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পতষ্ঠা ২ 

১। শত্রুর আত্মিমপবণ ও জনগবণর সনকট কথবক চাাঁদা িাংগ্রহ িাংক্রান্তঃ 

○ শত্রু িাংক্রান্তঃ  

সনম্নসলসিে শেবিমহু পালন করবল শত্রুর আত্মিমপবণ গ্রহণ করা যায়। 

১। আমাবদর সেরবুে েৎপরো (প্রকাশয/বগাপবন) চালাবনা কথবক সেরে থাকবে। 

২। জনগবণর চরম ঘতণার িতসি হবে পাবর এইরপূ কাজ কথবক সেরে থাকবে। 

৩। শত্রুর েৎপরো িম্পবকব  সনয়সমে িের িরেরাহ করবে। 

৪। আমাবদরবক সনয়সমে চাাঁদা ও অনযানয িাহাযয কদবে। 

৫। োর আওোিীন অস্ত্র-শস্ত্র জমা কদবে। 

৬। েযাপক হাবর শত্রুবদর আত্মিমপবণ করাবনা উসচৎ, যাবে শত্রু কমাবনা যায়। 

৭। শত্রুর মিযকার দ্ববের িবুযাগ সনবয় এোং শত্রুর িহায়োয় অপর শত্রুবক উৎিাে করা যায়। 

○ জনগণ িাংক্রান্তঃ 

১। জনগণ িািয অনযুায়ী চাাঁদা প্রদান করবে।  

২। প্রসে গ্রাবমর প্রসে পসরোর কথবক চাাঁদা িাংগ্রহ করবে হবে। 

৩। ভারবে গমবনচু্ছক জনগণবক না কযবে আহোন জানাবনা। গমবনচু্ছক শত্রুবেণীভূক্তবদর িম্পসি োবজয়াপ্রাপ্ত করা। 

২। িামসরকঃ 

○ জােীয় শত্রুবদর িেম ও িশস্ত্র প্রচাবরর মািযবম েযাপকভাবে কগসরলাবদর কেইন করবে হবে। 

কগসরলাবদর িামসরক িাংগঠনভূক্ত করবে হবে। 

○ িাকাে সনমূবল এোং িামাসজক দনুীসে ও প্রসেসক্রয়াশীল িাংস্কত সে সেবরািী (িাংস্কত সে কহসিাং দ্রিেয) েৎপরো পসরচালনা কবর 

েযাপক জনগণবক আমাবদর পবে সনবয় আিবে হবে। 

○ িাদা কপাষাকিারী কগাবয়ন্দা ও রেীবদর েৎপরো প্রসেহে করবে হবে। 

৩। পাটিব  ককিার িাংক্রান্তঃ 

○ কমী, কগসরলা ো িহানভূুসেশীলবদর মবিয ভাড়াবট মবনাভাবের িতসি হবে পাবর এমন ককান কাজ করা উসচৎ নয়। 

পাটিব র ককান কমীর উপর সনভব রশীল আত্মীয়-স্বজন পাটিব র অভযন্তবর এবলও োবদর দাসয়ত্ব পাটিব  গ্রহণ করবে পাবর। 

এরপূ কেবে উক্ত কমবরি শহীদ ো কগ্রফোরকত ে হবলও ইহা প্রবযাজয। 



পতষ্ঠা ৩ 

● মাবনান্নয়ন ও িিুাংেেকরবণর অনযেম লেয হবে উন্নেের কনেত ত্ব গবড় কোলা। এ প্রিবে কনেত ত্ব সেষয়ক পাঠযিচূী িম্ভােনাময় 

কমীবদর োসলকা তেরী কবর পড়াবনা এোং পসরকসিেভাবে োবদরবক কনেত ত্ব প্রদাবনর সেষবয় কেইন কবর কোলা। 

কনেত ত্ব কেইন করার সেষবয় পসরচালবকর উসচৎ োর আওোিীন কমীবদরবক স্বািীনভাবে সেকাশ লাভ করবে কদওয়া (পসরচালবকর 

উপর সনভব রশীল কবর গবড় কোলা উসচৎ নয়)। 

○ মোমে, েক্তেয, িমাবলাচনা, প্রস্তাে কপবশর কেবে িাংগঠবনর স্তরিমহূই অনবুমাসদে চযাবনল (সনবজর পসরচালক ো োর 

পরেেী উচ্চস্তরিমহু ো িরািসর ককন্দ্রীয় কসমটি)। 

অনবুমাসদে চযাবনবলর োইবর েক্তেয ো মোমে কপশ করা হবচ্ছ পাটিব র শতাংিলা সেবরািী এোং চবক্রর অনরুূপ কাজ। 

উপবরাক্ত কাবজর জনয চযাবনল েসহব ভূে ককান মািযম দােী করা উসচৎ নয়। িেবহারা কেণী েবুজব ায়াবদর মে উসকল ো ঐ িরবনর 

ককান মািযম উচ্চস্তর-সনম্নস্তর িম্পবকব র কেবে রািবে পাবরনা। ‘উচ্চস্তবরর সনকট েক্তেয কপশ করা যায় না, িে কথা েলবে পাসর 

না, মািযম থাকা উসচৎ, উচ্চস্তবরর িামবন কগবল িে কথা ভূবল যাই, মকু্ত মন হবে পাসরনা’। এগসুল িামন্ত সপেতোসিক 

পাসরোসরক িম্পকব  এোং সনবজবক উচ্চস্তবরর সনকট ভাল মানষু িাজাোর আকাঙ্ক্ষা কথবক (োর কথাোেব ায় ত্রুটি প্রকাশ কপবল 

উচ্চস্তবরর িারণা িারাপ হবে পাবর এটি সচন্তা কবর) উদূ্ভে সচন্তা ও অভযাি। ইহা িেবহারা সচন্তা ও অভযাবির পসরপন্থী। এই ত্রুটি 

কমীরা প্রবচিা চাসলবয় দরূ করবেন এোং উচ্চস্তবরর ো যথাযথ চযাবনবলর সনকট মকু্ত মবন সনবজর েক্তেয, প্রস্তাে, িমাবলাচনা, 

িমিযা পুবরাপুসর েুবল িরবে িাহিী হবেন।  

উচ্চস্তবরর উসচৎ সনম্নস্তরবক েক্তেয কপশ করবে উদ্বুে করা এোং োবদর উসিসিে ত্রুটি দরূ করবে োবদরবক িবচেন কবর কোলা। 

○ ককান িমিযা, প্রস্তাে, সিোবন্তর কেবে সনরবপেো মবনাভাে হবচ্ছ িসুেিাোদী মবনাভাে। কেণী িাংগ্রাবম ককান সনরবপেো কনই। 

হয় িেবহারার পবে, নয় েবুজব ায়া পে অেলম্বন করা। িেুরাাং প্রসেটি প্রবে আমাবদরবক অেশযই একটি পে অেলম্বন করবে 

হবে।   

○ পাটিব র অভযন্তবর েযসক্তগে েনু্ধবত্বর সভসিবে েুবদ দলোবদর মবনাভাে ও কাযবকলাবপর সেবরাসিো করবে হবে। ইহা পাটিব র মবিয 

উপদল ও চবক্রর িতসি কবর ও স্তরভে কবর। ইহা েুবদ উৎপাদন েযেস্থা কথবক আিা একটি ত্রুটি।  

৪। িাাংস্কত সেক কেবেঃ 

েেবমান মাবনান্নয়ন ও িিুাংেেকরবণর অনযেম লেয হবচ্ছ িাংগঠবনর অভযন্তরস্থ কমীবদর অিেবহারা িাংস্কত সে ও আচার-েযেহার দরূ 

করা। ইহা িাাংগঠসনক িিুাংেেকরবণর জনয প্রবয়াজন।  

প্রসেসক্রয়াশীল আওয়ামী লীগ িরকার ও োর প্রভুরা পসরকসিেভাবে পূেব োাংলায় প্রসেসক্রয়াশীল িাংস্কত সের েনযার িতসি করবে, পূেব 

োাংলার জনগণ এোং আমাবদর পাটিব  কমীবদর আচ্ছন্ন কবর কফলার জনয। কাবজই পাটিব র অভযন্তবর ও োইবর প্রসেসক্রয়াশীল িাংস্কত সে 

সেবরািী েযাপক িাংগ্রাম শরু ুকরা অপসরহাযব। অনযথায় পাটিব -কমী এোং জনগণবক প্রসেসক্রয়াশীল িাংস্কত সের প্রভাে কথবক রো করা 

অিম্ভে হবে।  

এই িাংগ্রাম প্রসেসনয়েই চালাবে হবে। 
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িাংগঠবনর অভযন্তবর কসমউসনস্ট িাংস্কত সে এোং জনগবণর মবিয পূেব োাংলার জােীয় গণোসিক িাংস্কত সে (ভারেীয় িম্প্রিারণোদ, 

িামাসজক িাম্রাজযোদ, িাম্রাজযোদ, িামন্তোদ এোং আমলাোসিক পুাঁসজ সেবরািী) চাল ুকরবে হবে। 

আমাবদর সনয়সিে ো আমাবদর েৎপরো পসরচালনা করা যায় এরপূ গ্রামাঞ্চবল প্রসেসক্রয়াশীল িাংস্কত সে ও িামাসজক দনুীসের সেরবুে 

েযাপক জনমে িতসি কবর সনম্নসলসিে পদবেপিমহূ গ্রহণ করবে হবে—  

▬ িাকাে সনমূবল। 

▬ কচার উৎিাে,  

▬ জয়ুা েন্ধ, 

▬ মদ, গাাঁজািহ িকল প্রকার কনশা েন্ধ করা, 

▬ গসণকালয়িহ অনযানয িকল প্রকার কযৌনভ্রিো েন্ধ করা,  

▬ িদুবিারবদর কশাষণ সনয়সিে করা। 

শহবর প্রসেসক্রয়াশীল সশি-িাসহেয-িাংস্কত সে সেবরািী জনমে িতসি করা, প্রসেসক্রয়াশীল সশি, িাসহেয, িাাংস্কত সেক প্রসেষ্ঠান ও 

প্রকাশনার সেবরাসিো করা। িাসহেয, সশি, চলসচ্চে, পসেকা, মযাগাসজন প্রভত সেবে কযৌনো ও অশ্লীলোর (পবণবাগ্রাফী) সেবরাসিো 

করা, কযৌন িাংক্রান্ত ভ্রিো ও উশতাংিলোর সেবরাসিো, মদ, গাাঁজািহ সেসভন্ন কনশা ও জয়ুা কিলা সেবরাসিো করা। একই িমবয় 

নারী স্বািীনোর পবে প্রচার চালাবনা। 

উসিসিে সেষয়িমহূ কাযবকরী করার জনয প্রবয়াজনীয় পদবেপ গ্রহণ করা। 

প্রসেসক্রয়াশীল িাংস্কত সে সেবরািী আবন্দালন পসরচালনার িময় োম সেচুযসে পসরহার করা (সু্কল, কবলজ কপাড়াবনা, মসূেব , মনুবমন্ট 

ভাো, নারী স্বািীনোর সেঘ্ন ঘটাবনা)।  

পাটিব র অভযন্তবরও অিেবহারা ও প্রসেসক্রয়াশীল িাংস্কত সে সেবরািী িাংগ্রাম আবরা কবঠারভাবে পসরচালনা করা এোং িেবহারার িাংস্কত সে 

ও আচার-েযেহাবরর প্রেেবন করা। 

িেবস্তবর ও িকল এলাকায় প্রসেসক্রয়াশীল িাংস্কত সে সেবরািী এই আবন্দালন গরুতু্ব িহকাবর পসরচালনা করবে হবে। 

○ পাটিব  ককিাররা পরস্পর কদিা-িাোবের িময় ো অেির যাপবনর িময় আড্ডা, সেকত ে ও অশ্লীল হািযবকৌেুক করা, েযসক্তগে 

সেষয় (সনবজর ো অপবরর) আলাপ করা ো আবজোবজ গি করা কথবক সেরে থাকবেন। 

অেির যাপবনর িময় অসভজ্ঞো সেসনময়, পড়াশনুা, দসললাসদ সনবয় আবলাচনা, পুস্তক, সশি িাসহেয-িাংস্কত সের সেষবয় মোমে 

সেসনময়, কদশীয়-আন্তজব াসেক পসরসস্থসে, িািারণ জ্ঞান-সেজ্ঞান ইেযাসদ সেষবয় আবলাচনা করা উসচৎ □ 

 


