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পতষ্ঠা ২
১। ব্রাশ ফায়ার করা যায় এরূপ স্বয়াংসিয় অস্ত্র (ত্রস্টন, ক্ষব্রটা, এলএমসজ, সপস্তল) িাংিান্তঃ
আমরা অত্রনকগুত্রলা ব্রাশ ফায়ার করা যায় এরূপ অস্ত্রাসদ হাসরত্রয়সি। কাত্রজই এ িম্পত্রকব নীসি সনর্বারণ করা জরুরী
হত্রয় পত্রেত্রি।
○ গ্রাত্রম রাত্রি জািীয় শত্রু অপাত্ররশত্রন ক্ষস্টন, ক্ষব্রটা র্া এলএমসজ র্যর্হার না করা। ক্ষদশীয় অস্ত্র দ্বারা অপাত্ররশন
করা, প্রত্রয়াজনত্রর্াত্রর্ রাইত্রফল র্যর্হার করা।
○ পুসলশ, িামসরক র্াসহনীত্রক অল্প দূর ক্ষথত্রক এমর্ুশ করার জনয এ র্রত্রণর অস্ত্র খুর্ই িহায়ক। কাত্রজই এ র্রত্রণর
হাওমলার জনয এগুত্রলা ক্ষরত্রখ সদত্রি হত্রর্।
○ শহত্রর গ্রাত্রম কমাত্রডা হামলার জনয িীসমি িাংখযায় র্যর্হার করা।
○ রাখা, স্থানান্তত্রর অসিমাোয় িিকব িা অর্লম্বন করা।
○ ক্ষনিত স্থানীয় ও িম্ভার্নাময় কমীত্রদর সদত্রয় অস্ত্রাসদ একস্থান ক্ষথত্রক অনযস্থাত্রন স্থানান্তর না করা।
○ ক্ষকান প্রকার গাসফলসির জনয এ র্রত্রণর অস্ত্র ক্ষখায়া ক্ষগত্রল শাসস্ত প্রদান করা।
○ কমাডার/কসমশার অপাত্ররশত্রনর িময় প্রত্রয়াজন ক্ষর্াত্রর্ সনরাপত্তার জনয ক্ষস্টন, ক্ষব্রটা, সপস্তল িত্রে রাখত্রি পাত্ররন।
সিসন উহা সনজ ক্ষহফাজত্রি িিকব িার িাত্রথ রাখত্রর্ন যাত্রি িা ক্ষখায়া না যায়। অপ্রত্রয়াজনীয়ভাত্রর্ একর্টও গুসল খরচ
করত্রর্ন না।
○ যেিে র্যর্হাত্ররর ফত্রল এর্াং গুরত্বু না র্ুঝার ফত্রল এগুত্রলা ক্ষখায়া যাত্রে এর্াং অত্রস্ত্রর উপর অসি সনভব রিা
জন্মাত্রে।
২। শহর ও গ্রামাঞ্চত্রল অত্রস্ত্রর অনুিন্ধান করা, িম্ভর্ হত্রল অপাত্ররশন কত্রর িা িাংগ্রহ করা, িয় করা।
৩। ক্ষগসরলা অপাত্ররশত্রনর িময় (অথবাৎ পসরকল্পনা কাযবকরী করার িময়) কমাডার সনণবায়ক ভূ সমকা পালন কত্রর।
অপাত্ররশন প্রাক্কাত্রল কসমশার/পসরচালত্রকর িাত্রথ কমাডাত্ররর ক্ষযাগাত্রযাগ করার র্যর্স্থার অভাত্রর্ কমাডার িার ভূ সমকা
পালত্রন অত্রনক ক্ষেত্রেই র্যথব হত্রয়ত্রি।
ফত্রল অপাত্ররশন হয়সন, পুত্ররাপুসর িফল হয়সন অথর্া ট্রু প সর্পত্রদ পত্রেত্রি।
কমাডার, পসরচালক/কসমশাত্ররর িাত্রথ িাংত্রযাগ রাখত্রি পাত্রর িার র্যর্স্থা করা প্রত্রয়াজত্রন যাত্রি কমাডার র্াস্তর্
অর্স্থা জানত্রি পাত্রর ও সনত্রদবশ সনত্রি পাত্রর।
এ র্যর্স্থা করা িম্ভর্ হত্রল অত্রনক অপাত্ররশত্রন র্যথবিা ক্ষেকাত্রনা িম্ভর্ হত্রর্।
এ কারত্রণ কমাডার যাত্রি কসমশার/পসরচালত্রকর িাত্রথ িাংত্রযাগ রাখত্রি পাত্রর িার জনয ‘ওয়াসকটসক’, ‘ওয়যারলযাি’
এর র্যর্স্থা করার প্রত্রচষ্টা চালাত্রনা।

পতষ্ঠা ৩
অপর পদ্ধসি হত্রে অপাত্ররশত্রনর মার্যত্রম কমাডারত্রদর অসভজ্ঞ কত্রর ক্ষিালা, সশো প্রদান করা যাত্রি কমাডার
অপাত্ররশনকাত্রল উত্থাসপি নিু ন িমিযার্লীর িমার্ান োণ্ডা মাথায় সদত্রি পাত্রর।
৪। অত্রনক িময় কমাডার অপাত্ররশন প্রাক্কাত্রল িার দাসয়ত্ব পালত্রন র্যথব হয়। এ কারত্রণই িহকারী কমাডার ঠিক
কত্রর ক্ষদওয়া প্রত্রয়াজন। কমাডার দাসয়ত্ব পালত্রন র্যথব হত্রল িহকারী কমাডার ট্রু প পসরচালনা করত্রর্, কমাড ক্ষদত্রর্।
িহকারী কমাডারও দাসয়ত্ব পালত্রন র্যথব হত্রল ক্ষগসরলাত্রদর মাত্রঝ ক্ষয ক্ষকউ কমাড গ্রহণ কত্রর ট্রু পত্রক পসরচালনা করত্রর্
এর্াং সনত্রদবশ ক্ষদত্রর্।
এ র্যর্স্থা অপাত্ররশন পসরকল্পনাকাত্রল ক্ষগসরলাত্রদর ভালভাত্রর্ র্ুসঝত্রয় সদত্রি হত্রর্, যাত্রি কমাড িমিযা না উত্রে।
এক িাত্রথ িকত্রলই কমাড না ক্ষদয় ক্ষি সর্ষত্রয়ও িিকব করত্রি হত্রর্, অথবা ৎ কমাডার র্যথব হত্রল িহকারী কমাডার,
িহকারী কমাডার র্যথব হত্রল ক্ষয ক্ষকান ক্ষগসরলা কমাড ক্ষদত্রর্—এই সনয়ম কত্রোরভাত্রর্ ক্ষমত্রন চলত্রি হত্রর্। ■

