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পতষ্ঠা ২
○ বিঠশক পূিিব াাংোর িামসরক পসরসিসত পর্বাশোচনা করা হয়। (পসরসেষ্ট-১)
এ পসরশপ্রসিশত সোোয় উদ্ভূত পসরসিসতর জনয জননক কমশরডশক িমাশোচনা করা হয়। (পসরসেষ্ট-২)
○ আমাশদর িামসরক পসরসিসত পর্বাশোচনা করা হয় এিাং িযাপক সেসরো র্ুদ্ধ পসরচােনার মত আমাশদর প্রস্তুসত
অসজব ত হশয়শে িশে জানা র্ায়।
১নাং সিক্টরেু ক্ত িকে অঞ্চশে িযাপক িামসরক তৎপরতা েুরু করার জনয আহিান জানাশনা হশে। অনুমসত
িাংক্রান্ত সনয়মািেী পূশিবর মত।
িতব মাশন আমাশদর প্রধ্ান কাজ হশে িামসরক কাজ।
এটা করার িময় একতরফািাদী েু ে হশত পাশর অেবাৎ িমগ্র সদক সিশিচনা না করা, সেৌণ কাজিমূহ িাদ
সদওয়া িা কম েুরত্বু সদওয়া, েুধ্ু প্রধ্ান কাজ করা প্রেত সত হশত পাশর।
এটা হশে আমাশদর আোনুরপূ োে হশি না িরঞ্চ িসত হশত পাশর, িমগ্র সেৌণ কাশজর িফেতা প্রধ্ান কাশজর
িফেতার িাশে র্ুক্ত, সিতীয়তঃ িামসরক িফেতা অেবহীন হশি র্সদ তার ফেিমূহ সেৌণ কাশজর মাধ্যশম ধ্শর
রাখশত না পারা র্ায়।
সপয়ারা িাোন, ২নাং ফ্রশে িামসরক কাশজর মাধ্যশম ধ্শর রাখা হয়সন। ফশে আোনুরপূ ফে োে, কমী, িানীয়
কাজ, সেল্টার, অেব অসজব ত হয়সন। এ েু শের পুনরািতসি হশে চেশি না।

সেৌণ কাজ হশেঃ
▬ িেস্ত্র িাংগ্রাশমর জনয এোকা সনিবাচন;
▬ িাাংেঠসনক কাজ;
▬ প্রচার;
▬ সর্াোশর্াে পদ্ধসত;
▬ অেব;
▬ অনুিন্ধান;
▬ মাশনান্নয়ন িারিাংকেন;
▬ অস্ত্রেস্ত্র িাংগ্রহ ও িাংরিণ;
▬ িযাপক সেল্টার েশে সতাো;
িামসরক কাজ প্রধ্ান হশেও মতাদেবেত কাজশক এর সচশয় প্রাধ্ানয সদশত হশি সর্শহতু সচন্তা কমবশক সনয়সিত কশর।

পতষ্ঠা ৩
এ কারশণ িমগ্র কাশজ সচন্তাধ্ারাশক পসরিতব ন ও কমবরীসতশক িাংশোধ্ন এিাং কমশরড সিরাজ সিকদাশরর সনকট
সেশক সেিা গ্রহশণর মতাদেবেত আশদােন চাসেশয় সর্শত হশি।
○ িমগ্র অঞ্চশের মশধ্য আমাশদর কাজ, েত্রু ও প্রসতিন্দ্বীশদর অিিা, সেৌেসেক অিিান সিশিচনা কশর িেস্ত্র
িাংগ্রাশমর জনয এক িা একাসধ্ক অঞ্চে আঁকশে ধ্রশত হশি।
○ িাাংেঠসনক কাজ পসরচােনার জনয িানীয় িাাংেঠসনক র্টম/গ্রুপ/কসমর্ট েশে সতাো র্ারা িাাংেঠসনক
দাসয়ত্বাসদ পােন করশি, িেস্ত্র িাংগ্রাশম সনশয়াসর্ত কমশরডশদর িাশে িাাংেঠসনক কাজ িমসিত করশি।
িেস্ত্র িাংগ্রাশমর ফশে সিস্তত ত অঞ্চশের জনেণ পার্টবশত সর্ােদান করশত ইেু ক হশিন। িাাংেঠসনক র্টশমর মাধ্যশম
তাশদর িাংেঠিত করা।
এরা িানীয় প্রচার, সর্াোশর্াে, অেব, মাশনান্নয়ন, জাতীয় েত্রু খতম (সনয়সমত িাসহনীর জনয সেল্টার) অনযানয
অঞ্চে সেশক আেত কমশরডশদর জনয সেল্টার িযিিা, অনুিন্ধান প্রেত সত কাজ করশি।
সর্ িকে অঞ্চশে সনয়সমত িাসহনী েশে সতাো হশি/েুরত্বু পূণব অপাশরেশন সনতত িানীয় কমী িযাপত ত োকশি সিখাশন
এ িযিিা প্রশয়াজন।
িেস্ত্র িাংগ্রাশমর জনয েুরত্বু পূণব উপ-অঞ্চে, এোকার কাজ িুিাংিদ্ধ করা, িেস্ত্র িাংগ্রাম করার জনয অঞ্চেেু ক্ত
কম েুরত্বু পূণব এোকা, িেস্ত্র িাংগ্রাম চেশি না এরূপ এোকা সেশক েুরত্বু পূণব কমী, সেসরো প্রতযাহার করা।
প্রতযাহারকত ত এোকার জনয কম েুরত্বু পূণব কমশরড সনশয়াে করা।
▬ সনয়সমত িাসহনী সনশজর মশধ্য ও িাইশর জনেশণর মাশে িাাংেঠসনক কাজ করশি।
▬ প্রচার িানীয় িাসহনী ও সনয়সমত িাসহনী উেশয়ই পসরচােনা করশি। িেস্ত্র প্রচার র্টশমর িযাপক তৎপরতা
চাোশত হশি।
▬ সর্াোশর্াে পদ্ধসত উন্নত করা, কুসরয়ার িানীয় ও সনয়সমত উেশয়র জনয সনশয়াে, সর্াোশর্াে সকন্দ্র েশে
সতাো, সনয়সমত সকশন্দ্রর িাশে সর্াোশর্াে রাখা।
কুসরয়ার ও সকন্দ্র একাসধ্ক হওয়া িাঞ্চনীয়।
প্রসত অঞ্চশের জনয সর্াোশর্াে সকন্দ্র ও কুসরয়ার হশে োে হয়।
সকান অিিায়ই সর্ন সনশজশদর মশধ্য ও উচ্চস্তশরর িাশে সর্াোশর্াে সিসেন্ন না হয়।
ওয়ারশেি, ওয়াসকটসকর মাধ্যশম আন্তঃশিক্টর সর্াোশর্াে িযিিা েশে সতাো।
▬ অেব ও মূেযিান িম্পদ, দখেকত ত এিাং িহানুেূসতেীে প্রদি অেব ও িম্পদ উচ্চস্তশর জমা সদওয়া।
▬ অেবননসতক িমিযা িমাধ্াশনর েিয অজব ন করা।

পতষ্ঠা ৪
▬ সনয়সমত িাসহনীর ও িানীয় কাশজর কমী ও সেসরোশদর মাশনান্নয়ন করা, সেিা িশেেন, িারিাংকেন িো
প্রেত সত করা উসচত।
তাশদর কার্বািেী এিাং িেস্ত্র িাংগ্রাম চেশে না এরূপ অঞ্চশের কার্বািেী তদারক করা এিাং উপশরর কাজেুশো
করার জনয কমী সনশয়াে করা। সনরাপিা িযিিা চােু করা।
এর ফশে িমগ্র িাংেঠন এিাং িেস্ত্র িাংেঠশনর উপর র্োর্ে নজর োকশি।
অস্ত্রেস্ত্র দখে করা ও িাংরিণ করা উসচত।
▬ িযাপক সেল্টার েশে সতাো উসচত।
○ কমশরড সিরাজ সিকদাশরর িাশে সিশেষ িামসরক অঞ্চশের সিক্টর কমান্ডারশদর বিঠক সেশষ ১নাং সিদ্ধান্ত
িমূহ, ১-ক উপিুযশরার িাশে িুযশরা পসরচােশকর বিঠক সেশষ সিদ্ধান্তিমূহ, িামসরক অপাশরেন িাংক্রান্ত কসতপয়
োইড অিেযই প্রশয়াে করশত হশি।
িামসরক কাশজ একতরফািাদী েু ে র্াশত না হয় সি সিষশয় খুিই িতকব হশত হশি।
একতরফািাদী েু শের ফশে িামসরক কাজ িযেব হশত িাধ্য।
উদাহারণস্বরূপ সপয়ারা িাোন সেশক প্রতযাহার না হশে সক সক োে হশি তা সিশিচনা করা হয়সন, এর ফশে
প্রতযাহার না হশে সর্ িকে ঐসতহাসিক ঘটনা ঘটত তা ঘশটসন।
সনম্নসেসখত সদকিমূহ এিাং তাশদর মধ্যকার িম্পকব িামসরক কার্বািেী পসরচােনার িময় সখয়াে রাখশত হশি।
১। জাতীয় েত্রু খতম করা িা েত্রু ঘাঁর্ট দখে করা িা উেয়ই করা।
২। সেৌণ কাশজর িাশে িামসরক কাশজর িম্পকব ।
৩। সেসরো অঞ্চে রাখা না ঘাঁর্ট েঠশনর পশি।
৪। প্রতযাহার হশত হশি না র্টশক োকশত হশি।
৫। সেসনাংিে, আক্রমণিে, আশ্রয়িে।
৬। িানীয় কাজ, সনয়সমত িাসহনীর কাজ।
৭। প্রকাে হশয় পো কমী ও অপ্রকাসেত কমী।
৮। সনতত িানীয় কমী রাখা না রাখা।
৯। িষবাকােীন আক্রমণ না েীতকােীন আত্মরিা।
১০। েত্রুর সঘরাও দমন আর আমাশদর আত্মরিার পদ্ধসত।

পতষ্ঠা ৫
১১। আেযন্তরীণ সিশ্বািঘাতকতা, জাতীয় েত্রুশদর িারা খির প্রকাে, েত্রুশদর সনকট সেশক আমাশদর খির
িাংগ্রহ।
১২। অপাশরেশন সেসরো, অস্ত্র হারাশে, সেল্টার প্রকাসেত হশে সক সক িমিযা।
১৩। অপাশরেশন সিসেন্ন অঞ্চে সেশক সেসরো সনশয়াে িা এক অঞ্চে সেশক সেসরো সনশয়াে।
১৪। সনয়সমত িাসহনী ও িানীয় কাজ।
১৫। িানীয় িামসরক কাজ ও অনযানয কাজ।
১৬। মতাদেবেত কাজ, মাশনান্নয়ন এিাং িামসরক কাজ।
১৭। সচসকৎিার িমিযা।
১৮। িকে আশ্রয়িে িযিহার করা িা সকেু রাখা।
১৯। অপাশরেশন িতব মান োে, েসিষযত িসত িা িতব মান িসত, েসিষযত োে।
২০। আসেবক োে না িসত, অশস্ত্রর োে না িসত, জাতীয় েত্রু খতশম সক সক োে-িসত।
২১। উচ্চস্তর, িমস্তর ও সনম্নস্তশরর িাশে সর্াোশর্াে োকশি না িযাহত হশি।
২২। কযাম্প কশর োকা না সিসেন্ন োকা।
২৩। এম্বুে করা, কমাশন্ডা সরইড করা, না িেুখ আক্রমণ করা।
২৪। সদশন আক্রমণ না রাশত আক্রমণ। িন্ধযায়, েেীর রাশত না সোর রাশত আক্রমণ।
২৫। অনুিন্ধান কশর আক্রমণ না অনুিন্ধান োোই আক্রমণ।
২৬। প্রচণ্ড েত্রুচাশপ র্টশক োকা না প্রতযাহার।
২৭। অস্ত্রাসদ রাখা না সনশয় র্াওয়া।
২৮। শ্রমসিোে করা না সনশজ িি কাজ করা।
২৯। আমাশদর প্রসতিন্দ্বীশদর িমিযা।
৩০। অস্ত্র ও মূেযিান িম্পদ দখে/িাংগ্রহ/িাংরিণ এিাং িামসরক কাজ।
৩১। প্রচার ও িামসরক কাজ।
৩২। িাাংেঠসনক কাজ ও িামসরক কাজ।
৩৩। িািবিসণক নারীশদর সনওয়া িা না সনওয়ার িমিযা।

পতষ্ঠা ৬
৩৪। িিাইশক িািবিসণক করা না কাউশক কাউশক অিািবিসণক রাখা।

িোয় সনম্নসেসখত সিদ্ধান্তিমূহ েতহীত হয়ঃ
○ িাি-সিকটর িসহেূব ত িামসরক এোকা িরািসর সিক্টর কমান্ডার কততব ক পসরচাসেত হশি।
প্রশয়াজনশিাশধ্ এ এোকাশক অনয Sub-Sector-এর অন্তেূব ক্ত করা র্াশি। অেিা সিকাে কশর
Sub-Sector করা হশি।

○ সিশেষ িামসরক অঞ্চশের পসরচােশকর সনকট সিক্টর, িাি-সিক্টশরর মানসচত্র পাঠাশত হশি।
মানসচশত্র সনম্নসেসখত সচহ্নেুশো োকশিঃ
১। োে—োে কাজ।
২। হেুদ—সকেু সকেু কাজ আশে।
৩। িিুজ—েিযিস্তু।
৪। সচহ্ন োকশিনা—কাজ সনই, েিয সনই।
৫। সিকাশের েিয।
৬। েত্রুর অিিান, প্রধ্ান পে, খাে।
মানসচত্র হাশত এঁশক বতরী করশত হশি (না পাওয়া সেশে) গ্রাম পর্বন্ত। প্রশতযক কমান্ডাশরর সনকট সনজ সনজ
আওতাধ্ীন ও সর্ এোকার িাশে তার িমিয় হশি তার মানসচত্র োকশত হশি।
○ উন্নতমাশনর সর্াোশর্াে িযিিা প্রেম প্রশয়াজন।
সিতীয় প্রশয়াজন উন্নত প্রচার।
এরপর প্রশয়াজন িাংেঠন েশে সতাো।
চতু েব প্রশয়াজন িেস্ত্র িাংগ্রাম।
○ েত্রুশক েীত িিস্ত করার জনযও ডামী (Dummy) অস্ত্র বতরী করা।
○ প্রসতর্ট িাি-সিক্টশর সমসডকযাে র্টম (Medical team) এিাং প্রােসমক সচসকৎিা (First aid) সেিা সদওয়া,
িামসরক ও িাাংেঠসনক কাশজ অদি সোকশদর সনশয় সমসডকযাে র্টম করা এিাং সেষ পর্বন্ত প্রসতর্ট সেসরো গ্রুশপ
একজন কশর সিয়ার ফু শটড (Bare-footed) ডাক্তার অন্তেুব ক্ত করা।
○ সফউজ সনই এরকম হযান্ড সগ্রশনড িাংরিণ করা এিাং িযিহারসিসধ্ উচ্চস্তর সেশক সজশন সনওয়া।
○ মাসে এিাং সিসেন্ন ধ্রশণর সনৌকার মাশে কাজ েুরত্বু িহকাশর সিকাে করা। এজনয সিশেষ সোক সনশয়াে করা।

পতষ্ঠা ৭
○ েিযিস্তুিমূহশক প্রকত ত নাশম পসরচয় না সদওয়া। এেুশোর নামকরণ কশর সদওয়া (শর্মন x, y ইতযাসদ) ।
○ েত্রুর সোটখাট ঘাঁর্ট দখশের জনয কমাশন্ডা হামোর পদ্ধসত প্রশয়াে।
○ িসত হশেও র্াশত কাজ সিসিত না হয় তার িযিিা রাখা। অেবাৎ সনণবায়ক ধ্রশণর কাজ না করা।
○ িানীয় প্রোিন (গ্রাম পসরচােনা কসমর্ট, ইউসনয়ন কসমর্ট এিাং এর উপসরস্তর) ও েণিাংেঠনেুশো (কত ষক
মুসক্ত, নারী মুসক্ত, োত্র-র্ুি মুসক্ত িসমসত ইতযাসদ) েশে সতাো।
○ ফ্রশের নাশম িাংগ্রাম চাোশনা এিাং ফ্রে কসমর্টেুশো েশে সতাো।
○ সিশেষ িামসরক অঞ্চশের মশধ্য িাি-সিক্টর িমূহ অনুশমাসদত হশো।
○ খাদয গ্রহণ, দাওয়াত গ্রহণ, আশ্রয়িশে োকার সিষশয় সেসরোশদর অসতেয় িতকব হশত হশি।
দাওয়াত সখশয় এিাং েত্রুর ফাঁদ পাতা আশ্রয়িশে আমাশদর িহু সেসরো ও োে কমী প্রাণ হাসরশয়শে।
ঐকয িাংক্রান্ত আশোচনার সিশত্রও খুি িতকব তা অিেম্বন করশত হশি।
এশিশত্র অিতকব হওয়ার ফশে আমাশদর অশনক োে কমী প্রাণ হাসরশয়শে।
○ িোর কাজ িাফেযজনকোশি সেষ হয়।
► ◄

পসরসেষ্ট ১
পূিিব াাংোর িতব মান পসরসিসতর উপর কসতপয় মন্তিয
িাাংোশদে পুতুে িরকার ও তার প্রেু োরতীয় িম্প্রিারণিাদ সিশরাধ্ী প্রচণ্ড েণ অিশন্তাশষর িুশর্াশে পূিিব াাংোর
সকান সকান িাশন স্বতঃস্ফূ তব িা সকেু টা িাংেঠিত িেস্ত্র তৎপরতা চেশে।
জনেশণর সচতনাশক িযিহার করার মত আমাশদর সনতত শত্ব িযাপক িাংেঠন ও িেস্ত্র িাংগ্রাম না োকার ফশেই
এেুশো হশে। এটা আমাশদর দুিেব তারই প্রকাে।
র্ারা এ ধ্রশণর তৎপরতা চাোশে তাশদর সকউ সকউ ‘মুিসেম িাাংোর’ সেসরো িশে দািী করশে। এরা জািশদর
কমী। এশদর তৎপরতা ও ‘মুিসেম িাাংোর’ িক্তিয চূ োন্তোশি প্রমাণ করশে জািদ মাসকব শনর দাোে।
পূিিব াাংোর রাজননসতক িমতা দখশের সিশত্র আমাশদর প্রসতিন্দ্বীশদর তৎপরতায় ঘািোিার সকান কারণ সনই।
িরকার সিশরাধ্ী সিসেন্ন ধ্রশনর তৎপরতা র্ত িতসদ্ধ পায়, পসরসিসত র্ত েরম ও সঘাোশট হয়, আশোেন িতসদ্ধ
পায় ততই আমাশদর িুসিধ্া।
পঁসচশে মাশচব র পরিতী িময় সিপ্লশির জনয িুসিধ্াজনক অিিারই িতসষ্ট হশয়সেে।

পতষ্ঠা ৮
আন্তজব াসতক িাহার্য োো িযসক্ত, গ্রুপ, মুিসেম িাাংোওয়াো জািদ িা িুশজব ায়াশদর জনেণ সেশক সিসেন্ন,
অিাংেঠিত িেস্ত্র তৎপরতা র্টশক োকা িা সিজয় অজব ন করশত পাশর না।
সেৌেসেকোশি োরত পসরশিসষ্টত পূিিব াাংোয় োরতসিশরাধ্ী তৎপরতায় বিশদসেক িাহার্য আিা প্রায় অিম্ভি।
কাশজই উপশরাক্ত গ্রুপিমূশহর িেস্ত্র তৎপরতা িযেব হশত িাধ্য।
অেবাৎ পূিিব াাংোয় মুিসেম িাাংো, জািদ িা িুশজব ায়াশদর পশি োরত সিশরাধ্ী িেস্ত্র িাংগ্রাম চাসেশয় োরত ও
তার দাোেশদর পরাসজত কশর পূিিব াাংোর িমতা দখশের েসিষযত অন্ধকার।
কাশজর তাশদর িতষ্ট িেস্ত্র তৎপরতার িযেবতার ফশে তাশদর মধ্যকার সদেশপ্রসমকরা আমাশদর িাশে সর্ােদান
করশি।
কাশজই িমতা দখশের জনয অনয পে গ্রহণ করা তাশদর পশি স্বাোসিক। সি পে হশে ষের্ি-চক্রাশন্তর পে।
ষের্ি-চক্রাশন্তর অাংে সহশিশি িেস্ত্র তৎপরতা পসরচােনার উশেেয হশে িাাংোশদে পুতুে িরকার ও োরশতর
উপর চাপ িতসষ্ট করা র্াশত োরত িাাংোশদে একশর্াশে সিাসেশয়শটর প্রোি সেশক সিসরশয় আশি িা িাাংোশদে
োরত-সিাসেশয়শটর প্রোি সেশক সিসরশয় এশি মাসকব শনর তাশিদাশর পসরণত হয় িা রাষ্ট্রিমতায় মাসকব নীশদর
স্বােবরিাকারীশদর োে প্রদান করা হয়।
এর অেব হশে োরত-পূিিব াাংোয় মাসকব শনর সোষণ ও েুন্ঠন সনসিত করা, িামসরক ঘাঁর্ট িাপন, দসিণ এসেয়া
ও োরত মহািাের সনয়িণ করা।
এ ষের্শির অঙ্গ হশত পাশর পাসকস্তান-োরত র্ুদ্ধ িাধ্াশনা, িাাংোশদশে রায়ট, অেু যত্থান, িামসরক কুযশদতা
ঘটাশনা।
এ িকে ষের্ি-চক্রান্ত িফে হশত হশে পূিিব াাংোয় োরতীয় তাশিদার িাসহনী সিশেষ কশর রিীিাসহনী ও
োরতীয় িেস্ত্র িাসহনীশক পরাসজত করশত হশি।
এর অসনিার্ব পসরণসত হশে িযাপক র্ুদ্ধ।
পঁসচশে মাশচব র পরিতী অিিার মত পসরসিসতর পুনরািতসি।
কাশজই িযাপক র্ুদ্ধ, রক্তপাত, সোেশর্াে িযতীত মাসকব শনর তাশিদারশদর পূিিব াাংোয় িমতা দখে করা িম্ভি নয়।
এ ধ্রশনর অিিার িতসষ্ট হশে পূিিব াাংোর িযাপক অঞ্চশে আমাশদর িেস্ত্র ত ৎপরতা সজারদার হশি, সিরাট অঞ্চে
আমাশদর দখেকত ত এোকা সহশিশি আত্মপ্রকাে করশি।
পঁসচশে মাশচব র িময় আমাশদর োে প্রস্তুসত সেেনা তিুও আমাশদর সিরাট সিকাে হয়। িতব মাশন আমাশদর
চমৎকার প্রস্তুসতর কারশণ অকল্পনীয় সিকাে হশি।
মাসকব নীশদর ষের্শির এটা হশি উৎকত ষ্ট জিাি।

পতষ্ঠা ৯
ষের্শির অনয পন্থা হশত পাশর সনম্নরূপঃ
িম্প্রসত অনুসষ্ঠত সনক্সন-সেজশনে আশোচনার ফশে দসিণ এসেয়ায় সিাসেশয়ট-মাসকব ন প্রসতিসন্দ্বতা আঁতাশত রূপ
োে করশত পাশর।
এর ফেস্বরূপ পূিিব াাংো-োরশত মাসকব ন দাোেশদর রাষ্ট্রিমতায় োে োে, পাসকস্তান-োরত-িাাংোশদে আঁতাশতর
িম্ভািনা রশয়শে।
এ ধ্রশণর পসরসিসতশত মাসকব নীশদর িতষ্ট িেস্ত্র তৎপরতার অিিান হশি, মাসকব নী দাোেশদর মুশখাে উশমাসচত
হশি। সদেশপ্রসমক জনেণ ও সেসরোরা তাশদর োওতা িুেশত সপশর িশর পেশি।
তাশদর অশনশকই িিবহারা পার্টবর িাশে র্ুক্ত হশি।
মাসকব ন, োরত ও সিাসেশয়শটর আঁতাত েত্রুশজাশটর ঐকয ও েসক্ত িাোশি িশদহ সনই সকন্তু পূিিব াাংোর িেস্ত্র
সিপ্লশি সকান প্রসতিন্দ্বী োকশি না, মুশখােধ্ারী েত্রু োকশি না। এিশত্র আমাশদর িুসিধ্া অসজব ত হশি।
পূিিব াাংোর িিবহারা পার্টবই আন্তজব াসতক িাহার্য িযসতশরশকই জনেশণর উপর সনেব র কশর দীঘবিায়ী র্ুশদ্ধর মাধ্যশম
পূিিব াাংোশক মুক্ত করশত িিম।
কাশজই িাম্রাজযিাশদর দাোে িযতীত অনয র্ারাই িেস্ত্র তৎপরতা চাোক না সকন আজ সহাক, কাে সহাক
তাশদরশক আমাশদর িাশে আিশত হশি িা ধ্বাংিপ্রাপ্ত হশত হশি।
কাশজই আমাশদরশক িেস্ত্র িাংগ্রাম িযাপকোশি েুরু করা এিাং তাশক উচ্চ পর্বাশয় সনশয় সর্শত হশি। একইিাশে
িেস্ত্র তৎপরতা চাোশে এইরূপ সিসেন্ন গ্রুশপর প্রকত ত চসরত্র সিশেষ কশর মুিসেম িাাংোওয়াোশদর (জািদ)
মুশখাে উশমাচন করা, আমাশদর প্রসত তাশদর েত্রুতামূেক তৎপরতা িম্পশকব িতকব োকা এিাং আত্মরিামূেক
িযিিা সনওয়া, তাশদর মধ্যকার খাঁর্ট সদেশপ্রসমকশদর ঐকযিদ্ধ করার প্রশচষ্টা চাসেশয় সর্শত হশি।

সনাট
▬ মাসকব নীরা েণপ্রজাতিী উির ইশয়শমশনর উৎখাতকত ত িামন্তিাদীশদর িারা সিৌসদ এরাসিয়ার মাধ্যশম িুদীঘবসদন
িেস্ত্র তৎপরতা চাসেশয়শে।
▬ ইরাশকর কুদব উপজাতীয়শদর িারা ইরাক িরকার সিশরাধ্ী িেস্ত্র তৎপরতা চাসেশয়শে; মাসকব শনর সনশদব শে
ইরান এ সিষশয় িহায়তা করশে।
এ িকে সিশত্র মাসকব শনর িহায়তার কারশণ িেস্ত্র তৎপরতা চেশে। সকন্তু, িাাংোশদশের সিশত্র িাইশর সেশক
িহায়তা প্রদান করার মত িুশর্াে মাসকব শনর সনই (িামবা িডব ার োরত কততব ক িন্ধ করা িম্ভি, িাের সেশকও
িাহার্য করা িম্ভি নয়)। কাশজই পূিিব াাংোয় িুদীঘবসদন মাসকব শনর িেস্ত্র তৎপরতা পসরচােনা িম্ভি নয়।

পতষ্ঠা ১০

পসরসেষ্ট ২
একর্ট এোকায় কাজ করার িময় আমাশদর রাজননসতক প্রসতিন্দ্বীশদর খুশঁ জ সির করশত হশি, অতীশত প্রসতিন্দ্বী
সেে িতব মাশন সমত্র, েসিষযশত প্রসতিন্দ্বী হশত পাশর এশদরশকও খুশঁ জ সির করশত হশি।
এশদর িাশে েত্রুশদর িাংশর্াে হশে সক সক অিিার উদ্ভি হশত পাশর তাও সিশিচনা করশত হশি।
প্রসতিন্দ্বীশদর সমত্রতার িম্পশকব আনশত প্রশচষ্টা চাোশত হশি।
সমত্রতার িম্পশকব এশে িা না এশে তারা র্াশত সকান অিিাশতই (েত্রুর িাশে িাংশর্াে সহাক আর না সহাক)
আমাশদর স্বাধ্ীনতা ও উশদযাে িযাহত করশত না পাশর, িসত িাধ্ন করশত না পাশর তার িযিিা করশত হশি।
কুেুি সমাল্লা, সনজাম প্রেত সত আমাশদর হাশতর মুশঠায় সেে। এরাই পশর েত্রুশদর িাশে হাত সমসেশয় আমাশদরশক
উৎখাত কশর।
এ িম্ভািনা সচন্তা কশর এশদর িম্পশকব প্রশয়াজনীয় পদশিপ গ্রহণ করশে আমাশদর িসত কম হশতা।
িম্প্রসত সোোর সিসেক আমাশদর উশদযাে ও স্বাধ্ীনতা িযাহত করশে র্সদও এক িময় সি আমাশদর হাশতর
মুশঠায় সেে।
িযািিািমূহঃ
▬ তাশদর িারা সক সক পসরসিসতর িতসষ্ট হশত পাশর তা সির করা।
▬ তাশদর প্রকত ত চসরত্র তু শে ধ্রা।
▬ তাশদর িারা িতষ্ট পসরসিসতর সমাকাশিোর িযিিা করা।
▬ তাশদর মাশে অনুপ্রশিে করাশনা।
▬ েসতসিসধ্র উপর নজর রাখা।
▬ সিসেন্ন িন্দ্ব িযিহার িা িতসষ্ট করা র্াশত তারা সমত্রতায় না এশে উৎখাত হয়।
▬ তাশদর উশেেয িযাহত করা।
▬ তাশদর সেতরকার ঘতণীতশদর খতম করা □

