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পতষ্ঠা ২

িষবাকালীন রণননসর্ক আক্রমরণর িাধ্ারণ কমবিচূ ী সনম্নরূপঃ
১। অস্ত্র দখল কর, অেব িংগ্রহ কর।
২। সনয়সমর্, স্থানীয় িাসহনী গরে লর্াল।
৩। িযাপক প্রচার লজারদার কর।
৪। স্থানীয় শত্রুরদর উৎখার্ কর।
৫। জনগণরক িংগঠির্ কর।
৬। িশস্ত্র ও গণিংগ্রাম িমসির্ কর।
৭। গ্রামিমূহ মুক্ত কর।

○ জনগণরক িংগঠির্ করঃ
▬ স্থানীয় রাজননসর্ক ক্ষমর্া কারয়ম করা।
▬ গ্রাম পসরচালনা কসমর্ট গঠন করা।
▬ সিসিন্ন ফ্রন্ট িংগঠন গরে লর্ালা।
○ কত ষক মুসক্ত িসমসর্
○ শ্রসমক মুসক্ত িসমসর্
○ স্থানীয় লগসরলা িাসহনী
○ নারী মুসক্ত িসমসর্
○ সশশু মুসক্ত িসমসর্
○ যুি মুসক্ত িসমসর্
... ... ইর্যাসদ।
(এিকল িংগঠরনর প্রসর্সনসধ্রদর সনরয় গ্রাম পসরচালনা কসমর্ট গঠন করা)।
○ কত ষক, যুিক, লগসরলা িংগঠন হরে লমৌসলক শসক্ত;
মূলর্ঃ এরদর প্রসর্সনসধ্ সনরয় গ্রাম পসরচালনা কসমর্ট গঠন।
○ অর্ীর্ ইসর্হাি ও লশ্রণীসিসত্ত পযবারলাচনার সিসত্তরর্ এ িকল গণিংগঠরনর িিরচরয় িসক্রয় ও অগ্রগামীরদর
সনরয় গ্রাম পার্টব কসমর্ট গরে লর্ালা।
পার্টব কসমর্টর িদিয হরি ৭/৯/১১ (?) জন, একজন িিাপসর্/িম্পাদক।
○ পার্টব সরক্রুটরমরন্টর কোকসে সকছু টা সশসেল কররর্ হরি।

পতষ্ঠা ৩
○ শত্রু এলাকায় লগাপনিারি এিং মুক্ত এলাকায় প্রকাশযিারি গ্রাম পসরচালনা কসমর্ট গঠন কররর্ হরি।
○ গ্রাম পসরচালনা কসমর্টর িিয হরি ৫/৭/৯ জন, িিাপসর্ একজন।
○ িতদ্ধরদর জনয আলাদা িতদ্ধ মুসক্ত িসমসর্ গঠন কররর্ হরি।

গ্রাম পসরচালনা কসমর্ট িমূরহর কাজঃ
○ িাধ্য অনুযায়ী প্ররর্যরকর কাছ লেরক চাাঁদা িংগ্রহ কররি।
○ জার্ীয় শত্রুরদর িু সম সির্রণ কররি।
○ আশ্রয়স্থল বর্রী কররি।
○ স্থানীয় প্রশািন চালারি (সশক্ষা, সিচার, প্রসর্রক্ষা, সচসকৎিা, লগসরলা িংগ্রহ)।
○ স্থানীয় প্রসর্রক্ষার িযিস্থা কররি।
○ িশস্ত্র িংগ্রামরক িিবরর্ািারি িাহাযয কররি। গণিংগ্রারমর জনয জনগণরক িমারিসশর্ কররি।
○ কসমর্ট গণর্াসিক উপারয় গঠন কররর্ হরি।
○ কসমর্টরর্ যারা িদিয হরি র্ারদররক আরগই র্ারদর করণীয় িম্পরকব িরল সদরর্ হরি।
○ গ্রাম লেরক ফাাঁসে প্রর্যাহাররর ফরল শত্রুর িামসরক শুনযর্ার িুরযাগ িালিারি িযিহার কররর্ হরি। জনগণরক
িযাপকিারি িংগঠির্ কররর্ হরি।
○ জনগণরক প্রসর্দ্বন্দ্বীরদর সিরুরদ্ধ িমারিশ কররর্ হরি।
▬ প্রসর্দ্বন্দ্বীরদর উৎখার্ করার জনয জনগণ দ্বারা র্ারদর সিরুরদ্ধ সমসছল করারনা, ললাগান লদওয়া।
○ এিারি গণিংগ্রাম করা।
○ শত্রুরদর সিরুরদ্ধও এিারি গণিংগ্রাম করা।
○ এলাকাসিসত্তক কমী ও লগসরলারদর Target ও কর্ব িয সস্থর করর লদওয়া। িময়িীমা ঠিক করর লদওয়া।
○ সনয়সমর্ িশস্ত্র দরলর িারে
▬ প্রচার দল,
▬ িাংগঠসনক দল,
▬ স্থানীয় স্কাউট গ্রুপ লনওয়া।
○ িশস্ত্র িংগ্রারমর িারে গণিংগ্রাম িমসির্ করা।
গণিংগ্রাম িংক্রাে অসিজ্ঞর্ার জনয সিরয়র্নাম পুস্তকর্ট পেরি।
িশস্ত্র িংগ্রারমর িারে গণিংগ্রারমর িংরযাগ িযর্ীর্ সিপ্লি সিজয় অজব ন কররর্ পারর না □

