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পতষ্ঠা ২

অপামরশন পূমববকার দাসয়ত্ব
১। অনুিন্ধানঃ
অনুিন্ধামনর িফলিার উপর অপামরশমনর িাফলয, কেীমদর সনরাপত্তা অমনকখাসন সনর্ব র কমর।
অনুিন্ধান র্ু ল বা অিম্পূর্ব হমল পসরকল্পনা ঠিক হমব না। অপামরশন কার্বকরী করার প্রাক্কামল কেীমদর সনরাপত্তা
সবসিি হমি পামর, অপামরশন বযথব হমি পামর।
০ িাধারর্িঃ জািীয় শত্রু ও অনযানয লক্ষ্যবস্তুর িাসলকা আোমদর কেী ও িহানুর্ূসিশীলরা িথযিহ কপ্ররর্ কমর।
কখমনা বযসিগি শত্রুিা এবাং অল্প অপরাধ বা আমদৌ জািীয় শত্রু নয় এরূপ বযসিও শত্রু িাসলকার্ূ ি হময় কর্মি
পামর।
অনুিন্ধামনর অনযিে লক্ষ্য হমব প্রকত িই জািীয় শত্রু বা িামদর প্রসিষ্ঠান সকনা িা কম ারর্ামব র্াচাই করা।
০ প্রাথসেক অনিন্ধান আোমদর িাধারর্ অবস্থার আমলামক করমি হমব। এেন লক্ষ্যবস্তু অনুিন্ধান কমর িেয় নষ্ট
করা উসচৎ নয় র্া আোমদর ক্ষ্েিার বাইমর।
০ প্রাথসেক অনুিন্ধান িম্পন্ন হমল লক্ষ্যবস্তু িেূহ আোমদর বাস্তব অবস্থার আমলামক পর্বামলাচনা করা।
এর সর্সত্তমি লক্ষ্য সস্থর করা।
০ চূ ড়ান্ত অনুিন্ধান করা।
এ কক্ষ্মে একাসধক কেমরি দ্বারা অনুিন্ধান করামনা, িামদরমক েযাপিহ পসরকল্পনা কপশ করমি বলা। েযামপ
অপামরশন লক্ষ্যবস্তুর স্থানর্টিহ িবসকছু এবাং আমশপামশর অবস্থা, আিা ও চমল র্াওয়ার পথিেূহ থাকমব।
০ অনুিন্ধামনর সর্সত্তমি লক্ষ্যবস্তু অনুমোদন করা।
০ অপামরশন করার আগেুহুিব পর্বন্ত অনুিন্ধান চাসলময় র্াওয়া র্ামি লক্ষ্যবস্তুর ককান পসরবিব ন কশষ েুহুমিব সবমবচনা
করা র্ায়।

২। পসরকল্পনাঃ
অনুিন্ধান ও সনম্নসলসখি িেিযার সর্সত্তমি পসরকল্পনা করা।
কগসরলামদর িাংখযা, অস্ত্র, কগসরলামদর অবস্থান, র্ািায়াি সনধবারর্ করা।
িাসরখ, িেয় সনধবারর্ করা।

পতষ্ঠা ৩

৩। অস্ত্র িাংগ্রহ ও িরবরাহঃ
অস্ত্র বহন করা ও কপৌৌঁমছ কদওয়া বা তিরী করার কামজ িম্ভাবনায়েয় কেী, কগসরলা সনময়াগ না করা।
অস্ত্র তিরী করমি কর্ময় িম্ভাবনােয় ও গুরত্বু পূর্ব কেমরি শাহীন সনহি হয়।
অস্ত্র অমনক িেয় অপামরশমনর আমগর সদন কগসরলামদর কদওয়া হয় বা অপামরশমনর পূমবব কদওয়া হয়।
অপামরশমনর পমর অস্ত্র সনময় কনওয়া হয়। কদওয়া ও কনওয়ার িেয় অস্ত্র ও কগালাবারুমদর সহমিব রাখা র্ামি
ককানসকছু রই অপবযবহার না হয়।
অসনর্ব রশীল কলামকর সনকট অস্ত্র না রাখা। এ ধরমর্র কলামকর সনকট অস্ত্র রাখায় এরা অস্ত্র কময়ক কক্ষ্মে বযসিগি
স্বামথব বযবহার কমরমছ। কময়ক কক্ষ্মে অস্ত্র কখায়া কগমছ।
অস্ত্র র্ারা রাখমব ও িরবরাহ করমব িারা খুবই সনর্ব রশীল ও দাসয়ত্ব জ্ঞান িম্পন্ন কেমরি হমব। িারা কর্র্ামবই
কহাক অস্ত্র রক্ষ্া করমব।

৪। কগসরলা িাংগ্রহঃ
০ িম্ভাবনােয় কেী র্থািম্ভব না কনওয়া।
০ ধরা পড়মল বা সনহি হমল এলাকার িােসগ্রক কামজ ক্ষ্সি হমব এেন কেমরিমদর না কনওয়া।
০ গুরত্বু পূর্ব দাসয়মত্ব সনর্ুি কেমরিমদর না কনওয়া।
০ ভ্রষ্টমদর ও িমেহজনক বযসিমদর অপামরশমন র্থািম্ভব কে কনওয়া।
০ অথবননসিক অপামরশমন, শত্রুর অথব ও েূলযবান দ্রবযাসদ দখল করার দাসয়ত্ব ভ্রষ্টমদর উপর না কদওয়া।
০ সবশ্বস্ত, শতাংখলা ও সনমদব শ পালন কমর, আত্মবসলদামন উদ্বুদ্ধমদর কনওয়া।
০ কোন্ডার, িহকারী কোন্ডার সনময়াগ করা।
০ রাজননসিক কসেশার সনময়াগ করা।
০ কুসরয়ার সনময়াগ করা কর্ ট্রু মপর খবরাখবর পসরচালক/কসেশামরর সনকট কদমব। ওয়াসকটসক বা ওয়যারমলি এর
সনকট থাকমব।
০ কগসরলামদর অবস্থান, দাসয়ত্ব ও অস্ত্র সনর্বয়।

৫। অপামরশমন কগসরলা সনময়ামগর পূমবব িম্ভাবয িকল পদ্ধসিমি পরীক্ষ্া কমর কনওয়াঃ
০ িেয় েি আমি সকনা িা র্াচাই করার জনয পরীক্ষ্ােূলকর্ামব একসেি করা।
০ অমস্ত্রর দাসয়মত্ব সনর্ুি কেমরি িেয়েি আমি সকনা িা কদখা।

পতষ্ঠা ৪
০ িম্ভব হমল কেকী অপামরশমনর বযবস্থা করা এবাং কগসরলামদর র্াচাই করা।
০ কেৌসখকর্ামব প্রশ্ন করা ও কদখা।
০ অিীমির কার্বাবলী িাংগ্রহ ও পর্বামলাচনা করা।
০ অিীমির িােসরক অসর্জ্ঞিা সবমবচনা করা।
৬। র্থািম্ভব কে কগসরলা সনময় অপামরশন ট্রু প গ ন করা। কবশী কগসরলা সনময় ট্রু প গ ন করমল িা পসরচালনা,
সনয়ন্ত্রর্ ও চমল আিার োরাত্মক িেিযা কদখা কদয়। শহমরর ট্রু প অবশযই কছাট হমব।

৭। কগসরলামদর একসেি হওয়াঃ
০ একসেি হওয়ার স্থান ও িেয় সনর্বয়।
০ কগাপনীয়িা বজায় রাখার জনয একসেি হওয়ার স্থান না জাসনময় এক একজনমক পতথক পতথকর্ামব সবসর্ন্ন স্থামন
কপ্রাগ্রাে সদময় সেলন স্থামন সনময় আিা।
০ সেলন স্থান, তব মকর স্থান এেন জায়গায় হমল র্ামলা হয় র্া প্রকাশ হময় পড়মলও ককান ক্ষ্সি হমব না।
এ কারমর্ কেী বা িহানুর্ুসিশীলমদর বািা না হমল র্াল হয়।
০ িেয়েি কগসরলারা একে হমব, অস্ত্র িরবরাহ করমি হমব এবাং র্ানবাহন প্রস্তুি করমি হমব।
এ িকল কামজ দাসয়ত্বপূর্ব কেমরি সনময়াগ করমি হমব।
৮। পসরকল্পনা প্রর্য়মনর িেয় অপামরশমন অাংশগ্রহর্কারী কগসরলামদর সনময় বিমল র্াল হয়। এর ফমল িামদর
েিােি ও প্রস্তাব পাওয়া র্ায়।
পসরকল্পনা র্ালর্ামব কগসরলামদর বুসিময় কদওয়া।
িামদর দাসয়ত্ব র্ালর্ামব বুসিময় কদওয়া।

৯। অপারশমনর দুর্টব নািেূহঃ
০ অপামরশমনর বযথবিার ফমল উদ্ভূি িেিযা পর্বামলাচনা করা।
০ ধরা পড়মল সক সক করমি হমব িা ঠিক কমর কদওয়া।
০ আহিমদর সনময় আিা, রাখা এবাং সচসকৎিার বযবস্থা কমর রাখা।
০ সনহিমদর সনময় আিা ও অমন্তযসষ্টসিয়ার বযবস্থা কমর রাখা।
০ কগ্রফিারকত িমদর িামথ কর্াগামর্াগ করা ও েুি করা এবাং কগ্রফিামরর পসরমপ্রসক্ষ্মি উদ্ভূি িেিযাবলী িোধামনর
বযবস্থা রাখা।

পতষ্ঠা ৫
০ আহি, সনহি, কগ্রফিারকত িমদর পসরবামর িাহামর্যর বযবস্থা সবমবচনা।
০ আহি, সনহি ও কগ্রফিারকত িমদর কারমর্ উদ্ভূি িেিযাবলীর িোধান সবমবচনা করা।

১০। অপামরশমনর িেয়িীোঃ
অপামরশমনর িেয়িীো সনধবারর্ করা অথবাৎ কি িেয়বযাপী অপামরশন চলমব িা সনধবারর্ করা।
সবমশষ কমর শহমর এ ধরমর্র িেয়িীো অবশযই কময়ক সেসনমটর কবশী হমবনা, অনযথায় সবপমদ পড়মি হমব।
সবদুযৎ কবমগ অপামরশন কমর চমল আিমি হমব। ককান েমিই অপামরশন প্রলসম্বি করা চলমবনা।

১১। অনুেসিঃ
আঞ্চসলক কনিা/পসরচালমকর সলসখি অনুেসি বযসিি ককান অপামরশন হমব না।
সলসখি িাকুব লার সদময় ইহা কেীমদর জাসনময় কদওয়া এবাং কম ারর্ামব এ সনয়ে কার্বকরী করা।
কারর্—
০ বযসিগি স্বামথব অপামরশন হমি পামর।
০ শত্রু-সেে সনর্বয় না কমরই হােলা হমি পামর।
০ র্থার্থ অনুিন্ধান, পসরকল্পনা না হওয়ায় অস্ত্র ও কেী কখায়া কর্মি পামর।
০ অস্ত্র ও েূলযবান দ্রবযাসদ আত্মিাৎ করমিপামর।
০ পার্টবর িুনাে নষ্ট হমি পামর। জনগমর্র িামথ িম্পকব খারাপ হমি পামর।
১২। শত্রুর িম্ভাবয িকল পদমক্ষ্প, আোমদর কগসরলামদর িম্ভাবয িকল পদমক্ষ্প, জনগমর্র িম্ভাবয িকল পদমক্ষ্প,
প্রকত সির িম্ভাবয িকল পসরবিব ন সচন্তা কমর কবর করা এবাং কগসরলামদর িা বুসিময় কদওয়া, সক সক করমি হমব িা
বািমল কদওয়া।
িকল িম্ভাবনা সচন্তা না করার ফমল আোমদর অমনক ক্ষ্সি হময়মছ।
০ িম্ভব হমল অপামরশমনর সরহামিবল করা।
১৩। শহমর আিেমর্র জনয সপস্তল বযবহার করা র্ায়।ঠঠিক েমিা গুসল কবমরায় এবাং র্াল িই হয়।। গ্রামে
আত্মরক্ষ্ামথব সরর্ালবার বযবহার করা র্ায়।
১৪। শহমর অপামরশন করার িেয় এেনর্ামব করা র্ামি বাইমরর কলাক কটর না পায়।
১৫। দখলকত ি দ্রবযাসদর একাসধক স্থান পসরবিব মনর বযবস্থা করা।

পতষ্ঠা ৬
১৬। অপামরশমনর পূমবব গাড়ী ও অনযানয র্ানবাহমনর নাম্বার কেট পাল্টামনা। চালক চাসলময় কদখামব র্ামি কি
র্ানবাহমনর সনয়েসবসধ কবামি।
জ্বালানী পূর্ব কমর কনয়া।

১৭। প্রাকত সিক অবস্থার সবমবচনাঃ
সদন বা রাি, সদন রামির ককান িেয়, অন্ধকার রাি না চাৌঁদনী রাি, বতসষ্ট না শুকনা, ককান অবস্থা
অপামরশমনর জনয র্াল িা সবমবচনা করা।

১৮। অথবননসিকঃ
বাজামরর উ ানাো, অমথবর র্ািায়াি র্ালর্ামব লক্ষ্য করা।

১৯। অস্ত্রঃ
০ প্রমিযকমক অমস্ত্রর বযবহার সশসখময় কদওয়া।
০ অস্ত্র, কগালাবারুদ ঠিক াক আমছ সকনা িা কদমখ কনওয়া।
০ একাসধক অস্ত্র কনওয়া র্ামি একটা সবকল হমল িচল অস্ত্র থামক।

২০। অবস্থানঃ
০ অপামরশমন কগসরলামদর অবস্থামনর ত্রুর্টর জনয শত্রু পালামি পামর।
০ সনমজমদর কেীর ক্ষ্সি হমি পামর।
০ অপামরশন বযথব হমি পামর।
০ গুরত্বু পূর্ব অবস্থামন গুরত্বু পূর্ব কলাক কদওয়া।

২১। সনরাপত্তা ও কগাপনীয়িা প্রিমগঃ
০ অপ্রময়াজনীয়র্ামব এক ট্রু প অনয ট্রু পমক না কচনামনা।
০ অপামরশমনর িাসরখ, িেয় পূবাব মে না জানামনা। কগসরলামদর সনসদব ষ্ট সদমন অপামরশমনর জনয প্রস্তুি হময় আিমি
বলা।
০ কগসরলামদর পরস্পমরর বাড়ী না কচনামনা। পসরচালক কুসরয়ামরর োধযমে কগসরলামদর একসেি করমব।
০ অপামরশন সবষয়ক ককান িথয অপামরশমনর িামথ িাংসিষ্ট ককউ প্রকাশ করমব না।
০ সনরাপত্তার কারমর্ ককান ককান অপামরশমনর লক্ষ্যবস্তু কগসরলামদর না জানামনা, অপামরশমনর পূবক্ষ্
ব মর্ জানামনা।

পতষ্ঠা ৭
০ অপামরশন বযথব হময়মছ বা কগসরলামদর জানামনা হময়মছ অথচ অপামরশন হয়সন এরূপ লক্ষ্যবস্তুমি বহুসদন পর
অপামরশন করা র্ায়।
২২। গ্রামে বা শহমর অমনক িেয় র্য় কদখামনার জনয শব্দ করমি হয়। এমক্ষ্মে বাজী বযবহার করা র্ায়।
২৩। শহমর পসরকসল্পির্ামব গাড়ী ড্রাইর্ার, কববীমটক্সী ড্রাইর্ার িাংগ্রহ করা, সরকিা, ক লা, গরুর গাড়ী চালক,
কর্াড়ার গাড়ী চালক, ট্রাক, বাি ড্রাইর্ারও কর্াগাড় করা উসচি। কেীমদর িা চালামি সশখামনা।
এর্ামব শহমর র্ানবাহমনর িেিযার স্থায়ী িোধান করা।
কজমল, কনৌকা োসি, লঞ্চ, জাহাজ শ্রসেকমদর োমি কাজ করা উসচি, আন্তঃমজলা র্ানবাহমনর িেিযার িোধামনর
জনয।
২৪। নিু নমদর অসর্জ্ঞ কমর কিালার জনয িামদরমক কে গুরত্বপূর্ব ও িহজ অপামরশন ও অবস্থামন সনময়াগ করা।
অসর্জ্ঞমদর িামথ নিু নমদর সনময়াগ করা।
২৫। একই অপামরশমন পরস্পর তবর র্াবাপন্ন কেী বযবহার না করা।
২৬। কগসরলামদর কামরা কামরা োমি হােবড়ার্াব, িেরবাদ কদখা সদমি পামর, শতাংখলা, সনমদব শ পালমন সিমল সদমি
পামর।
সশক্ষ্ার োধযমে এগুমলা দূর করার প্রমচষ্টা চালামনা।
অিাংমশাসধিমদর র্থার্থ শাসস্ত সবধান করা।
শতাংখলা লাংর্নকারীমদর র্থার্থ শাসস্ত প্রদান।
২৭। অপামরশন ট্রুমপর জনয সবমশষ রাজননসিক ও েিাদশবগি ক্লামশর বযবস্থা করা র্ামি িারা আত্মবসলদামন উদ্বুদ্ধ
হয়, শতাংখলা ও সনমদব শ পালমন আদশব হয়, কগাপনীয়িা ও সনরাপত্তা বজায় রামখ।
২৮। অপামরশনকামল কোন্ডার সনর্বায়ক র্ূ সেকা পালন কমর, িা কোন্ডারমক বুসিময় কদওয়া। অথবাৎ কেীমদর
বাৌঁচােরা, অপামরশমনর িাফলয িার উপর সনর্ব রশীল—এ গুরদু াসয়ত্ব িম্পমকব িামক িমচিন করা।
০ কোন্ডারমদর জনয সবমশষ ক্লাশ কনওয়া, িামদর পসরবিব নশীল অবস্থা সবমিষর্ কমর িোধান কবর করমি কশখামনা।
০ কগসরলামদর কথমক কোন্ডার হমি কর্াগয এরূপ কগসরলা প্রসিসনয়ি কবর করা।
০ কোন্ডার হমি পামর এরূপ কেীমদর অনুশীলমন দক্ষ্ কমর কিালা।
০ বযসি সবমশমষর প্রসি সনর্ব রশীল হময় না পড়া।
০ অপামরশমন র্থার্থ কোন্ডার ঠিক করা অসিশয় গুরত্বু পূর্ব এবাং অপামরশমনর জনয সনর্বায়ক।

পতষ্ঠা ৮
২৯। অপামরশমনর জনয কগসরলা র্থার্থর্ামব িাংগতহীি না হমল অপামরশমনর বযথবিা এবাং কেীমদর সনরাপত্তা সবসিি
হমি পামর।
৩০। সবমশষ অবস্থার কোকামবলার জনয কোমন্ডা ট্রু প, সবমশষ ট্রু প গ ন করা র্ায়। িমে িমে িাববক্ষ্সর্ক ট্রু প
গ ন করা উসচি।
চিসবমরাধী িাংগ্রামের িেয় সবমশষ ট্রুপ গ ন করা হময়সছল। অস্থায়ীর্ামব এরা িাববক্ষ্সর্ক সছল এবাং একস্থামন
থাকি।
কগসরলামদর বািস্থান কচমন এরূপ দু’জন কেমরি পালািমে িথযমকমে চসিশ র্ন্টা থাকি। চমির িাংবাদদািারা
িথযমকমে খবর সদি। এরা চমির িম্ভাবয র্ািায়ািস্থান, বািস্থান ও সেলনস্থামনর আমশপামশ অবস্থান করমিা।
চমির কদখা কপমল িমগ িমগ এমি িথযমকমে সরমপাটব করমিা।
িথযমকমের কেমরি িৎক্ষ্র্াৎ কগসরলামদর উি খবর িরবরাহকারীর িামথ িাংমর্াগ কমর সদি।
এর্ামব অসি অল্প িেময়র োমি কগসরলারা হােলাস্থমল উপসস্থি হমি পারি এবাং অপামরশন চালামি পারি।
চিরা োনুষ, িাই িচল এবাং িিকব । কামজই িামদরমক কোকামবলার জনয উপমরাি পদ্ধসি খুবই িুসবধাজনক সছল।
এ সবমশষ ট্রু মপর প্রময়াজনীয়িা কশষ হমল িা কর্মগ কদওয়া হয়।
এ পদ্ধসি অনযানয অবস্থায়ও বযবহার করা র্ায়।

৩১। কোমন্ডা ট্রু পঃ
ট্রু প িদিযগর্ অিাববক্ষ্সর্ক হমি পামরন। এমদরমক কছাট অস্ত্র সদময় একাসধক লক্ষ্যবস্তু ঠিক কমর অপামরশমনর দাসয়ত্ব
সদমি হমব।
িারা িুসবধােি অপামরশন কমর সরমপাটব করমব।

৩২। পসরচালক/মনিা সনম্নসলসখি সবষময়র িেয়েি িেন্বয় িাধন করমবনঃ
০ কগসরলামদর িোমবশ।
০ অমস্ত্রর ও অনযানয প্রময়াজনীয় সবষময়র িরবরাহ।
০ র্ািায়াি বযবস্থার িোমবশ।
০ কশষ েুহূিব পর্বন্ত অনুিন্ধানকারীর সরমপাটব ।
এ িকল সবষময়র িেয়েি ও র্থার্থ িেন্বয় না হমল অপামরশন িম্ভব হমব না। কর্েন—কগসরলারা এমলা, কোন্ডার
এমলা না বা িব কগসরলা এমলা না, অস্ত্র এমলা না বা কদরী কমর এমলা, িবসকছুই িোমবশ হমলা সকন্তু র্ানবাহন
এমলা না বা কশমষ অনুিন্ধামনর খবর এমলা না, এেন অবস্থায় অপামরশন বাসিল হয়।

পতষ্ঠা ৯
০ উপমরাি সবষয়িেূহ িেয়েি ও র্থার্থ িেন্বয় কমর অপামরশমনর কশষ ও চূ ড়ান্ত অনুেসি প্রদান করা এবাং
ট্রু পমক অপামরশমন পা ামনা।
০ উপমরাি সবষয়িেূমহর কক্ষ্মে ককান পসরবিব ন হমলও অপামরশন করা র্ায় সকনা িা র্ালর্ামব সবমবচনা না কমর
অপামরশন বাসিল না করা।
দু’জন কগসরলা আমিসন বমল একর্ট অপামরশন প্রথেবার বাসিল করা হয়। এমদর ছাড়াও অপামরশন করা িম্ভব
সছল।
পমরর বার ঐ দু’জন বামদই অপামরশন করা হয়। সকন্তু পূবসব দন অপামরশন বাসিল না হমল আেরা চসিশ হাজার
টাকা অসধক কপিাে।

অপামরশনকালীন দাসয়ত্ব
১। অপামরশন লক্ষ্যবস্তুর ককান পসরবিব ন কদমখ অপামরশন করা হমব সক হমব না িা সবমবচনা করার িেিযা কদখা
সদমল িমগ িমগই ট্রু প প্রিযাহার কমর চমল আিা।
িমেহজনক কর্ারামফরা, আলাপ-আমলাচনা, কদরী করা উসচি নয়। কারর্ অস্ত্রশস্ত্র প্রকাশ হময় কর্মি পামর, কলাকজমনর
েমন িমেমহর উমদ্রক হমি পামর, শত্রু খবর কপময় কর্মি পামর। ফমল িেগ্র ট্রু পই সবপমদ পড়মি পামর।
িম্প্রসি এ কারমর্ই একর্ট ট্রুপ সবপমদ পমড়, অস্ত্র ও কেী কখায়া র্ায়।
শহমর ইহা কম ারর্ামব পসরহার করমি হমব।
২। কগসরলারা পসরকল্পনা কোিামবক অবস্থান সনময়মছ, অপামরশন লক্ষ্যবস্তুও কোটােুর্ট পসরকল্পনােি হময়মছ কদমখ
অপামরশন শুররু িাংমকি প্রদান করা।
৩। অপামরশন শুররু ও কশমষর জনয িাংমকি প্রদান করা। ইহা েুমখ বা বাৌঁসশর িাহামর্য কদয়া র্ায়। কখমনা গ্রামে
গুসলর িাহামর্য কদয়া র্ায়।

িেয়েমিা িাংমকি বা সনমদব শ না সদমলঃ
▬ শত্রু হািছাড়া হময় কর্মি পামর।
▬ শত্রু আিের্ করমি পামর।
▬ কেী কখায়া কর্মি পামর।
▬ অপামরশন বযথব হমি পামর।
অমনক অপামরশমনর বযথবিা এ কারমর্ হয়।
৪। অপামরশনকামল পসরসস্থসির পসরবিব ন অনুর্ায়ী ট্রু প ও কগসরলামদর সনমদব শ সদমি হমব।

পতষ্ঠা ১০
৫। অপামরশনকামল জািীয় শত্রুর বাড়ী িন্নিন্ন কমর অনুিন্ধান করমি হমব। জািীয় শত্রু পাসলময় থাকমি পামর,
িার িম্পদ লুসকময় রাখমি পামর।
৬। গ্রামে পার্টব ও কনিত মত্বর নামে কিাগান প্রদান, িম্ভব হমল জনগর্মক একসেি কমর বিতিা প্রদান করা র্ায়।
৭। আত্মরক্ষ্ার প্রময়াজনীয় পদমক্ষ্প গ্রহর্। এর জনয ৬নাং পময়ন্ট গ্রহন করা র্ায় কারর্ জনগর্ আোমদর প্রসি
িহানুর্ূসিশীল; িাই আোমদর বাৌঁধা কদমব না।
৮। অপামরশন পসরকল্পনা কার্বকরী করা।
৯। কোন্ডার অপামরশনকামল সনমদব শ প্রদান ও অনযানয দাসয়ত্ব পালমন বযথব হমল িহকারী কোন্ডার সনমদব শ প্রদান ও
অনযানয দাসয়ত্ব পালন করমব।
িহকারী কোন্ডারও বযথব হমল কগসরলামদর কর্ ককউ কোন্ডামরর দাসয়ত্ব সনজ উমদযামগ পালন করমি পামর।
১০। িম্ভব হমল পসরচালক একজন অনুিন্ধানকারী করমখ অপামরশন পর্বমবক্ষ্র্ করামব।
১১। ওয়াসকটসক বা ওয়যারলযাি থাকমল ট্রু মপর কুসরয়ার অপামরশমনর ধারাসববরর্ী, িেিযা, কোন্ডামরর বিবয
পসরচালমকর সনকট জানামব এবাং পসরচালক র্থার্থ সনমদব শ পা ামব।

অপামরশন পরবিীকালীন দাসয়ত্ব
১। অপামরশন কশমষ চমল আিা—
▬ প্রমিযমকর চমল আিার পথ ঠিক কমর কদওয়া।
▬ চমল আিার কামল িম্ভাবয পসরসস্থসি ও িার িোধান বািমল কদওয়া।
চমল আিার কামলর র্ূ মলর জনয অমনক কেমরি ধরা পমড়মছ।
২। দখলকত ি দ্রবযাসদ ও অস্ত্রাসদ সনসদব ষ্ট স্থামন ও িেময় জো কদওয়া।
িাসলকা ও িম্ভব হমল স্বাক্ষ্রিহ জো কনওয়া।
দখলকত ি দ্রবযাসদর স্থান পসরবিব ন।
৩। িনাি করা র্ায় এরূপ দখলকত ি সজসনিপে সনময় বাইমর চলামফরা না করা।
অপামরশমন বযবহূি র্ানবাহমন বাইমর না কর্ারা।
৪। আহি/েতিমদর িেিযার িোধান।
০ কগ্রফিারকত িমদর িেিযার িোধান।
০ অসর্জ্ঞিার িারিাংকলন।

পতষ্ঠা ১১
০ উচ্চস্তমর েূলযবান দ্রবযাসদ, সরমপাটব ও িারিাংকলন পা ামনা।
৫। প্রচার করা।

উপিাংহার
একর্ট অপামরশন জর্টল কাজ, বহু সবষময়র র্থার্থ িেন্বয় প্রময়াজন। অপামরশমনর োধযমে এর সনয়েসবসধ জানমি
হমব এবাং অসধকির িফলিার িামথ অপামরশন করমি হমব।
কোন্ডার, কগসরলাগর্ িাহিী ও সবচক্ষ্র্ হমবন, িতজনশীলর্ামব অপামরশন িাংিান্ত িেিযাবলীর িোধান করমবন।
অপামরশনিেূহ িফলিার িামথ করমবন, িমে িমে জর্টলির অপামরশন করার কর্াগযিা অজব ন করমবন।

পসরসশষ্ট-২
জািীয় শত্রু
০ জনগর্ কিতব ক র্তর্ীি ছয় পাহামড়র দালাল িরকামরর কচাখ-কান।
০ পার্টব-জনগর্ সবমরাধী িৎপরিায় সলপ্ত জনগর্র্তর্ীি প্রসিসিয়াশীল।
০ অোজব নীয় অপরাধ কমরমছ এরূপ িরকারী/আধািরকারী, িােসরক/আধািােসরক কেবচারী।
০ জনগর্ কিতব ক র্তর্ীি িাকাি, লুমটরা, খুনী, দাগাকারী।
০ পাক দিুযমদর প্রািন দালাল র্ারা জনগর্ কিতব ক র্তর্ীি এবাং বিব োমনও অিযাচারী।
০ দলিযাগী ও বসহষ্কতিমদর োমি সবশ্বাির্ািক, পার্টব, সবেব, জনগর্ সবমরাধী িৎপরিায় সলপ্ত তবর বযসি।
০ প্রকাশয/মগাপন শত্রুচর।
০ িরকারী-আধািরকারী িম্পদও জািীয় শত্রু িম্পদ বমল পসরগসর্ি হমব ■

