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পতষ্ঠা ২ 

পূর্বর্াাংলার িশস্ত্র দদশপ্রেসিক র্াসিনীপ্রক একর্ট িািসরক কিান্ড দথপ্রক পসরচালনার জনয িপ্রর্বাচ্চ পসরচালক িণ্ডলী 

এর্াং িপ্রর্বাচ্চ অসিনায়ক সনপ্রয়াগ করা িপ্রয়প্রে। 

িশস্ত্র দদশপ্রেসিক র্াসিনীর িপ্রর্বাচ্চ অসিনায়ক কিতবক পূর্বর্াাংলাপ্রক কিকগপু্রলা িািসরক দিক্টপ্রর ভাগ করা িপ্রয়প্রে। 

এ িকল িািসরক দিক্টপ্ররর দিকটর কিান্ডার ও রাজননসিক কসিশার সনপ্রয়াগ করা িপ্রে। 

দিক্টর কিান্ডারগণ সনজ দিক্টপ্ররর িািসরক কার্ব পসরচালনা করপ্রর্ন। 

দিক্টর কিান্ডারগণ িার আওিাভুক্ত অঞ্চলপ্রক কিগপু্রলা িার্প্রিক্টপ্রর ভাগ করপ্রর্ন এর্াং িার্প্রিক্টর কিান্ডার ও 

রাজননসিক কসিশার সনপ্রয়াগ করপ্রর্ন। 

ইিা িপ্রর্বাচ্চ অসিনায়প্রকর ও রাজননসিক কসিশাপ্ররর অনপু্রিাসদি িপ্রি িপ্রর্। 

র্িবিাপ্রন দর্ দকান িািসরক দিক্টপ্রর র্ড় রকি অথবননসিক র্া িািসরক অপাপ্ররশন করপ্রি িপ্রল িপ্রর্বাচ্চ 

অসিনায়প্রকর সনকট আপ্রর্দন করপ্রি িপ্রর্ এর্াং িার সলসিি অনিুসি লাগপ্রর্। 

র্িবিাপ্রন দিক্টপ্ররর আওিাভুক্ত অঞ্চপ্রল দর্ দকান িািসরক/অথবননসিক িািলার জনয দিক্টর কিান্ডাপ্ররর সলসিি 

অনিুসি লাগপ্রর্। 

র্িবিাপ্রন শত্রু রণননসিক আক্রিপ্রণর স্তপ্রর রপ্রয়প্রে আর আিরা রপ্রয়সে রণননসিক আত্মরক্ষার স্তপ্রর। র্র্বা শরু ু

িওয়া পর্বন্ত শত্রুর রণননসিক আক্রিণ চলপ্রর্। র্র্বাকাপ্রল শত্রু রণননসিক আত্মরক্ষা র্া িাংরক্ষপ্রণর স্তপ্ররর েপ্রর্শ 

করপ্রর্, আর আিরা েপ্রর্শ করর্ রণননসিক আক্রিণ ও সর্কাপ্রশর স্তপ্রর। 

কাপ্রজই র্র্বাকালীন আিাপ্রদর রণননসিক আক্রিণ শরু ুকরার জনয দিক্টর কিান্ডারগণ সনম্নসলসিি েস্তুসিিিূি র্র্বা 

শরু ুিওয়ার পূপ্রর্বই অথবাৎ জজষ্ঠয িাি দশর্ িওয়ার পূপ্রর্বই িম্পন্ন করপ্রর্নঃ 

○ িার্-দিক্টর কিান্ডার ও রাজননসিক কসিশার সনপ্রয়াগ; 

○ দগসরলা গ্রুপিিিূ গঠন, কিান্ডার ও কসিশার সনপ্রয়াগ; 

○ র্কসরয়ার ও দর্াগাপ্রর্াপ্রগর উপায়, পসরর্িন িিিযার িিািান; 

○ িার্-দিক্টরিিূপ্রির িিযকার গযাপিিূি দরূ করা [অঞ্চলিিূপ্রির িিযকার দভৌগসলক ফাাঁকিিূি (অথবাৎ, 

কিগপু্রলা গ্রাি র্া থানা, ইউসনয়ন) দরূ করা] 

○ অস্ত্র-শস্ত্র িিকব ভাপ্রর্ রািা ও িাংগ্রি করা, (সকপ্রন, সর্সনিপ্রয় কিীপ্রদর সনকট দথপ্রক িাংগ্রি করা) এর্াং েসি 

িার্-দিক্টপ্রর িরর্রাি করা; 

○ দগসরলা, কসিশার ও কিান্ডারপ্রদর িান উন্নয়ন করা; 
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▬ িিাদশবগি িান—শসুি অসভর্ান িম্পন্ন করা; 

▬ রাজননসিক িান; 

▬ িাাংগঠসনক িান; 

▬ িািসরক িান; 

○ িশস্ত্র েচার র্টি সনপ্রয়াগ করা; 

েভত সি কাজ র্র্বা শরু ুিওয়ার পূপ্রর্বই করপ্রি িপ্রর্, র্াপ্রি র্র্বাকাপ্রল আিরা রণননসিক আক্রিণ করপ্রি পাসর। 

র্র্বাকালীন রণননসিক আক্রিণ ক্ষসিগ্রস্ত িপ্রি পাপ্রর এিন দকান কাজ দথপ্রক সর্রি থাকপ্রি িপ্রর্। 

ভাল দগসরলা, কসিশার, কিান্ডার, অস্ত্র িারাপ্রনা, অঞ্চপ্রল েচণ্ড চাপ িতসি করা েভত সি দথপ্রক কপ্রঠারভাপ্রর্ সর্রি 

থাকপ্রি িপ্রর্। 

িশস্ত্র দদশপ্রেসিক র্াসিনীর িভাপসির দপ্তর □ 

 

 

 

 


