠা ২ 

পূবববাাংলার িববহারা পাটিব র নবম পূর্বাঙ্গ অসিববশন িাফলযজনকভাবব অনসুষ্ঠে হয়। িভায় ককন্দ্রীয় কসমটির িকল 

িদিযগর্ উপসিে সিবলন। িভায় ককন্দ্রীয় কসমটির িভাপসে িভাপসেত্ব কবরন। 

১) িভায় পূবববাাংলার িববহারা পাটিব র অষ্টম পূর্বাঙ্গ অসিববশবনর ইশবেহার পর্বাবলাচনা করা হয় এবাং ো িাংবশািনী 

ও িাংবর্াজনীিহ গতহীে হয়। 

অষ্টম পূর্বাঙ্গ অসিববশবনর সিদ্ধান্তিমহূ বাস্তবাসয়ে করার প্রবচষ্টা চাসলবয় র্াওয়ার আহ্বান জানাবনা হয়। 

২) িভায় পূবববাাংলার িববহারা পাটিব র সিেীয় প্রসেষ্ঠা সদবি উপলবে ককন্দ্রীয় কসমটির সববতসে “পূবববাাংলার িববহারা 

পাটিব র সবজয় অসনবার্ব” দসললটি পর্বাবলাচনা করা হয়। 

ইহা িাংগঠবনর গরুতু্বপূর্ব অসভজ্ঞোর িারিাংকলন িম্বসলে একটি ঐসেহাসিক দসলল। এ দসলবলর সবষয়বস্তুিমূহ 

প্রবয়াবগর জনয িববস্তবরর প্রসে আহ্বান জানাবনা হয়। িভায় দসললটি গতহীে হয়। 

৩) বষবাকালীন রর্ননসেক আক্রমর্ চালাবার জনয িাংগঠবনর মোদশবগে, রাজননসেক, িাাংগঠসনক ও িামসরক 

প্রস্তুসে িম্পন্ন হবয়বি বা হবে। 

িভায় ইহা পর্বাবলাচনা করা হয়। 

কবয়কটি সবষবয়র উপর শসুদ্ধ অসভর্ান, চক্রসববরািী িাংগ্রাম, কগাড়ামীবাদ সববরািী িাংগ্রাম, সশো িবেলবনর মািযবম 

কমীবদর মোদশবগে প্রস্তুসে অসজব ে হবয়বি। এ মোদশবগে িাংগ্রাম অবযাহেভাবব চাসলবয় র্াওয়ার জনয সচন্তািারাবক 

পসরবেবন করা, কমবরীসেবক িাংবশািন করা এবাং কমবরড সিরাজ সিকদাবরর সনকট কথবক সশো গ্রহবর্র আবদালন 

িমগ্র বষবাকালীন আক্রমবর্র িময় চাসলবয় কর্বে হবব।  

আমাবদর িঠিক রাজননসেক লাইন, জনগবর্র উঁচু কচেনা, োবদর িরকার সববরািী জঙ্গী মবনাভাব, জনগর্ কথবক 

শত্রুর সবসেন্নো, শত্রুর সনবজবদর মিযকার িন্দ্ব, আন্তজব াসেকভাবব ভারে, কিাসভবয়বটর সনঃিঙ্গো, বযাপক জনগর্বক 

ঐকযবদ্ধ করার জনয জােীয় মসুি ফ্রবের লাইন, আন্তসরকভাবব িববহারা সবপ্লবীবদর ঐবকযর লাইন, সবসভন্ন আকত সের 

িাংবশািনবাদী ও িাংস্কারবাদীবদর কদউসলয়াত্ব, বযাপক প্রচার আমাবদর চমৎকার রাজননসেক প্রস্তুসের িতসষ্ট কবরবি। 

উপদবলর সবরবুদ্ধ িাংগ্রাম এবাং ো ধ্বাংি করা, একবকন্দ্রবক শসিশালী করা, বাসিটা বজব ন, টাটকাটা গ্রহর্, িাাংগঠসনক 

িিুাুংবদ্ধকরর্, কমীস্বল্পো দরূ করা, জােীয় মসুিফ্রে গঠন, একনাগাবর সবস্ততে অঞ্চবল কাজ, শহবর-গ্রাবম কাজ, 

কগাপন কমবপদ্ধসে, প্রকাশয কাবজর িাবথ কগাপন কাবজর িমন্বয়, উন্নেের পদ্ধসেবে িাংগঠন চালাবার বুসদ্ধিমহূ 

চমৎকার প্রস্তুসের িতসষ্ট কবরবি। 

পূবববাাংলার িশস্ত্র কদশবপ্রসমক বাসহনীর িবববাচ্চ পসরচালক মণ্ডলী গঠন, সবসভন্ন কিকটবর সবভাগ, িামসরক গঠন 

(Formation), সবসভন্ন অঞ্চবল অসভজ্ঞ িামসরক কনেত বত্বর উপসিসে, রর্ননসেক পসরসিসের মলূযায়ন, অস্ত্র এবাং  



পতষ্ঠা ৩ 

কগসরলাবদর উপসিসে, িশস্ত্র প্রচার টিম ও গরুতু্বপূর্ব দসললাসদর মািযবম িামসরক সচন্তািারা িমূহ চমৎকার িামসরক 

প্রস্তুসের িতসষ্ট কবরবি। 

৪) পূবববাাংলার িশস্ত্র কদশবপ্রসমক বাসহনীর িবববাচ্চ পসরচালক মণ্ডলীর িভাপসের িার্কব লার, সববশষ িামসরক অঞ্চবলর 

পসরচালকবদর িাবথ ববঠক কশবষ কমবরড শাহীন আলম প্রদত্ত সিদ্ধান্ত, ১নাং বযুবরা পসরচালক কেতবক অনবুমাসদে ৫ম 

সিদ্ধান্ত, ১-ক উপবযুবরার িাবথ ১নাং বযুবরা পসরচালবকর ববঠক কশবষ োর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত, অথবননসেক অপাবরশন 

িাংক্রান্ত কসেপয় পবয়ে গরুতু্বপূর্ব দসলল। 

এগবুলা গতহীে হয়। 

িভায় জােীয় মসুিফ্রবের কমবিূচী ও ক াষর্াপত্র এবাং প্রসেষ্ঠার সিদ্ধান্ত অনবুমাসদে হয়। 

৫) িভায় িদিয/প্রাথী িদিযপবদর জনয আববদবনর আহবান গতহীে হয়। এ আববদন কপবশর িময়িীমা আরও দমুাি 

বাসড়বয় কদওয়া হয় (অথবাৎ ১৫ই আগস্ট ১৯৭৩ িাল)। 

৬) িভায় সনম্নসলসিে দসললিমূহ গতহীে হয়ঃ 

▬ একটি কাজ করার উপায়। 

▬ িমাবলাচনা-আত্মিমাবলাচনা িাংক্রান্ত কসেপয় পবয়ে। 

▬ ঐকয প্রিবঙ্গ (িাইবলা)। 

▬ িাংবাদ ববুলটিন (িাইবলা)। 

িববহারা পাটিব র চাঁদার রশীদ অিমূ্পর্ব। চাঁদার রশীবদর সবপরীে পতষ্ঠায় কলিনীিহ পুনমুবদ্রর্ বা হাবে সলবি িাংবশািন 

করবে হবব। 

৭) িশস্ত্র প্রচার টিম িাংক্রান্ত সিদ্ধান্ত একটি ঐসেহাসিক র্গুান্তকারী সিদ্ধান্ত ববল িববত্র িমাদতে হবে। িশস্ত্র প্রচার 

টিবমর েৎপরো পূবববাাংলার িববত্র চালাবার জনয আহবান জানাবনা হবে। 

৮) িভায় িভাপসে কেতবক প্রদত্ত সনবদবশ, সনবয়াগ, সিদ্ধান্তিমহূ অনবুমাসদে হয়। 

৯) িভায় িকল সিদ্ধান্ত িববিেসেক্রবম গতহীে হয়। 

১০) পরবেী িভার োসরি ঠিক কবর িভার কাজ িাফলযজনকভাবব িম্পন্ন হয়। □ 

 


