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পতষ্ঠা ২
[৭৩-এর িষবাকােীন আক্রমশের পূশিব িতহত্তর িসরোে, ফসরদপুর এিাং মুসিগঞ্জ সজোশক সনশে সিশেষ িামসরক
অঞ্চে গঠন করা হশেসিে। এই সিক্টর কমান্ডারশদর িাশে বিঠক সেশষ ’৭৩-এর মাঝামাসঝশত এই সনিন্ধর্ট
প্রকাসেত হশেসিে
—সিসপএমএেএম িাাংোশদে]

১। এ িষবাকােীন রেননসতক আক্রমে ও িেস্ত্র িাংগ্রাশমর েক্ষ্য হশছেঃ
▬ গ্রামিমূহ জাতীে েত্রু মুক্ত করা।
▬ িযাপক প্রচার চাোশনা।
▬ িযাপক িাংগঠন গশে সতাো।
▬ অেবননসতক িমিযার িমাধান।
▬ িাজার ফাাঁসে সেষ পর্বন্ত কশেকর্ট োনা েহর দখে কশর সিশে সদওো। িে রকশমর র্ুদ্ধ, েত্রু পরাসজত করা
এিারকার েক্ষ্য নে।
২। এ রেননসতক আক্রমে চাোিার িমে—
▬ সিস্তীেব অঞ্চশে সকান ফাাঁক না সরশখ সিকাে করশত হশি। ফাাঁক োকশে তা পূরে করশত হশি।
▬ আশ্রেস্থে গশে তু েশত হশি, অিাংগঠিত োকশে তা িাংগঠিত করার কাজ চাসেশে সর্শত হশি।
▬ সিসিন্ন অঞ্চশের সগসরোরা র্াশত একত্র হশত পাশর তার িমিযার িমাধান করশত হশি।
▬ রেননসতক এোকাে কাজ সিকাশে িাহার্য (কমী, অস্ত্র, অেব সদশে) কশর সর্শত হশি, র্াশত েীতকােীন
আত্মরক্ষ্ার িমে ঐ িকে অঞ্চেশক পশ্চাদিূ সম সহশিশি িযিহার করা র্াে।
▬ সনৌ সগসরো গশে তু েশত হশি।
▬ আন্তেঃআঞ্চসেক িাে সর্াগাশর্াশগর জনয সিতার িযিস্থা গশে সতাো।
৩। প্রচার িযিস্থাশক অসতমাত্রাে সজারদার করশত হশি। িেস্ত্র প্রচার র্টমশক অসতমাত্রাে িসক্রে করশত হশি।
পুসেে, সিসিআর, ইস্ট সিঙ্গে সরসজশমন্ট, রক্ষ্ীিাসহনীর মাশঝও িযাপক প্রচার চাোশত হশি। এ প্রচাশরর উশেেয হশি
তাশদরশক সদেশপ্রশম উদ্বুদ্ধ করা, সনসিে করা, আত্মিমপবশে উদ্বুদ্ধ করা।
৪। িযাপকিাশি িাসিবক আক্রমে েুরু করশত হশি।
জাতীে েত্রু খতশমর মাধযশম আক্রমে েুরু করশত হশি [জাতীে েত্রু খতশমর জর্টে অপাশরেশনর জনয উচ্চস্তশরর
অনুমসত োগশি], সিাট ফাাঁসে, িাজার, কশেকর্ট োনা দখে করশত হশি, এম্বুে চাোশত হশি (এর জনয উচ্চস্তশরর
অনুমসত োগশি)।

পতষ্ঠা ৩
সগসরোশদর সেইন করার জনয সর্ িকে অিস্থান আমরা দখে করি না সি িকে এোকাে তৎপরতা চাোশনা। এ
সিষে সদখশত হশি, সর্ িকে েত্রু অিস্থান দখে করা হশি তাশত সর্ন চাপ না আশি।
সেইন পিব িম্পন্ন কশর দুিেব েত্রু অিস্থান দখে করা।
সেইন করা প্রশোজন, আিার সেইনকাশে েত্রু অিস্থান দতঢ় হে, ফশে তা দখে করা িযহত হে; এ দ্বন্দ্ব উপশর
িসেবত উপাশে িমাধান করা।
৫। িাসিবক রেননসতক আক্রমে েুরু করার জনয—
▬ সগসরো গ্রুপ গঠন।
▬ অস্ত্র িন্টন (পরীসক্ষ্ত না হশে পরীক্ষ্া কশর)।
▬ সেইন করা।
▬ র্ানিাহশনর িযিস্থা করা।
▬ সর্াগাশর্াগ সকন্দ্র স্থাপন। কুসরোশরর িযিস্থা করা।
▬ সনতত শের সকন্দ্র স্থাপন করা।
▬ সচসকৎিার িযিস্থা করা।
৬। অেবননসতক িমিযার িমাধান করা।
▬ জাতীে েত্রুর িম্পদ িাশজোপ্ত করা।
▬ োসস্ত, জসরমানা আদাে করা।
▬ দখেকত ত দ্রিয সিক্রে করা।
▬ িাজার, েহর দখে করা।
▬ কমী, িহানুিূসতেীে, িমেবক, আত্মিমপবেকারী েত্রুশদর সনকট সেশক সনেসমত চাাঁদা সনওো।
▬ জনগশের সনকট সেশক চাাঁদা সনওো।
৭। জনগশের প্রসত িকে অস্ত্র জমা সদওোর জনয আহিান জানাশনােঃ
▬ জমা সনওো।
▬ অপাশরেন কশর দখে করা।
৮। োসস্তিমূহ প্রচার র্টশমর মাধযশম জানাশনা।

পতষ্ঠা ৪
সকিেমাত্র জনগে কততব ক চরমিাশি ঘতসেতশদর িযতীত অনযানযশদর আত্মিমপবে গ্রহে, তাশদর সিষশে জনগেশক
জানাশনা। আত্মিমপবেকারীশদর সনকট সেশক অেব এিাং অনযানয চাাঁদা সনওো।
৯। সগসরো সকাম্পানী গশে সতাো।

সিক্টর কমান্ডার
িাি সিক্টর কমান্ডার
সকাম্পানী

প্লাটু ন ১ম

সগসরো গ্রুপ ১ম

প্লাটু ন ২ে

সগসরো গ্রুপ ২ে

সকাম্পানীর মানুশষর িাংখযােঃ
○ প্রসত সগসরোগ্রুপ—৫/৯ জন।
○ প্রসত প্লাটু ন— ৫/৯x৩ = ১৫/২৭ জন।
○ প্রসত সকাম্পানী—১৫/২৭x৩ = ৪৫/৮১ জন।
সকাম্পানীর অস্ত্রেঃ
○ প্রসত সগসরো গ্রুপ—৩টা িা সিসে ৩০৩, ১টা এিএেআর িা সজ-৩
○ প্রসত প্লাটু ন—১টা সস্টইন।
○ প্রসত সকাম্পানী—১টা এেএমসজ, ১টা সরিেিার িা সপস্তে।

প্লাটু ন ৩ে

সগসরো গ্রুপ ৩ে

পতষ্ঠা ৫
িিবশমাট অস্ত্রেঃ
১। এেএমসজ – ১টা
২। সরিেিার িা সপস্তে – ১টা
৩। সস্টইন – ১টা
৪। এিএেআর িা সজ-৩ – ৯টা।
৫। ৩০৩ – ২৭টা।
১০। সগসরোশদর সেইন করার পদ্ধসতেঃ
▬ অনসিজ্ঞ অঞ্চে সেশক কমান্ডার ও কসমোর এশন অসিজ্ঞশদর িাশে সরশখ অপাশরেন করাশনা।
▬ অস্ত্র সিষেক সেসনাং সদওো।
▬ িামসরক দসেে পোশনা।
▬ অনুিন্ধান, পসরকল্পনা, িাস্তি খতম, িারিাংকেন, অপাশরেন সিট বতরী প্রিত সত সেখাশনা। সকিু সদন পর পর
তাশদরশক সিশক এশন িা সনশজ সগশে িারিাংকেন করা, গাইি করা।
১১। িতব মাশন প্লাটু ন কমান্ডার হশত পাশর এরূপ সগসরোশদর েি সঠকাশনা।
১২। পাঠযেঃ
গের্ুদ্ধ, পার্টবর িামসরক দসেে িকে কমান্ডার-কসমোরশদর পোশনা।
এগুশো িাো সিক্টর, িাি সিক্টর, সকাম্পানী কমান্ডারশদর িের্ট িামসরক প্রিশন্ধর চীনা সিপ্লিী র্ুশদ্ধর রেনীসতর
িমিযা, জাপসিশরাধী সগসরো র্ুশদ্ধর রেনীসতর িমিযা পোশনা।
১৩। িশিবাচ্চ পসরচােকমণ্ডেীর পক্ষ্ সেশক সগসরোশদর উশেশেয িাকুব োর প্রদান করা।
১৪। সনেসমত সগসরো দে গশে সতাো।
১৫। আন্তেঃঅঞ্চে িমসিত কাজ পসরচােনার জনয সর্াগয সনতত ে গশে সতাো, আশ্রেস্থে গশে সতাো।
১৬। রাজননসতকেঃ
○ ফ্রশন্টর সনতত শে িেস্ত্র সদেশপ্রসমক িাসহনী জাতীে মুসক্তর্ুদ্ধ করশি ইহা প্রচার করা।
○ িিবহারা পার্টব ফ্রশন্ট সর্াগদান কশরশি, অনযানযশদর সর্াগদাশনর আহিান জানাশনা।
○ ফ্রশন্টর সনতত েশক জনসপ্রে করা।

পতষ্ঠা ৬
○ সদেীে চমৎকার সিপ্লিী পসরসস্থসতর িুশর্াগ সনওোর সচষ্টা করশি মাসকব শনর দাোে জািদ।
জািশদর িমেবক ও জনগেশক আমাশদর প্রসত সিরূপ না কশর জািশদর মুশখাে উশমাচন করা।
▬ তারা পূিিব াাংোর স্বাধীনতা সমশন সনশছ অেবাৎ িারতীে িম্প্রিারেিাশদর দািে, সিশেষ কশর িারশতর মাসকব ন
অাংশের দািে সমশন সনশত চাে।
▬ সিশদেী, সিশেষ কশর মাসকব ন িহােতাে পূিিব াাংো দখে কশর তাশক মাসকব শনর উপসনশিশে রূপান্তর করশত তারা
ইছু ক।
▬ তারা িাম্প্রদাসেকতা প্রচার কশর।
▬ তাশদর অধীশন সদশের অিস্থার সকান পসরিতব ন হশি না।
এিাশি জনমত গশে সতাো।
দসেে বতরী করা □

