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পতষ্ঠা ২ 

◄ লাইন িঠিক হরল দরু্বল শসি ির্ল হরে উঠরর্ পারর, িশস্ত্র শসি না থাকরল র্া প্রসর্ষ্ঠা করা লেরর্ 

পারর এর্াং রাজননসর্ক ক্ষমর্া না থাকরলও র্া অসজব র্ হরর্ পারর। লাইন িুল হরল সর্প্লর্ সর্সির্ হরর্ 

এর্াং পূর্ব অসজবর্ ফলও লখাো োরর্।  

◄ িঠিক রাজননসর্ক দতসিরকাণ না থাকটা হরে আত্মা না থাকার িমান।  

◄ িঠিক রাজননসর্ক লাইন িঠিক িামসরক ও িাাংগঠসনক লাইরন প্রকাশ পাে।  

◄ একর্ট সর্প্লর্ী রাজননসর্ক পার্টব র লে লকান কােবকলাপই হরলা নীসর্ পালন করা।  

◄ নীসর্ ও লকৌশলই হরলা পার্টব র প্রাণ।  

১ 

জননক কমররড র্রলন, আমারদর সর্জে হরে শসিশালী ও েথােথ লকৌশলগর্ লাইরনর জনয। এজনয আমারদর 

রাজননসর্ক লাইনরক সনিুব ল র্লরর্ পাসরনা।  

র্ার এ র্ির্য িমূ্পণবরূরপ মাকব ির্াদ পসরপন্থী এর্াং মাকব ির্ারদর ক-খ-গ না র্িুার প্রমাণ। 

লকৌশলগর্ ও রণননসর্ক লাইন পরস্পর েিু ও সনিব রশীল। লকৌশলগর্ লাইন হরে রণননসর্ক লাইন র্াস্তর্ােরনর 

প্রসিো র্া স্তর। রণননসর্ক লাইরনর িঠিকর্ার উপর সনিব র কররে লকৌশলগর্ লাইরনর িঠিকর্া। আর্ার 

লকৌশলগর্ লাইরনর িঠিকর্া ও িাফলযজনক র্াস্তর্ােরনর উপর সনিব র কররে রণননসর্ক লাইরনর সর্জে।  

মূল লাইন িুল হরল র্া র্াস্তর্ােরনর প্রসিো র্া স্তরগর্ কােবিম অথবাৎ লকৌশলগর্ লাইন িুল হরর্ র্াধ্য। র্া 

কখরনা শসিশালী ও িঠিক হরর্ পারর না এর্াং র্া সর্জে আনেন কররর্ পাররনা।    

রাজনীসর্ সক? 

রাজনীসর্ হরে এক লেণীর অনয লেণীর সর্ররুে িাংগ্রাম। অথবাৎ লেণী িাংগ্রাম। এ কাররণ সর্সিন্ন লেণীর মধ্যকার 

িকল িাংগ্রাম হরে রাজননসর্ক িাংগ্রাম।  

এ কাররণ িামসরক, িাাংগঠসনক, অথবননসর্ক, িাাংস্কত সর্ক এমনসক মর্াদশবগর্ িাংগ্রামও লেণী িাংগ্রারমর মরধ্য পরে 

এর্াং এসদক সদরে রাজননসর্ক িাংগ্রারমর আওর্াে পরে।  

এ কাররণই রাজনীসর্–লেণী িাংগ্রাম হরে িকল কারজর প্রাণসর্ন্দু। 

এ কাররণই রাজননসর্ক লাইরনর িুল ও সনিুব লর্ার উপর অনযানয লাইরনর — িামসরক, িাাংগঠসনক, মর্াদশবগর্ 

ও অনযানয লাইরনর (রণননসর্ক ও রণরকৌশরলর)— িুল ও সনিুব লর্া সনিব র করর।  

উপরন্তু একর্ট রাজননসর্ক পার্টব র প্রাণ অথবাৎ লমৌসলক লেণী িাংগ্রারমর লাইন অথবাৎ রাজননসর্ক লাইরনর উপর 

সনিব র কররে কযাডার ও জনগণরক জাগসরর্, একসির্ ও কারজ লাগারনা এর্াং র্ারদর আত্মর্সলদারনর সিসি। 



পতষ্ঠা ৩ 

রাজননসর্ক লাইরনর িুল থাকরল কখরনা পার্টব  সর্কাশ লাি ও সর্জে অজব ন কররর্ পারর না। পার্টব র সর্কাশ 

র্যাহর্ হে, সর্জে লখাো োে। 

পূর্ব র্াাংলার েসমক আরন্দালন িঠিক রাজননসর্ক লাইন সনরে জন্মলাি করর, সর্সিন্ন  আকত সর্র িাংরশাধ্নর্াদ ও 

প্রসর্সিোশীলরদর সর্ররুে িাংগ্রাম করর সর্কাশ লাি করর এর্াং লশষ পেবন্ত পূর্ব র্াাংলার ির্বহারা লেণীর রাজননসর্ক 

পার্টব  পূর্ব র্াাংলার ির্বহারা পার্টব  প্রসর্ষ্ঠার মাধ্যরম সনরজর ঐসর্হাসিক দাসেত্ব িাফরলযর িারথ িম্পন্ন করর।  

উি কমররড আমারদর অর্ীরর্র রাজননসর্ক লাইরনর সনিুব লর্ার জনযই পূর্ব র্াাংলা েসমক আরন্দালরন লোগ 

সদরেসেরলন, লকান লকৌশলগর্ কাররণ নে সনশ্চেই।  

পূর্ব র্াাংলার ির্বহারা পার্টব  র্ার িঠিক রাজননসর্ক লাইরনর জনযই পাক িামসরক ফযাসিস্ট ও িারর্ীে 

িম্প্রিারণর্াদীরদর সর্ররুে র্ীররত্বর িারথ প্রসর্ররাধ্ িাংগ্রাম চালাে। একমাি পূর্ব র্াাংলার ির্বহারা পার্টব ই এ 

িমেকার মারাত্মক প্রসর্কুলর্ার মারি র্টরক থারক। 

পরর্র্ীকারল পূর্ব র্াাংলার ির্বহারা পার্টব  র্ার িঠিক রাজননসর্ক লাইরনর কাররণই সর্কাশ লাি করর, চি ও 

উপদলর্ারদর সর্ররুে িাফরলযর িারথ িাংগ্রাম করর সর্জে অজব ন করর, সর্সিন্ন আকত সর্র িাংরশাধ্নর্াদী ও 

িসুর্ধ্ার্াদীরদর সর্ররুে িাংগ্রাম করর প্রসর্সনের্ শসিশালী হে এর্াং িাাংগঠসনক িিুাংর্ের্া অজব ন করর এর্াং মহান 

র্ষবাকালীন রণননসর্ক আিমরণর প্রস্তুসর্ িম্পন্ন করর। 

পূর্ব র্াাংলার ির্বহারা পার্টব  িঠিক রাজননসর্ক লাইরনর কাররণই র্র্বমারন ির্চাইরর্ শসিশালী ও ঐকযর্ে ির্বহারা 

লেণীর রাজননসর্ক পার্টব  সহরিরর্ র্যাপক জনগরণর, এমনসক শত্রুর সনকটও স্বীকত সর্ লপরেরে। পার্টব  পূর্ব র্াাংলার 

িকল লজলাে সর্কাশ লাি কররে এর্াং জার্ীে গণসিসিক পার্টব  সহরিরর্ গরে উঠরে। 

িামসরক লক্ষরি পার্টব  অজব ন করররে ঐসর্হাসিক িাফলয।   

পূর্ব র্াাংলার ইসর্হারি এই প্রথম একর্ট র্ামপন্থী িাংগঠরনর উপর জনগরণর আস্থা ও সর্শ্বাি গরে উরঠরে।  

পূর্ব র্াাংলার ইসর্হারি এই প্রথম র্াোলী ও পাহােী জাসর্িিারদর ঐকযর্ে িাংগ্রাম গরে উরঠরে।  

পার্টব র এ িকল ঐসর্হাসিক িাফলযিমূহ অসজব র্ হরেরে পার্টব র িঠিক রাজননসর্ক লাইন এর্াং র্া দ্বারা সনধ্বাসরর্ 

অনযানয লাইরনর জনয। 

এ িঠিকর্া র্াস্তর্ অনশুীলরনর অসি পরীক্ষাে প্রমাসণর্ হরেরে। 

পক্ষান্তরর র্াস্তর্ অনশুীলন প্রমাণ কররে সর্সিন্ন আকত সর্র িাংরশাধ্নর্াদীরদর রাজননসর্ক ও অনযানয লাইন িুল 

এর্াং র্ারা প্রসর্সনের্ সর্িি ও ক্ষেপ্রাপ্ত হরে এর্াং লে লপরে োরে।  

পার্টব র রাজননসর্ক ও অনযানয লাইরনর িঠিকর্া এর্াং সর্জরের উপর র্যাপক কমী, লগসরলা ও িহানিূুসর্শীল 

এমনসক জনগণও আস্থাশীল। 

 



পতষ্ঠা ৪ 

উি কমররড র্ষবাকালীন রণননসর্ক আিমরণর িাফরলযর জনয অসিনন্দনপি ললরখন সকন্তু রাজননসর্ক লাইন িুল 

র্রলন। 

িামসরক লাইন সনধ্বাসরর্ হে রাজননসর্ক লাইন দ্বারা এর্াং রাজননসর্ক লাইনরক লির্া করর।  

আমারদর রাজননসর্ক লাইন িঠিক না হরল আমারদর িামসরক লাইন ঠিক হরর্ পাররর্া না।  

কারজই উি কমরররডর অসিনন্দন িঠিক রাজননসর্ক লাইরনরই প্রাপয। 

২ 

‘িুল রাজননসর্ক লাইন সর্জে অজব ন কররর্ পারর’ – এ র্ির্য প্রমাণ কররর্ লেরে উি কমররড সকউর্ার 

উদাহরণ সদরেরেন। 

সকন্ত এই উদাহরণ র্ার সনরজর র্ির্যরকই খন্ডন করর।   

সকউর্ার রাজননসর্ক লাইন জার্ীে গণর্াসিক সর্প্লরর্র লাইন িুল সেল না।  

র্ারদর েেু পসরচালনার পেসর্ হরেরে র্ামরিাোঁকা র্রুজব াোরদর মর্।  

সর্প্লর্ উিরকারল লদশীে-আন্তজব াসর্ক লেণী িাংগ্রারমর লক্ষরি র্ারদর িুল ররেরে। এ িুল র্ারদর সর্জেরক র্যাহর্ 

করররে, র্রুজব াো প্রসর্সিোশীলরদর দ্বারা রাজননসর্ক ক্ষমর্া দখরলর িম্ভর্নারক লজারদার করররে।  

এোো আন্তজব াসর্ক কসমউসনি আরন্দালরনর লাইন সহরিরর্ গ্রহরণর জনয র্ারা লে িকল র্ত্ত্ব লদে—সর্প্লর্ রপ্তানী 

করা, সর্প্লর্ পসরচালনার জনয সর্প্লর্ী রাজননসর্ক পার্টব র লনর্ত রত্বর প্ররোজনীের্া অস্বীকার করা, জনগরণর উপর 

সনিব র না কররই সর্প্লর্ করা, িাংরশাধ্নর্াদ সর্ররাধ্ী িাংগ্রারমর প্ররোজনীের্ারক অস্বীকার করা-ইর্যাসদ লক্ষরি 

র্ারদর িুল ররেরে। িাম্রাজযর্াদ ও িামন্তর্াদ সর্ররাধ্ী সকউর্ার জার্ীে গণর্াসিক সর্প্লর্ সর্শ্ব সর্প্লরর্র একর্ট 

মহান িাফলয। সকন্তু িমাজর্াসিক সর্প্লর্ ও সর্শ্ব কসমউসনস্ট আরন্দালরনর লক্ষরি সকউর্ার িুল হরেরে। 

উি কমররড র্াস্তর্ অর্স্থার সর্রেষরণ র্যথব হন, সকউর্ার জার্ীে গণর্াসিক স্তররর মহান সর্জেরক িমূ্পণব র্াদ 

সদরে এ সর্জেরক [১] সর্ভ্রাসন্তর িতসি কারণ র্রল আিমণ কররন এর্াং এ কাররণ এ সর্জে না হরল সর্সন খশুী 

হরর্ন এমন িাম্রাজযর্াদীরদর অনরুপূ েসুি লর্ারলন।  

একই েসুি ধ্রর সর্সন র্রলন আমারদর িুল লাইরনর সর্জে হরল আন্তজব াসর্ক ির্বহারা আরন্দালরন সর্ভ্রাসন্ত হরর্, 

অর্এর্, আমারদর সর্জে হওো উসচৎ নে।   

এটা পার্টব র লকান িদিয, িহানিূুসর্শীল, এমনসক িমথবক জনগণও কামনা কররন না। এটা লকর্ল মাি শত্রু 

লেণীিূি প্রসর্সর্প্লর্ীরদরই কামনা। র্াসত্ত্বক সর্ভ্রাসন্ত উি কমররডরক শত্রু লেণীিুি র্যসিরদর অনরুূপ কামনাে 

প্রররাসচর্ করররে। 

 



পতষ্ঠা ৫ 

র্াাংলারদশ প্রিরে চীন ও সিরের্নারমর পাথবরকযর কথা উরেখ করর সর্সন র্রলন পূর্ব র্াাংলার ির্বহারা পার্টব র 

র্থাকসথর্ িুল লাইরনর সর্জে হরল আন্তজব াসর্ক কসমউসনস্ট আরন্দালরন এরপূ মর্পাথবকয িতসি হরর্।  

র্র্বমান কসমউসনস্ট আরন্দালরন লকান লকান ভ্রার্ত প্রসর্ম পার্টব  লিাসিরেট িামাসজক িাম্রাজযর্ারদর লনর্ত রত্ব আধ্সুনক 

িাংরশাধ্নর্াদ সর্ররাধ্ী িাংগ্রামরক প্ররোজনীে র্রল মরন কররেন না। এটা র্ারদর দসক্ষণপন্থী সর্চুযসর্।   

পক্ষান্তরর মহান চীনা কসমউসনস্ট পার্টব  ির্বহারা দতঢ়র্াে অটল লথরক লিাসিরেট িামাসজক িাম্রাজযর্ারদর লনর্ত রত্ব 

িাংরশাধ্নর্াদ সর্ররাধ্ী মহান িাংগ্রাম চাসলরে োরে।  

আমারদর পার্টব  ও সর্রশ্বর ির্বহারা সর্প্লর্ীরা এ িাংগ্রামরক িমথবন করর এর্াং সর্শ্ব কসমউসনস্ট আরন্দালরনর পসর্ির্া 

রক্ষার জনয চীনা পার্টব র সনকট কত র্জ্ঞ। 

র্াাংলারদশ প্ররে সিরের্নাম ও চীনা পার্টব র পাথবকয হরে আধ্সুনক িাংরশাধ্নর্ারদর প্ররে চীনা ও সিরের্নাম পার্টব র 

পাথবরকযর পসরণসর্। 

এ পাথবকয র্াাংলারদশ অিূযদরের ফরল িতসি হেসন, এটা আন্তজব াসর্ক কসমউসনস্ট আরন্দালরন লিাসিরের্ িামাসজক 

িাম্রাজযর্ারদর লনর্ত রত্ব আধ্সুনক িাংরশাধ্নর্াদরক সর্ররাসধ্র্া করা হরর্ সক হরর্ না এ লথরক িতসি হরেরে।  

উপরন্তু পূর্ব র্াাংলার সর্প্লরর্র লমৌসলক লাইন ও লকৌশল পূর্ব র্াাংলার সর্রশষ অর্স্থার িারথ মাকব ির্ারদর সর্রশষ 

প্ররোরগর সিসিরর্ই রসচর্ হরর্, র্াইররর লকান পার্টব র র্া লদশ দ্বারা সনধ্বাসরর্ হরর্ না। কারজই পূর্ব র্াাংলার 

সর্রশষ অর্স্থার িারথ িামঞ্জিযপূণব লে লাইন পূর্ব র্াাংলার জনগরণর মসুি আনেন কররর্ র্ারকই ভ্রার্ত প্রসর্ম 

পার্টব িমহূ িমথবন কররর্। ইহা র্ারদর মারি লকান সর্ভ্রাসন্ত িতসি কররর্ না। 

আমারদর লাইরনর সর্জে, সর্প্লরর্র সর্জে সর্ভ্রাসন্ত িতসি কররর্, এ কথা র্লার অথব হরে ির্বহারা 

আন্তজব াসর্কর্াদরক অস্বীকার করা, ভ্রার্ত প্রসর্ম পার্টব িমূরহর পূর্ব র্াাংলার সর্প্লরর্ হস্তরক্ষরপর িুল র্ত্ত্বরক স্বীকার 

করা। 

উি কমররড মাকব ির্ারদর িতজনশীল প্ররোগ এর্াং আন্তজব াসর্ক কসমউসনস্ট আরন্দালরনর িাধ্ারণ সনেমও জারনন 

না। 

উপরন্তু একর্ট লদশ কর্গরুলা লদরশর স্বীকত সর্ লপরলই স্বাধ্ীন... নে... র্ার প্রমাণ হরে মরোসলো, লচরকারোিাসকো 

এর্াং অনযানয পূর্ব ইউররারপর লদশ। এ িকল লদরশর িারথ চীরনর কূটননসর্ক িম্পকব  ররেরে। সকন্তু মরোসলো, 

লচরকারোিাসকো হরে লিাসিরেরর্র উপসনরর্শ, অনযানযগরুলা র্ার উপর সনিব রশীল লদশ। 

র্াাংলারদরশর লক্ষরিও একই র্ির্য প্ররোজয।  

 

 



পতষ্ঠা ৬ 

৩ 

উি কমররড র্রলন, র্াাংলারদশ হরে িাররর্র নো উপসনরর্শ। 

নো উপসনরর্রশর উদ্ভর্ হে সদ্বর্ীে মহােরুের পর। এ ধ্ররনর উপসনরর্শর্াদীরা র্ারর্দার িরকার, পুোঁসজ প্রিত সর্র 

মাধ্যরমই সনেিণ র্জাে রারখ। 

এটা িাম্রাজযর্াদ ও উপসনরর্শর্ারদর মধ্যকার িম্পরকব র একর্ট রূপ।  

পূর্বর্াাংলারক িাররর্র নো উপসনরর্শ র্লার অথব হরে িারর্রক িাম্রাজযর্ারদর িমপেবাে িূি করা। 

এটা র্াস্তর্ অর্স্থার িারথ িমূ্পণবররূপ অিাংগসর্পূণব। িারর্ হরে একর্ট আধ্া উপসনরর্সশক আধ্া–িামন্তর্াদী লদশ 

োর িম্প্রিারণর্াদী চসরি ররেরে। 

পূর্ব র্াাংলা িাররর্র নো উপসনরর্শ—এ িুল লাইন লথরক উদ্ভর্ হরেরে অনযানয িুল লাইন ও লকৌশল োর 

পসরণসর্ সর্পেবে ও ধ্বাংি। 

পক্ষান্তরর পূর্ব র্াাংলার ির্বহারা পার্টব র রাজননসর্ক লাইন—পূর্ব র্াাংলা িাররর্র উপসনরর্শ, পূর্ব র্াাংলা ও িাররর্র 

র্াস্তর্ অর্স্থার িারথ িাংগসর্পূণব। 

িারর্ীে িম্প্রিারণর্াদীরা পূর্ব র্াাংলার উপর উপসনরর্সশক লশাষণ ও সনেিন লগাপন করার আপ্রাণ প্ররচিা 

চালারে। 

উি কমররড িারর্ীে িম্প্রিারণর্াদীরদর এ চারু্রীরর্ সর্ভ্রান্ত হরেরেন; এর িারথ েিু হরেরে র্াসত্ত্বক সর্ভ্রাসন্ত। 

োর পসরণসর্ সহরিরর্ পূর্ব র্াাংলারক সর্সন িাররর্র নো উপসনরর্শ র্রলরেন। 

পূর্ব র্াাংলার ির্বহারা পার্টব র িঠিক রাজননসর্ক লাইন ও র্া লথরক সনধ্বাসরর্ অনযানয লাইন ইসর্মরধ্যই পার্টব র 

িকল কমী, িহানিুুসর্শীল, িমথবক এমনসক র্যাপক জনগরণর দ্বারা গতহীর্ হরেরে। পার্টব র িঠিক লাইন 

ঐসর্হাসিক র্াৎপেব িম্পন্ন সর্জে আনেন করররে। 

একমাি উি কমররডই এর র্যসর্িম।   

উি কমররড র্রলরেন র্র্বমান েরুগ উপসনরর্রশর র্ত্ত্ব হািযস্পদ। 

এ েরুগ উপসনরর্রশর র্ত্ত্ব হািযস্পদ অথবাৎ র্র্বমান েরুগ উপসনরর্শ হরর্ পারর না। অথবাৎ লকান জাসর্ র্া লদশরক 

পদানর্ কররর্ পারর এরপূ িাম্রাজযর্াদ, িামাসজক িাম্রাজযর্াদ, িম্প্রিারণর্াদ র্া প্রসর্সিোশীল লগাষ্ঠী পতসথর্ীরর্ 

লনই।  

এ র্ত্ত্ব সর্রশ্বর র্র্বমান অর্স্থার িারথ িমূ্পণবররূপ অিামঞ্জিযপূণব ও হািযস্পদ কল্পনার্াদীরদর র্ত্ত্ব।  

সর্রশ্ব এখরনা িাম্রাজযর্াদ, িামাসজক িাম্রাজযর্াদ, িম্প্রিারণর্াদ, পুররানা উপসনরর্শর্াদ এর্াং প্রসর্সিোশীল শািক 

লগাষ্ঠী সর্দযমান, উপসনরর্শ ও সনিব রশীল লদশ সর্দযমান। 



পতষ্ঠা ৭ 

উি কমরররডর এ র্ত্ত্ব সর্সিন্ন আকত সর্র িাংরশাধ্নর্াদীরদর “আধ্া-উপসনরর্রশর উপসনরর্শ হে না” র্রত্ত্বর অনরুপূ 

র্স্তাপোঁচা মাল। 

র্র্বমান েরুগ উপসনরর্রশর র্ত্ত্ব েসদ হািযস্পদ হে র্রর্ ির্বহারা পার্টব র িকল লাইন, এর সর্জে এর্াং এরর্ 

আস্থাশীল কমী, িহানিূুসর্শীল, িমথবক ও জনগণ হািযস্পদ। অথবাৎ িকরলই হািযস্পদ, একমাি উি কমররডই 

হরে সর্জ্ঞ। 

সনরজর সর্জ্ঞর্ার প্রমাণ সহরিরর্ জাসহর করররেন সনম্ন েসুি— 

েসমক আরন্দালরনর িমে কমররড সিরাজ সিকদাররর লে মানদন্ড সেল র্া অরনরকই অজব ন করররে অথবাৎ সর্সন 

অজব ন করররেন। 

৪ 

সনরজরক একমাি সর্জ্ঞ, ঠিক ও লোগয মরন করা এর্াং অনয িকল কমররডরক হািযস্পদ মরন করার উৎি 

লকাথাে?  

এ মরনািারর্র উৎি কু্ষরদ র্রুজব াোরদর লগাোঁোমীর্ারদর মারি সনসহর্। 

লগাোঁোমীর্াদীরা জনগণ লথরক আিা জনগরণর সনকট সনরে োওোর র্স্তুর্াদী কমবপেসর্ অনিুরণ করর না। 

কর্গরুলা র্ত্ত্ব ও পুস্তক এর্াং মাকব ির্ারদর র্সুল মখুস্থ করর, সনরজরদররক মস্ত পসন্ডর্ মরন করর, ললজ ফুসলরে 

আকারশ লর্ারল, কমররড ও জনগণরক লহে, অজ্ঞ ও হািযস্পদ মরন করর। এিারর্ জনগণ লথরক সনরজরদররক 

সর্সেন্ন করর লফরল। 

উি কমররড জনগণ লথরক সর্সেন্ন সনরজর মারাত্মক িুল লাইন আোঁকরে ধ্ররন, কমররড ও জনগণ লথরক 

সনরজরক সর্সেন্ন করর লফরলন, সর্সিন্ন লাইন—এমন সক রাজননসর্ক লাইরন মর্পাথবকয লপাষণ কররন র্রল িামসরক 

কাজ অনযরক সদরর্ র্রলন, এিারর্ পার্টব  লথরকও সনরজরক সর্সেন্ন করর লফরলন। 

এোোও উি কমরররডর লগাোঁোমীর্াদী সর্চুযসর্—অপ্ররোজনীেিারর্ সর্রাট সর্রাট দসলল ললখা, র্া ির্বস্তরর পোরনা 

এর্াং লপশ কররর্ র্লা, (োরর্ িকরলই র্ার পাসন্ডরর্য র্াক লারগ), িাধ্ারণ প্রে র্িুরর্ না লচরে লগো 

পাকারনা, সনরজরক িঠিক লোগয মরন করা, অনযরদর হািযস্পদ ও অরোগয মরন করার মারি প্রকাশ পাে। 

উি কমররড ফজল ুচরির অনরুূপ কঃ সিরাজ সিকদাররর লনর্ত রত্বর জনসপ্রের্ারক পেন্দ কররন না। এরর্ ঐকয 

সর্নি হরর্ এ অজহুার্ লদসখরে িঠিক লনর্ত ত্বরক জনগণ ও ির্বহারা সর্প্লর্ীরদর সনকট লগাপন রাখরর্ চান। 

উি কমরররডর িামন্ত লেণী সিসি, লগাোমীর্াদী সর্চুযসর্, অনযানয ত্রুর্ট এর্াং সনরজর িুল লাইন ও র্াসত্ত্বক 

সর্ভ্রাসন্ত খুর্ই সর্পদজ্জনক। 

 

 



পতষ্ঠা ৮ 

িমগ্র পার্টব রক অর্শযই এ লথরক ির্কব  থাকরর্ হরর্। আশা করা হরে উি কমররড উপররাি সর্রেষরণর 

পসররপ্রসক্ষরর্ ত্রুর্ট-সর্চুযসর্ ও িুলিমহু সর্চার কররর্ন, সনরজরক িাংরশাধ্রন ব্রর্ী হরর্ন এর্াং িাংরশাধ্ন করর 

জনগরণর মসুির জনয লশষ পেবন্ত কাজ করর োরর্ন। 

লনাটঃ 

১। রাষ্ট্রক্ষমর্া দখল না করর সর্শ্ব কসমউসনস্ট আরন্দালরন সর্ভ্রাসন্ত িতসি করর ইর্ালীর কসমউসনস্ট পার্টব র প্রধ্ান 

লর্াগরলোসি (মতর্)। আধ্সুনক িাংরশাধ্নর্াদীরা লর্াগরলোসির র্ত্ত্বমালা দ্বারাই মূলর্ঃ পসরচাসলর্ □ 


