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পৃষ্ঠা ২
১। বর্ষাকালীন রণননসিক আক্রমণণর সিদ্ধান্ত নদশীে ও আন্তজষ াসিক পসরসিসি এবং আমাণদর আত্মগি অবিার িাণথ
পুণরাপুসর িামঞ্জিযপূণ।ষ
ইহা মাকষ িবাদী িামসরক রণনীসি ও রণণকৌশণলর একর্ট চমৎকার প্রণোগ। পার্টষ ও সবপ্লণবর ইসিহাণি ইহা একর্ট
ঐসিহাসিক, িুদরূ প্রিারী, িাৎপর্ষিম্পন্ন এবং র্ুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।
২। বাস্তব অবিা অনুর্ােী নদখা র্াে এ রণননসিক আক্রমণণর মাধযণম সনম্নসলসখি উণেশযিমূহ বাস্তবাসেি করা
িম্ভবঃ
▬ অস্ত্র ও অথষ দখল করা।
▬ নদশণপ্রসমক বাসহনীর সনেসমি ও িানীে বাসহনী গণে নিালা।
▬ বযাপক প্রচার চালাণনা।
▬ িানীে শত্রুণদর উৎখাি করা।
▬ জনগণণক িংগঠিি করা।
▬ িশস্ত্র িংগ্রাণমর িাণথ গণিংগ্রাণমর িমন্বে িাধন করা।
▬ জনগণণর রাজননসিক ক্ষমিা কাণেম করা।
▬ গ্রামিমূহ মুক্ত করা।
৩। রণননসিক আক্রমণণর িফলিার জনয ননিৃ ত্বণক জনগণণর িাণথ িংণর্াগ করা।
নিক্টর কমান্ডারগণ িার আওিাধীন নিকটণরর একর্ট অংণশ নর্ণে সনজ পসরচালনাে উপণরাক্ত লক্ষযগুণলা বাস্তবাসেি
করণবন, িার সেসিণি িমস্ত নিক্টর পসরচালনা করণবন।
নিকটর কমান্ডার িার আওিাধীন নিক্টণরর ঐ অংণশ নর্ণি পাণরন নর্খাণন োল কাজ রণেণে অথষাৎ নগসরলা, কমী,
নশল্টার, অস্ত্র ও লক্ষযবস্তু আণে।
নিকটর কমান্ডাণরর িরািসর পসরচালনা িহােক হণব িখনই র্খন নিক্টর কমান্ডার েীরুিা, রক্ষণশীলিা এবং
একিরফাবাদ নথণক মুক্ত হণবন। িামসরক পসরকল্পনা প্রণেন ও িা কার্ষকরী করার জনয মাকষ িবাদ প্রণোণগ িক্ষম
হণবন।
পক্ষান্তণর নিকটর কমান্ডার েীিু , রক্ষনশীল ও একিরফাবাদী ও িামসরক পসরকল্পনা প্রণেন ও কার্ষকরী করার
নক্ষণে মাকষ িবাদ প্রণোণগ অক্ষম হণল উপকাণরর পসরবণিষ অপকার হণব, িানীে উণদযাগ বযাহি হণব, কমীণদর
মণনাবল নষ্ট হণব, নকান িামসরক িৎপরিা সবকাশ লাে করণব না।
৪। র্থার্থ পসরকল্পনা ও িা বাস্তবােণন নগসরলাণদর িাহি থাকণল ফাাঁসে বা থানা দখল করা খুবই িহজ।

পৃষ্ঠা ৩
৫। বিষ মান পর্ষাণে থানা বা ফাাঁসে দখণলর জনয কমাণন্ডা আক্রমণণর রূপই হণে র্থার্থ।
পুসলশ, রক্ষীবাসহনী প্রেৃ সিণদর প্রস্তুসি ননওোর িমে না সদণে নকৌশণলর আশ্রে সনণে হঠাৎ আক্রমণ বা গুসল বর্ষণ
করণি করণি ঢু ণক পো—এ ধরণণর পদ্ধসি হওো উসচি আক্রমণণর নকৌশল।
থানা বা ফাাঁসের চারসদণক অবিান সনণে র্ুদ্ধ করা উসচি নে। এণি দখল করা িম্ভব হণব না। উলণটা নলাক ও
অস্ত্র নখাো র্াণব।
৬। আমাণদর ও শত্রু অবিার র্থার্থ সবণের্ণণর সেসিণি সচন্তার নক্ষণে িাহি অজষ ন করা।
আমরা নযাে র্ুদ্ধ করসে, নযােণক প্রসিষ্ঠা করসে।

িারা অনযাে র্ুদ্ধ করণে, অনযােণক র্টসকণে রাখার
নচষ্টা করণে।

জনগণ আমাণদর িমথষন কণর।

জনগণ িাণদর িমথষন কণর না।

আমরা প্রস্তুসি সনণে অিসকষ ণি আক্রমণ করসে।

িারা অপ্রস্তুি অবিাে হঠাৎ আত্মরক্ষা করণে।

আমরা আমাণদর উণেণশযর প্রসি দৃঢ়। আমরা পক্ষান্তণর িারা িরকারণক িমথষন কণর না। িারা
সনঃস্বাথষোণব জনগণণর জনয কাজ করসে।
নপণটর দাণে সনণজর জনয কাজ করণে।
আমাণদর মণনাবল উাঁচু, আমরা িাহিী।

িাণদর মণনাবল নীচু , িারা েীিু ।

এ িকল কারণণ অস্ত্র ও নলাকবল র্সদও িাণদর আমাণদর চাইণি নবসশ, সকন্তু িবুও িারা আমাণদর চাইণি সনকৃ ষ্ট।
৭। লক্ষযবস্তুর সবণের্ণ এবং ক্রমসনধষারণঃ
লক্ষযবস্তুিমূহণক সবণের্ণ করা র্াে—আক্রমণ, নঠকাণনা এবং দখণলর লক্ষযবস্তু সহণিণব।
উদাহারণস্বরূপ—আক্রমণণর লক্ষযবস্তু সেল নলৌহজং থানা, সি আই অসফি এবং বযাংক। এর মাণে সি আই অসফি
সেল নঠকাণনার লক্ষযবস্তু এবং থানা ও বযাংক সেল দখণলর লক্ষযবস্তু।
িাসবষকোণব সিনর্ট লক্ষযবস্তুর মাণে প্রধান সেল থানা। এর কারণ এর অসস্তত্ব ও র্টণক থাকার উপর নঠকাণনার ও
দখণলর সিিীে লক্ষযবস্তুর অসস্তত্ব ও র্টণক থাকা সনেষ রশীল।
দখণলর লক্ষযবস্তুর মাণে প্রধান সেল থানা এবং নগৌণ বা সিিীে িাণন সেল বযাংক।

পৃষ্ঠা ৪
উপণরাক্ত সবণের্ণ অনুর্ােী আমরা আমাণদর বাসহনীণক প্রধান (১নং) এবং নগৌণ (২নং) এবং সরজােষ বাসহনীণি
োগ কসর। প্রধান গ্রুণপ িাহিী, অসেজ্ঞ এবং োল নগসরলা এবং অস্ত্র ননওো হে এবং িবচাইণি শসক্তশালী করা
হে।
সবণশর্ অবিা নমাকাণবলার জনয সরজােষ গ্রুপ গঠন করা হে।
প্রধান লক্ষযবস্তু, আক্রমণ ও দখণলর জনয প্রধান গ্রুপ ও সরজােষ এবং নঠকাণনার জনয নগৌণ বা ২নং গ্রুপ সনণোগ
করা হে।
প্রধান গ্রুপ থানা দখল কণর বযাংক দখল করণব বণল সির করা হে।
সবসেন্ন গ্রুণপর মাণে িংণর্াণগর বযবিা রাখা হে।
আমাণদর অনসেজ্ঞিার কারণণ আমরা প্রধান লক্ষযবস্তু আক্রমণ ও দখল এবং সিিীের্ট (সি আই অসফি) নঠসকণে
রাখার পসরকল্পনা কসর।
অথষাৎ শসক্তশালী একর্ট শত্রু অবিান আক্রমণ ও দখণলর পসরকল্পনা কসর।
কাণজই প্রাথসমক পর্ষাণে একর্ট শত্রু অবিান আক্রমণ ও দখণলর পসরকল্পনা ননওো উসচি। অসেজ্ঞ হণে উঠণল
একাসধক শত্রু অবিান একবাণর আক্রমণ ও দখণলর পসরকল্পনা করা উসচি।
দখলকৃ ি দ্রবযাসদ িানান্তণরর জনয বহনকারী গ্রুপ গঠন হণেসেল।
৮। কাণজর ক্রম সনধষারণ করণি হণবঃ
প্রধান কাজ ও নগৌণ কাজ সনধষারণ করণি হণব। একই িমে একিরফাবাদী েু ল এোণি হণব। অথষাৎ প্রধান কাজ
করণি নর্ণে নগৌণ কাজ বাদ সদণল বা অবণহলা করণল চলণব না।
নলৌহজং-এ প্রধান কাজ সেল থানা দখল, সিিীে-নগৌণ কাজ সেল সি আইর অসফি নঠকাণনা, িৃ িীে-নগৌণ কাজ
সেল বযাংক দখল।
প্রধান কাণজর জনয প্রধান গ্রুপ ও সরজােষ সনণোগ করা হে। সিিীে কাণজর জনয সিিীে গ্রুপ সনণোগ করা হে।
িৃ িীণের জনয প্রধান বাসহনী সনণোগ করা হে।
প্রধান কাজ িাফলযজনকোণব হণে র্াওো পর সিিীে কাজ প্রধান হণে আণি। সিিীে কাজ িাফলযজনকোণব
হওোর ফণল িৃ িীে কাজ এবং দখণলর সদক সদণে সিিীে কাজ প্রধান হে অথষাৎ বযাংক দখল করা প্রধান হে।
এোণব পর্ষােক্রণম প্রধান কাণজর পণর নগৌণ কাজগুণলা প্রধান হে।
প্রধান কাজ হওোর পর দখলকৃ ি অস্ত্র ও নগালাবারুদ িরাণনার পদণক্ষপ ননওো হে। কারণ সিিীে ও িৃ িীে কণজ
নিগুণলা বযবহাণরর প্রণোজন হেসন। সিিীে ও িৃ িীে কাণজ প্রণোজন হণল নিগুণলা বযবহার করা হণিা।

পৃষ্ঠা ৫
প্রধান কাণজর িমে নগৌণ কাজগুণলা বাদ নদো হেসন নর্ কারণণ আমাণদর আসথষক লাে হে এবং আসথষক িংকট
অণনকটা কণম।
প্রধান কাণজর িমে নগৌণ কাজ বযাংক দখল বাদ সদণল আমাণদর লাে অণনক কম হণিা বা সিিীে কাজ বাদ
সদণল শত্রু নিখান নথণক এসগণে এণি থানার িাহাণর্য পালটা আক্রমণ করণল আমাণদর অিুসবধা হণিা।
এোণব একিরফাবাদ এোণনা হে।
৯। আক্রমণণর িমে িামসগ্রক পসরচালক সরজােষ বাসহনীণি বা কাোকাসে অবিান করণব র্াণি নকান পসরবসিষ ি
পসরসিসির র্থার্থ িমাধান প্রদান করা র্াে।
১০। িামসগ্রক অপাণরশণনও আমাণদর কাজগুণলা সনধষারণ করা, প্রধান ও নগৌণ কাজ ঠিক করা, পর্ষােক্রণম নকানটার
পর নকানটা প্রধান হণব িা সনধষারণ করা এবং নি অনুর্ােী বযবিা গ্রহণ করা প্রণোজন।
িাধারণিঃ একর্ট অপাণরণশণন সনম্নসলসখি কাজগুণলা করণি হেঃ
▬ অনুিন্ধান (আমাণদর ও শত্রুণদর)।
▬ পসরকল্পনা প্রণেন, পরামশষ গ্রহণ, অনুণমাদন (উচ্চ ও িমস্তণরর)।
▬ পসরকল্পনাসেসিক অস্ত্র, নগসরলা, র্ানবাহন িংগ্রহ, ট্রু প গঠন।
▬ পসরকল্পনাসেসিক মিাদশষগি ও িামসরক নট্রসনং।
▬ আক্রমণণর জনয িমাণবশ ও রওোনা হওো।
▬ নশর্ মুহুণিষ র অনুিন্ধান ও অনুণমাদন।
▬ আক্রমণ।
▬ দখলকৃ ি দ্রবযাসদ, আহি ও সনহি এবং নগ্রফিারকৃ িণদর িরাণনা।
▬ নগসরলাণদর িণর আিা।
▬ সনরাপদ আশ্রে গ্রহণ, দখলকৃ ি দ্রবযাসদ, আহি, সনহি ও নগ্রফিারকৃ িণদর সনরাপণদ রাখা।
▬ িারিংকলন।
এ িকল কাজ একর্ট একর্ট কণর প্রধান হণে আিণব, এগুণলার নর্ণকান একর্ট িুষ্ঠুোণব না হণল িামসগ্রক অপাণরশন
ঠিক হণব না।
উদাহারনস্বরূপ, ববণদযর বাজাণর অপাণরশণন দখলকৃ ি দ্রবযাসদ িরাণনা এবং নগসরলাণদর িণর আিার পসরকল্পনা
র্থার্থ না হওোে অপাণরশন দখল পর্ষাে পর্ষন্ত িফল হওো িণেও অপাণরশন বযথষ হে, দখলকৃ ি দ্রবযাসদ নখাো
র্াে, কণেকজন নগসরলা প্রাণ হারাে।

পৃষ্ঠা ৬
অনয এক নক্ষণে নশর্ মুহুণিষ র অনুিন্ধান ও অনুমসি প্রদাণনর পর্ষাণে ঠিক না হওোে সনসিি অপাণরশন হেসন।
আক্রমণণর জনয িমাণবশ ও রওোনা হওোর প্রসক্রোে সবসেন্ন গ্রুপ, অস্ত্র ও র্ানবাহণনর র্থার্থ িমন্বে না
হওোে অণনক অপাণরশন হেসন।
১১। অঞ্চণলর অপাণরশণনর জনয আন্তঃণিকটর বা িাবণিক্টর িমন্বে প্রণোজন। ইসিমণধযই এ ধরণণর আন্তঃণিকটর
িমন্বণের বযবিা করা হণেণে র্াণি অস্ত্র, নগসরলা, র্ানবাহন, অথষ, অনুিন্ধান, নমনুোসরং প্রেৃ সি সবর্ণে পরস্পর
িহণর্াসগিা করা র্াে।
এটা আণরা িুসবধাজনক হণব ওেযারণলি কাণনকশন গণে উঠণল।
১২। িামসগ্রকোণব পূববষ াংলার কিকগুণলা অঞ্চণল আমরা লোই এবং পিাদেূ সম সহণিণব ঠিক কণরসে নিমন একর্ট
নিকটণরও লোই এবং পিাদেূ সমর অঞ্চল ঠিক কণর কাজ করণি হণব র্াণি আশ্রে, নশলটার এবং র্টণক থাকার
িমিযার িৃসষ্ট না হে।
১৩। আমাণদর ও শত্রুণদর অবিার সবণবচনার পসরণপ্রসক্ষণি বিষ মাণন িাহিী নোট কমাণন্ডা ট্রু প (ণগসরলা গ্রুপ)
িুসবধাজনক।
নোট গ্রুপণক পসরচালনা করা, আশ্রে নদওো, নগাপণন িমাণবশ করা, নট্রসনং প্রদান করা, চলাণফরা, অিসকষ ণি
আক্রমণ করা, িণর পো প্রেৃ সি নক্ষণে িুসবধাজনক।
১৪। এক অঞ্চণল সবরাটাকার নগসরলা র্ুদ্ধ করার পসরবণিষ বিষ মাণন নগসরলার্ুদ্ধ সবস্তৃ ি অঞ্চণল েসেণে নদওোর িাসবষক
প্রণচষ্টা চালাণি হণব।
নগসরলা র্ুণদ্ধর সবস্তৃ সিই আমাণদর প্রধান লক্ষয।
সবস্তৃ ি অঞ্চণল নগসরলার্ুদ্ধ েসেণে সদণল শত্রুচাপ এক অঞ্চণল নকন্দ্রীেূ ি হওোর পসরবণিষ েসেণে পেণব, আমাণদর
িানীে নগসরলারা িসক্রে হণব, পার্টষর সবকাশ বৃসদ্ধ পাণব। জনগণণর গণ অিণন্তার্ণক কাণজ লাগাণনা র্াণব। সবসেন্ন
অঞ্চণল অস্ত্র ও অণথষর অোব কণম র্াণব।
নগসরলা র্ুদ্ধণক সবস্তৃ ি অঞ্চণল েসেণে নদওোর জনয িবণচণে অসেজ্ঞ ও িাহিী নগসরলা, কমান্ডার ও পসরচালক সনণে
ভ্রামযমান ইউসনট গঠন করা। এরা সবসেন্ন অঞ্চণল িানীে নগসরলাণদর সনণে অপাণরশন করণব। দখলকৃ ি অস্ত্র সদণে
আিণব। এ প্রসক্রোে িানীে নগসরলারা নট্রইন হণব, অস্ত্র বযাপকোণব িানান্তর প্রণোজন হণব না।
১৫। িংগঠন নথণক প্রকাসশি সবসেন্ন িামসরক দসলল, কমণরড সিরাজ সিকদার প্রদি সিিান্তিমূহ প্রণোগ প্রণোজন।
১৬। জনগণণর লোইণের মণনাবল, নগসরলাণদর লোইণের আকাঙ্খা ও উণদযাগণক িাহণির িাণথ কাণজ লাগাণি হণব,
রণননসিক আক্রমণণর লক্ষয বাস্তবাসেি করণি হণব।
১৭। নলৌহজং ও জাবোর অসেজ্ঞিা নথণক সশখণি হণব এবং প্রণোগ করণি হণব।

পৃষ্ঠা ৭
ইসিমণধযই মেমনসিংহ ও বসরশাণল এ অসেজ্ঞিা প্রণোণগর িুফল অসজষ ি হণেণে।
নলৌহজং ও জাবোে আক্রমণণর নর্ পদ্ধসি বযবহার করা হণেণে িা ক্রমাগি িফলিা আনেন করণে।
পক্ষান্তণর অনযানয সবসেন্ন গ্রুপিমূহ অবিান সনণে গুসল বর্ষণ কণর। ফণল িারা দখল করণি বযথষ হে।
কাণজই আমাণদর ইসিবাচক ও অনযানযণদর ননসিবাচক অসেজ্ঞিা কাণজ লাগাণি হণব, িফলিাণক সনসিি করণি
হণব।
১৮। উপণরাক্ত পণেন্টিমূহ এবং সনণজণদর সবচক্ষণিার িাহাণর্য আত্মগি ও বস্তুগি অবিার সনেমসবসধ আসবষ্কার
করণি হণব, আত্মগি ও বস্তুগণির মাণে িামঞ্জিয সবধান করণি হণব, অপাণরশণনর িফলিা সনসিি করণি হণব।
১৯। বর্ষাকালীন রণননসিক আক্রমণণর পসরকল্পনা ও িার বাস্তব প্রণোগ আমাণদর চমৎকার অবিার িৃসষ্ট কণরণে
এবং সবরাটাকার িম্ভাবনার িার খুণল সদণেণে। সবণশর্ কণর সনেসমি বাসহনীর িাহাণর্য আন্তঃআঞ্চসলক িমসন্বি
নগসরলা র্ুদ্ধ পসরচালনা, অথষননসিক িমিযা িমাধান, নদশীে-আন্তজষ াসিক সবরাট প্রসিসক্রো িৃসষ্টর িম্ভাবনার উদ্ভব
হণেণে।
জনগণ, িহানুেূসিশীল, কমী ও নগসরলাণদর মণধয প্রচণ্ড উৎিাহ-উেীপনা এবং আশার িৃসষ্ট হণেণে।
বর্ষাকালীন রণননসিক আক্রমণ িফল করার জনয আমণদরণক কণঠার প্রণচষ্টা চাসলণে নর্ণি হণব।

বর্ষা কালীন রণননসিক আক্রমণণর সবজে—দীর্ষজীবী নহাক!

িণবষাচ্চ পসরচালক মণ্ডলীর দপ্তর,
পূববষ াংলার িশস্ত্র নদশণপ্রসমক বাসহনী □

