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পৃষ্ঠা ২ 

র্ড় রকরির অর্থননসিক অপাররশন হরে জর্টল ধররের কিারডা র্া নেসরলা হািলা। ‘আক্রিে কর িরর পড়’ 

ধররের অপাররশরনর চাইরি এেরুলা জর্টল। কারে, এ িকল অপাররশরন েরয়াজন হয় আক্রিে করর দখল করা, 

দ্রর্যাসদ িংগ্ররহর জনয সকছুক্ষে অর্স্থান করা এর্ং দখলকৃি দ্রর্যাসদ সনরয় িরর আিা। এছাড়া অপাররশন হয় 

শত্রু এলাকার শহর অঞ্চরল নেখারন িারদর নোোরোে র্যর্স্থা উন্নি। িারা শসিশালী, জনিির্থন আিারদর পরক্ষ 

কারজ লাোরনা কঠিন। 

এ কাররে অপাররশন কররি হয় খুর্ই িসড়ৎ নর্রে। 

এ ধররের অপাররশরনর জনয েরয়াজন উন্নিিারনর পসরকল্পনাসর্দ, োনর্াহন িিিযার িিাধান, অংশগ্রহেকারীরদর 

পসরকল্পনা কােথকরী করা এর্ং পসরর্সিথি পসরসস্থসি নিাকারর্লা করার িি নপশাদারিলুভ (Professionalism) 

দক্ষিা ও সর্চক্ষেিা এর্ং এেরুলা িিসিি করর অপাররশন পসরচালনা করার িি পসরচালক। 

িষুু্ঠভারর্ পসরকল্পনার জনয েরয়াজন আিারদর অর্স্থা এর্ং লক্ষযর্স্তুর পাসরপাসবথকিা, োিায়াি র্যর্স্থা, শত্রু ও 

জনেরের অর্স্থা েভৃসির পংুখানপুুংখ অনিুন্ধান। এর সভসিরি িকল সদক ও িম্ভার্না সর্রর্চনা করর িফলিা 

োয় সনসিি এরূপ পসরকল্পনা েেয়ন করা। 

এর পর আরি নেসরলা, অস্ত্র, োনর্াহন িংগ্রহ, নেসরলারদর িিাদশথেি নেসনং েদান ইিযাসদ। 

ির্রশরে আরি িকল েস্তুসি িিসিি করর অপাররশন করারনা। 

এ িকল কাজ ের্াের্ভারর্ করারনার িরিা কিীর এর্ং িরুোরের অভার্ ররয়রছ। এ কাররেই আত্মেি অর্স্থার 

(আিারদর অর্স্থা) িারর্ র্স্তুেি অর্স্থার (অপাররশন লক্ষযর্স্তু ও পাসরপাসবথকিা) িািঞ্জিয হয়না। ফরল অরনক 

অপাররশন র্যর্থ হয়। 

○ উচ্চস্তররর িূলযর্ান পরািশথ কােথকরী না করা, িহায়িা গ্রহে না করা অপাররশন র্যর্থিার একর্ট কারে। 

এ কাররে অপাররশনপূরর্থ িম্ভার্য িকরলর সনকট নর্রক সর্সভন্ন সদক িম্পরকথ  িাহােয গ্রহে করা, িহায়িা ননওয়া 

সর্রশে করর উচ্চস্তররর িহায়িা, পরািশথ ও িিািি গ্রহে করা। 

○ র্যাপক কাজ না হওয়ায় এর্ং পিাদপদ অর্থননসিক অর্স্থার কাররে আিারদর কিীরদর িধয নর্রক েচুর 

িংখযক ড্রাইভার ও নিকাসনক পাওয়া োয় না। ইহাও আপাররশন িফল না হওয়ার একর্ট কারে। 

কারজই পসরকসল্পিভারর্ শহরর ড্রাইসভং নশখার জনয কিীরদর সনরয়াে কররি হরর্, ড্রাইভাররদর িরধয কাজ কররি 

হরর্। 

○ র্যাপক কাজ না হওয়ার ফরল অর্থননসিক লক্ষযর্স্তুর সভির নর্রক ের্াের্ খর্র পাওয়া ির্থদা িম্ভর্ হয় না। 

○ অপাররশন সনকটর্িী িংেঠন ও জনিির্থন অরনক নক্ষরেই কারজ লাোরনা হয়সন। ফরল আিারদর অরনক ক্ষসি 

হরয়রছ। 

এ কাররে অপাররশরনর পূরর্থই স্থানীয় িংেঠন ও জনিির্থন কারজ লাোর্ার র্যর্স্থা কররি হরর্। 



পৃষ্ঠা ৩ 

○ এক স্থারনর নেসরলারা অপসরসচি অনযস্থারন অপাররশন চালারি সেরয় অরনক নক্ষরে সর্পদগ্রস্ত হরয়রছ। 

এ কাররে স্থানীয় নেসরলারদর সদরয় অপাররশন করারনা উসচি। র্াইররর নেসরলারদর অংশগ্রহে র্াকরলও স্থানীয় 

নেসরলারদর ননয়া উসচি। র্াইররর নেসরলারদর নর্শ িিয় সনরয় স্থানীয় অর্স্থার িারর্ পসরসচি করর নিালা উসচি। 

○ অরনক িিয় অপাররশরন ির্ ভাল ও েরুতু্বপূেথ কিাডার, নেসরলা ও কসিশার সনরয়াে করা হরয়রছ র্া 

সনরয়ারের পসরকল্পনা হরয়সছল। 

অপাররশরন অংশগ্রহেকারীরদর দ্বারা র্া িারদর সর্পদ হরল িংেঠরনর সক সক ক্ষসি হরি পারর, সক সক সনরাপিা 

সর্সিি হরি পারর িা সচন্তা র্া সর্রর্চনা করা হয়সন। 

ের্রিাি কাররে নকান নকান এলাকায় এি ক্ষসি হয় নে পরর আর অপাররশন করার িরিা অর্স্থা র্ারক না। 

নকান নকান পসরকল্পনায় এিন ির্ কিররডরদর অন্তভুথি করা হরয়সছল নে িারদর সর্পদ ঘটরল সর্রাট অঞ্চরলর 

িাংেঠসনক, িািসরক কাজ র্ন্ধ হরয় নেি। 

অপাররশরন অংশগ্রহেকারীরদর সর্পদ হওয়ার ফরল নকান নকান অঞ্চরলর সনরাপিা সর্সিি হয়, এিন সক অনযানয 

অঞ্চরলর সনরাপিাও সর্সিি হয়। 

অরস্ত্রর নক্ষরেও অরনক িিয় সচন্তা করা হয়সন এেরুলা হারারল সক হরর্, োর ফরল পরর অপাররশন করার িি 

অর্স্থা র্ারকসন। 

এ িকল কাজ হরে একিরফার্াদ দ্বারা পসরচালি হর্ার ফল। ইহা হরে দীঘথস্থায়ী স্বার্থ, িিগ্র অর্স্থা, িকল 

সদক সচন্তা না করর একিরফাভারর্ শধু ুঅপাররশন করার কর্াই সচন্তা করার পসরেসি। 

○ পসরকল্পনা করিাখাসন র্াস্তর্াসয়ি কররি নেসরলা, কিাডার, কসিশাররা িক্ষি িা সর্রর্চনা কররি 

পসরচালকরদর অক্ষিিা অরনক অপাররশন র্যর্থিার কারে।  

○ অপাররশনকারল পসরর্সিথি পসরসস্থসিরি সক কররি হরর্ িা কিাডাররা সনধথারে কররি পারর না, ফরল 

অপাররশন র্যর্থ হয় এর্ং েুপ সর্পদগ্রস্ত হয়। 

○ একাধারর র্ারংর্ার অপাররশন র্যর্থিা হিাশা আরন। এ কাররে িদুীঘথ িিয় সনরয় ভালভারর্ েস্তুসিিহ 

িফলিা সনসিি এরূপ অপাররশন করা উসচি। র্যর্থিা োরি র্হু িিয় র্যর্ধারন হয় িা নদখা উসচি। 

র্ড় অপাররশরনর িারে নছাট নছাট িফল অপাররশন করা উসচি। এর ফরল িরনার্ল দঢ়ৃ র্াকরর্। 

○ অপাররশরনর জনয অস্ত্র িংগ্রহ, একসেি হওয়া, নেসনং ও সর্রশে করর অপাররশরন অংশগ্রহে, অপাররশন নশরে 

অস্ত্র ও দখলকৃি দ্রর্যাসদ জিা ননওয়া েভৃসি নক্ষরে আনষু্ঠাসনকিা েচসলি করা। 

ের্ি নক্ষরে পসরচালরকর সলসখি অনিুসিপে লােরর্। সদ্বিীয় নক্ষরে জিাকারীরদর স্বাক্ষর লােরর্। 

 



পৃষ্ঠা ৪ 

○ পসরচালক সনরজ ও অংশগ্রহেকারীরা সনসদথষ্ট িত্ত্ব পরড় িারিংকলন িভায় সিসলি হরর্ এর্ং অপাররশরনর 

িারিংকলন কররর্। 

অপাররশন সশট উচ্চস্তরর পাঠারি হরর্। 

○ পরর্িী অপাররশরন িারিংকলন োপ্ত পরয়ন্টিিূহ করঠারভারর্ েরয়াে করা। 

○ িািসরক গ্রুরপর নেসরলারদর নকান নকান অঞ্চরল িািসরক গ্রুপ র্া িাংেঠসনক গ্রুপ পসরচালনা র্া অনযানয 

িাংেঠসনক কারজ লাোরনা হয়সন। ফরল িারদর িানদণ্ড উন্নি হয়সন, িাংেঠসনক নচিনা ও বর্প্লসর্ক দাসয়ত্বরর্াধ 

জরেসন, শংৃখলা ও িিিয় িাধন করা, পসরকল্পনা েেয়ন ও কােথকরী করা, সনরজরদর ও নেসরলারদর উন্নি 

করা, পসরচালনার জ্ঞান অজথ ন করা িম্ভর্ হয়সন। 

ফরল েসদও নেসরলা গ্রুরপ ভাল ভাল কিররড এরিরছ সকন্তু িারদর কিথক্ষিিা ের্াের্ভারর্ কারজ লাোরনা হয়সন। 

এটা িকল এলাকায় অর্শযই পসরহার কররি হরর্, নেসরলারদর িাংেঠসনক কারজ লাোরি হরর্। 

িার্থক্ষসেক হরি ইেুক নেসরলারদর িার্থক্ষসেক করর অনযে পাঠারি হরর্, অনযর্ায় িারা িসুর্ধার্াদী ও পিাদপদ 

হরয় নেরি পারর।  

নকন্দ্রীয় কাজ, িা দঢ়ৃভারর্ আঁকরড় ধরা এর্ং অপাররশন িংক্রান্ত কসিপয় োইড লাইন 

“উচ্চস্তররর িংস্থার পরক্ষ হাল্কা ও েরু ুএর্ং িন্থর ও জররুী েকৃসি সনসর্থরশরে নকানটা নকন্দ্রীয় কাজ িার উরেখ 

না করর সনম্নস্তররর িংস্থারক একই িিরয় অরনক কাজ কররি সনরদথশ েদান করা উসচি নয়। এিসন কররল 

সনম্নস্তররর কারজর সর্নযাি এরলারিরলা হরর্ এর্ং সনধথাসরি ফলও পাওয়া োরর্ না।” 

িভাপসি িাও আররা র্রলরছন, “নে নকান অঞ্চরল একই িিরয় অরনকেরুলা নকন্দ্রীয় কাজ র্াকরি পারর না। একটা 

সনসদথষ্ট িিরয় নকর্লিাে একটা নকন্দ্রীয় কাজ র্াকরি পারর এর্ং সদ্বিীয় ও িৃিীয় স্তররর কাজ পসরপূরক সহরিরর্ 

র্াকরি পারর। িাই একটা অঞ্চরলর িখুয পসরচালকরক অর্শযই নিখানকার িংগ্রারির ইসিহাি, িংগ্রারির অর্স্থা 

সর্রর্চনা করর সর্সভন্ন কাজরক উপেিু স্থারন িাসজরয় রাখরি হরর্, সনরজ নকান পসরকল্পনা বিরী না করর শধু ু

উচ্চস্তররর সনরদথশানিুারর এক একটা কাজ করা উসচি নয়। এিসন কররল অিংখয ‘নকন্দ্রীয় কাজ’ এরলারিরলা 

সর্শংৃখলার িসৃষ্ট হয়। েসির্ট সনসদথষ্ট অঞ্চরলর ঐসিহাসিক অর্স্থা ও পাসরপাসবথক অর্স্থানিুারর িিগ্র পসরসস্থসি 

িািসগ্রকভারর্ সর্রর্চনা করর েসির্ট সর্রশে িিরয়র জনয কারজর ভাররকন্দ্র ও কারজর ক্রি িঠিকভারর্ সস্থর করা 

এর্ং িা অসর্চসলিভারর্ পালন করা োরি সনসদথষ্ট ফলাজথ ন িসুনসিি হয়; এটাই হরে ননিৃরত্বর অনযিি নকৌশল।” 

[১] 

নকন্দ্রীয় কাজ িাজারনাই েরর্ষ্ট নয়, িা র্াস্তর্াসয়ি করার জনয িভাপসি িাওরয়র সনরম্নাি সনরদথশ পালন কররি 

হরর্েঃ 

 



পৃষ্ঠা ৫ 

“দঢ়ৃভারর্ আঁকরড় ধরা উসচি। এর অর্থ নে, পার্টথ  কসির্ট এর েধান কাজরক অর্শযই শধু ু ধররর্ না র্রং 

‘দঢ়ৃভারর্ আঁকরড় ধরা’ উসচি। নকান সজসনি শধুিুাে দঢ়ৃভারর্ আঁকরড় ধরর এর্ং নলশিাে সশসর্ল না কররই 

িারক ধারে করা োয়। ধরা, সকন্তু দঢ়ৃভারর্ নয়, িার অর্থই হরে নিারটই না ধরা। স্বভার্িেঃই নখালা হারি 

সকছু ধারে করা োয় না। হািটা েখন িরুঠা করা হয়, সকন্তু দঢ়ৃভারর্ িরুঠার্দ্ধ করা না হয়, িখন ধরার 

িরিা নদখা নেরলও আিরল সকছুই ধরা হয়সন। আিারদর নকান নকান কিররডও েধান কাজরক ধররন সকন্তু িা দঢ়ৃ 

করর নয়। িাই কারজও িারা ভাল কররি পাররন না। নিারটই না ধররল চলরর্ না এর্ং ধরা দঢ়ৃ না হরলও 

চলরর্ না।” 

পূর্থর্াংলার ির্থহারা পার্টথ র নকন্দ্রীয় কসির্ট ও ননিৃত্ব পার্টথ র সর্সভন্ন সনম্নির িংস্থার েধান কাজ সনধথারে করর 

সদরয়রছ। 

উদাহারেস্বরপূেঃ 

িািসরক নক্ষরে নকন্দ্রীয় কাজ হরে অর্থননসিক অপাররশন। িিাদশথেি-িাংেঠসনক নক্ষরে চক্রসর্ররাধী িংগ্রাি ও 

শসুদ্ধ অসভোন। রাজননসিক নক্ষরে সর্সভন্ন আকৃসির িংরশাধনর্াদীরদর ও ছয় পাহারড়র দালালরদর িরুখাশ 

উরোচন, েচার নজারদার ইিযাসদ। 

সনম্নস্তররর করেীয়েঃ 

সর্সভন্ন সনম্নস্তররর িংস্থায় সনজস্ব িিাদশথেি, িাংেঠসনক, িািসরক, রাজননসিক ও অনযানয কাজ ররয়রছ 

উদাহারেস্বরপূেঃ জািীয় শত্রু র্া অর্থননসিক অপাররশরনর পসরকল্পনা, েচার ইিযাসদ কাজ ররয়রছ।  

িারদররক উচ্চস্তর েদি নকন্দ্রীয় কাজ এর্ং সনরজরদর কাজিিূহ পেথারলাচনা কররি হরর্ এর্ং নকন্দ্রীয় কাজ ঠিক 

নররখ সনরজরদর কারজর ক্রি িাজারি হরর্। 

উপররাি সর্েয়িিূরহর আরলারক আিরা করয়কর্ট অসভজ্ঞিা পেথারলাচনা কসর। 

িম্প্রসি আিারদর নকান এক অঞ্চরল দরু্ট জািীয় শত্রু (ভাই) খিি ও িারদর সনকট নর্রক অর্থ িংগ্ররহর 

পসরকল্পনা করা হয়। 

িািসরক নেরে অর্থননসিক িিিযার িিাধান নকন্দ্রীয় কাজ, এ সনরদথরশর িারর্ িঙ্গসি নররখ স্থানীয় কারজ অিসুর্ধা 

িসৃষ্টকারী উপররাি জািীয় শত্রু দরুটা অপাররশন করার সিদ্ধান্ত েহৃীি হয়। 

সকন্তু অপাররশরন োওয়ার িহুুরিথ খর্র পাওয়া োয় নে, জািীয় শত্রু দু’জন র্াড়ী ননই। িাই অপাররশন র্াদ 

নদওয়া হয়। কারন িারদর অনপুসস্থসিরি অপাররশন কররল পরর িারদর নপরি কষ্ট হরর্। 

িারদর অনপুসস্থসিরিও অপাররশন কররল অর্থননসিক িিিযার িিাধান হরিা এর্ং দরুটা অস্ত্র পাওয়া নেি। 

অপাররশন র্াদ নদওয়ার ফরল সনম্নসলসখি ভুল হয়েঃ 

 



পৃষ্ঠা ৬ 

নশে িহুুরিথ অপাররশন র্াদ সদরয় িািসরক নক্ষরে অর্থননসিক িিিযার িিাধান েধান কাজ িা ভুরল োওয়া হয় 

এর্ং জািীয় শত্রু খিরির কাজরক েধান কাজ র্রল েেয করা হয়। পসরকল্পনায় েসদও অর্থননসিক িিিযার 

িিাধান োধানয পায় কােথিেঃ িা নেৌে হয়। 

কারজই জািীয় শত্রু র্াড়ীরি না র্াকরলও অপাররশন করা, িারদর অস্ত্র ও িলূযর্ান দ্রর্যাসদ দখল করা উসচি 

সছল। 

এর ফরল পার্টথ র আসর্থক লাভ হরিা এর্ং অস্ত্র দখল হরিা। েধান কাজরক ের্ার্থই োধানয নদয়া হি। 

অপর এক জািীয় শত্রুরক অপাররশরনর লক্ষয সহরিরর্ সস্থর করা হয়। িার সনকট নর্শ অর্থ ররয়রছ এ খর্র 

অনিুন্ধারনর সভসিরি পাওয়া োয়। 

উি অঞ্চরলর ননিৃত্ব অধীনস্ত কিীরদর অপাররশন করার দাসয়ত্ব নদন এর্ং অপাররশরন োরর্ এরূপ নেসরলারদর 

একটা িাসলকা বিরী করর নদন। অধীনস্থ কিী ইো খুশীিি অপাররশন করর এর্ং অর্থ আনরি র্যর্থ হয় েসদও 

জািীয় শত্রু খিি হয়। 

এরক্ষরে উি অঞ্চরলর ননিৃরত্বর উসচি সছল সনজস্ব িত্ত্বার্ধারন অপাররশন করারনা, নেরহিু ইহা নকন্দ্রীয় কারজর 

িারে (অর্থাৎ অর্থননসিক িিিযার িিাধারনর িারে) পরড়। 

এখারন উি অঞ্চরলর ননিৃত্ব নকন্দ্রীয় কাজরক আঁকরড় ধররনসন। 

অপর এক নক্ষরে একর্ট র্যাংক অপাররশরনর পসরকল্পনা গ্রহে করা হয়। এিন সক র্াইরর নর্রক নেসরলা আনারনা 

হয়। সকন্তু িযারনজাররর অিসু্থিার কাররে অপাররশন র্াসিল করা হয়। 

এরক্ষরে উসচি সছল িযারনজাররর িসু্থিা পেথন্ত অরপক্ষা করা। এরক্ষরে কাজরক দঢ়ৃভারর্ আঁকরড় ধরা হয়সন। 

ফরল অর্থননসিক িিিযার িিাধানও হয়সন। অর্থাৎ েধান িিিযার িিাধান হয়সন। এর অর্থ হরে েধান 

িিিযারক দঢ়ৃভারর্ আঁকরড় ধরা হয়সন। অর্থাৎ েধান িিিযারক ধরা হয়সন। 

○ অর্থননসিক িিিযার িিাধানরক িািসরক নক্ষরে েধান কাজ সহরিরর্ আঁকরড় ধরর নেসরলা, পার্টথ -কসির্ট, 

পাঠচক্ররক কাজ সদরি হরর্, স্থানীয় িািসরক কাজরক নি অনেুায়ী িসন্নরর্সশি কররি হরর্, এ কারজর িারর্ শসুদ্ধ 

অসভোন ও চক্রসর্ররাধী িংগ্রাি িিসিি কররি হরর্, েচার চালারি হরর্। 

উদাহারেস্বরপূেঃ নেসরলারদর অপাররশন পসরকল্পনার জনয একে করা হরলা। অপাররশন পসরকল্পনার পূরর্থ িারদররক 

করয়ক ঘন্টা চক্রসর্ররাধী িংগ্রাি ও শসুদ্ধ অসভোন িংক্রান্ত ক্লাশ ননওয়া হরলা। এরপর অপাররশন সর্েয়ক 

আরলাচনা হরলা। 

অপাররশরনর িিাদশথেি েস্তুসি হরর্ চক্রসর্ররাধী িংগ্রাি ও শসুদ্ধ অসভোন। 

জািীয় শত্রুর অর্থ ও অনযানয িূলযর্ান দ্রর্যাসদ এর্ং কৃসেজাি দ্রর্যাসদ দখল করর আিরা পার্টথ ফাড েড়র্ সক? 



পৃষ্ঠা ৭ 

আিারদর সকছু সকছুকিী, পসরচালক ও সর্সভন্ন স্তররর ননিৃরত্বর ধারো ররয়রছ নে, জািীয় শত্রুর উপররাি 

সর্েয়াসদ সনরয় এরল জনেে এরক ডাকাসি র্রল ভুল র্েুরর্, রাজননসিক অপাররশন র্রল র্েুরর্ না। 

অর্র্া সর্েয়াসদ সনরয় এরল িা জনেরের িারে সর্িরে করা উসচি োরি জনেে ভুল না র্রুে। 

জনেেরক সর্প্লরর্ পসরচালনার জনয েরয়াজন সর্প্লর্ী পার্টথ । এ পার্টথ র কােথ পসরচালনার জনয েরয়াজন অর্থ। 

এ অর্থ আিরর্ েধানিেঃ শত্রুরদর সনকট নর্রক (শত্রুরদর অর্থ েকৃিপরক্ষ জনেরের অর্থ নেরহিু িা জনেে নর্রক 

নশাসেি ও লসুিি)। 

িরকাররর অর্থও জনেরের অর্থ। 

কারজই জনেরের িসুির জনয এ অর্থ দখল ও র্যর্হার নযায়িঙ্গি। 

কারজই শত্রুরদর ধনিম্পদ ও অর্থ দখল করা এর্ং ের্রি পার্টথ  পসরচালনার জনয িা র্যর্হার করা নযায়িঙ্গি। 

পার্টথ র েরয়াজরনর র্াইরর জািীয় শত্রুর ধনিম্পদ জনিাধাররের িারে সর্িরে করা উসচি। সকন্তু পার্টথ র কােথ 

পসরচালনার েরয়াজনরক োর্সিক স্থান সদরি হরর্। জািীয় শত্রুর ভূসি সর্নািূরলয নক্ষিিজরু, েরীর্ চােীরদর 

িারে সর্িরে কররি হরর্। 

নেৌরনদী অঞ্চরল ১৯৭১ িারল করয়ক হাজার িন চাল ও েি পাওয়া সেরয়সছল। িা কিিূরলয সর্ক্রয় কররল 

পার্টথ র ফারডর িিিযার িিাধান হি। 

সকন্তু িা জনিাধাররের িারে সর্নািরূলয সর্িরে করা হয়। 

জনিাধারে োরি ভুল না র্রুে িার জনয নপাস্টার, সলফরলট, সচকার িাধযরি েচার করা এর্ং জনিাধারেরক 

জানারনা উসচি নে এই অপাররশরন এই অর্থ ও িম্পদ পাওয়া নেরছ িা পার্টথ র কােথ পসরচালনার জনয র্যর্হার 

করা হরে। 

জনিাধারন চায় িসুি, িারা চায় সর্প্লর্ ও সর্প্লর্ী পার্টথ । কারজই িারা এরক িির্থন কররর্। 

উপরন্তু শত্রু নে েচার করর আিরা সিআইএ, অিকু-িিকু িাও ভ্রান্ত হরর্। 

কারে আিারদর ফাড আরি আিারদর েরচষ্টা দ্বারা, সর্রদশ নর্রক নয়। 

আিরা জনিাধারেরক জানারি পাসর না এিন কাজ ননই। 

জনিাধারে ডাকাসি ভার্রর্ এর অর্থ জনিাধাররের উপর আস্থা না র্াকা। 

সর্প্লর্ী পার্টথ র জনয অর্থ েরয়াজন আর িা আিরর্ শত্রুর িম্পদ দখল করর, এটা জনিাধাররের িারে েচার 

কররল জনিাধারে র্েুরর্। 

িরকারী অর্থ ও িম্পরদর নর্লায়ও ইহা েরোজয। 



পৃষ্ঠা ৮ 

কারজই শত্রু ও িরকারী অর্থিম্পদ দখল কররি হরর্ এর্ং জনিাধারেরক জানারি হরর্ নে, িারদররক সর্প্লরর্ 

পসরচালনার জনয এ িম্পদ পার্টথ  র্যর্হার কররছ। 

পদ্ধসিেঃ 

○ আঞ্চসলক পসরচালক িার েসি কিীরক িার্কথ লার িারফি জাসনরয় নদরর্ পার্টথ র অরর্থর েরয়াজনীয়িা এর্ং ইহা 

িািসরক নক্ষরে নকন্দ্রীয় কাজ। 

○ িারদররক এিন সক িহানভূুসিশীলরদররকও জািীয় শত্রু এর্ং িরকারী েসিষ্ঠারনর অনিুন্ধান পাঠারি র্লরি 

হরর্ নেখারন অপাররশন হরল অর্থননসিক িিিযার িিাধান হয়। 

○ অনিুন্ধান আঞ্চসলক ননিৃত্ব পেথারলাচনা কররর্ এর্ং লক্ষযর্স্তু সনেথয় কররর্ এর্ং ক্রি অনেুায়ী িাজারর্। 

পসরকল্পনা েেয়ন, অপাররশন  
ও িার পরর্িী কােথার্লী 

অপাররশন, নেসরলা গ্রুপ েঠন, অস্ত্র িংগ্রহ, অপাররশরন োওয়ার জনয োনর্াহরনর র্যর্স্থা, অপাররশরন নেসরলা 

কিাডার, িহকিাডার, রাজননসিক কসিশার সনরয়াে, অপাররশরন কার সক ভূসিকা সনেথয়, এ সর্েরয় নেসরলারদর 

িারর্ আরলাচনা, িারদররক র্সুেরয় নদওয়া, খর্র িরর্রাহকারী সনরয়াে এর্ং িারদর িাধযরি নশে িহুুিথ পেথন্ত 

খর্র িংগ্রহ করা। িম্ভর্ হরল কিাডার, কসিশাররদর অপাররশরনর লক্ষযর্স্তু নদখারনা। অপাররশন নেসরলারদর 

অরচনা স্থারন হরল ঐ এলাকার িারর্ পসরসচি এরূপ নলাক র্া স্থানীয় নলারকর র্যর্স্থা করা, অপাররশন নশরে 

নেসরলারা সকভারর্ চরল োরর্ িা সনেথয় করা, দখলকৃি দ্রর্যাসদ জিা ননওয়া ও রাখার র্যর্স্থা করা, অস্ত্র রাখার 

র্যর্স্থা করা, আহি র্া িিৃ হরল িারদর সচসকৎিা র্া িরারনার র্যর্স্থা করা। 

অপাররশরনর িাসরখ, সিলনস্থান এর্ং িিয় সনেথয় করা ইিযাসদ। 

○ েরুতু্বপূেথ অপাররশন সনজ িদারসকরি করা এর্ং আঁকরড় ধরা। 

○ অর্থননসিক িিিযার িিাধারনর িিিযা র্াকরল জািীয় শত্রু র্াক র্া না র্াক অপাররশন করা। 

○ জািীয় শত্রু নপরল িাও খিি করা। 

○ অনিুন্ধারনর সভসিরি ক্রিােি অপাররশন চাসলরয় োওয়া। 

○ সকছুটা েঁুসক সনরি হরল িাও ননওয়া। 

○ েিসদন না সর্সভন্ন নেসরলা গ্রুপ র্া এলাকার ননিৃত্ব ভালভারর্ নেসনংোপ্ত হরে িিসদন আঞ্চসলক ননিৃরত্বর 

অনরুিাদন র্যিীি অপাররশন কররি না নদওয়া অর্থাৎ নকন্দ্রীকিা েরয়াে করা। 

○ দখলকৃি দ্রর্যাসদ ঠিকিি জিা ননওয়া, অর্থ ও িূলযর্ান দ্রর্যাসদ উচ্চস্তরর পাঠারনা। 

 



পৃষ্ঠা ৯ 

○ েরয়াজনরর্ারধ অনয অঞ্চল নর্রক ির্থ েকার িহায়িা গ্রহে করা। 

○ েচাররর র্যর্স্থা করা, অপাররশরনর িিয় পার্টথ , কিথিূসচ ও ননিৃরত্বর নারি নলাোন েদান করা। িভর্ হরল 

চুঙ্গা র্া হযাড িাইক র্যর্হার করা। 

পরর্িী িিরয় সলফরলট, নপাস্টার ও সচকা র্যর্হার। 

○ অপাররশরনর েসক্রয়ায় শসুদ্ধ অসভোন ও চক্রসর্ররাধী িংগ্রাি পসরচালনা করা। 

○ অর্থননসিক অিসুর্ধার কাররে নীসিরক সর্িজথ ন নদওয়া নকান ক্ররিই অনরুিাদনীয় নয়। অর্থাৎ নকান অর্স্থায় 

জনেরের উপর হািলা করা চলরর্ না। এ ধররনর হািলা হরল পার্টথ র িনুাি নষ্ট হরর্। জনেরের িারর্ পার্টথ র 

িম্পকথ  কু্ষন্ন হরর্, কিীরদর িারে শত্রু-সিে সনেথয় না করর েেিে হািলার চরি ক্ষসিকর অভযারির িসৃষ্ট হরর্, 

শত্রুরদর িসুর্ধা হরর্। 

১৯৭০ এর ের্ি সদরক র্সরশারল এ ধররনর ঘটনা ঘরট োর ফরল পার্টথ র িনুাি নষ্ট হয়, পার্টথ  ক্ষসিগ্রস্ত হয়। 

○ জািীয় শত্রু খিরির পসরকল্পনা েেয়রনর িিয় অপাররশরনর লক্ষযর্স্তু, নেসরলারদর অর্স্থান, আশপাশ, 

োিায়াি পর্, িযাপ এঁরক র্েুারনার অভযাি িসৃষ্ট করা। 

এ েসক্রয়ায় কম্পাি সরসডং নশখারনা। 

এেরুলা ভসর্েযরির জনয িহায়ক হরর্। 

অপাররশরনর েুপ েঠনেঃ 

১। ভ্রষ্ট সছল এ ধররের নলাক খুর্ িাহিী এ ধররের ধারো কাররা কাররা ররয়রছ। ভ্রষ্টরা িরুখ র্ড় র্ড় কর্া 

র্রল। আিারদর অসভজ্ঞিায় নদখা নেরছ এরা ির্চাইরি আরে পলায়ন করর, ভয় পায়, নেসরলারদর িরনার্ল নভরঙ্গ 

নদয়। এরা খুর্ ক্ষসিকর। অপাররশরন এরদররক র্জথ ন করা উসচি। 

অসভজ্ঞিায় আররা নদখা নেরছ োরা ভ্রষ্ট সছলনা িারাই নেসরলা সহরিরর্ ভাল হয়। নেসরলারদর িাধারেিেঃ িংগ্রহ 

করা উসচি সর্বস্তিা, উৎিাহ, পার্টথ রি নোেদারনর পূরর্থকার এর্ং পরর্িীকারলর কােথার্লী পেথারলাচনা করর।  

২। নেসরলা েুরপ পরুরারনা র্া একাসধক অপাররশরন অংশগ্রহে করররছ এরপূিহ সকছু নিুন নেসরলা ননওয়া ভাল। 

অর্শয েরুতু্বপূেথ অপাররশরন অসভজ্ঞরদর সনরল ভাল হয়। 

ের্রিাি নক্ষরে নিুনরা অসভজ্ঞ হওয়ার িরুোে পায়। 

৩। নেখারন পরুারনা অসভজ্ঞ ননই নিখারন রাজননসিক িান, নেসেসভসি, উৎিাহ, অিীি জীর্ন, পার্টথ রি 

নোেদারনর পরর্িী িিয়কালীন কােথকলাপ পেথারলাচনা করর অপাররশন েুপ েঠন কররি হরর্। 

এরাই অপাররশরনর িাধযরি অসভজ্ঞ হরয় উঠরর্। 



পৃষ্ঠা ১০ 

○ অপাররশন েুপ েঠরনর িিয় লক্ষয রাখরি হরর্ অপাররশনিিহূ নেন র্যসি-সনভথ রশীল হরয় না পরড়। কাররা 

উপর অপাররশন সনভথ র হরয় পড়রল এর্ং িার িিাদশথেি িান সনম্ন হরল িার িার্া সর্েরড় নেরি পারর। নি 

সনরজরক নকউরকটা িািব্বর ভার্রি পারর, িার িারে হাির্ড়া িরনাভার্ নদখা সদরি পারর। নি উদ্ধি হরি 

পারর। এ িকল খারাপ িরনাভার্ নর্রড় সেরয় িার িারে পার্টথ  ও জনেেরক অর্জ্ঞা, িারদর েসি অনাস্থার িসৃষ্ট 

কররি পারর। 

এর পসরেসি হরর্ ফজল ুচরক্রর অনরুপূ িারাত্মক পসরেসি। 

○ নেসরলা েুরপ একজন কিাডার, একজন িহকারী কিাডার এর্ং একজন রাজননসিক কসিশার সনরয়াে করা। 

এরদর কাজ র্সুেরয় নদওয়া। 

র্ড় রকরির অপাররশরন র্হু নেসরলা েরয়াজন হরি পারর। িখন িিগ্র অপাররশরনর িরধয সর্সভন্ন দাসয়রত্ব দু’জন, 

সিনজন, পাঁচজন র্া অসধক নেসরলা েরয়াজন হরি পারর। িখন েসি কারজর জনয সনসদথষ্ট নেসরলারদর জনয 

কিাডার, িহকারী কিাডার ঠিক করা এর্ং িকল নেসরলারদর জনয কিাডার, িহকারী কিাডার, রাজননসিক 

কসিশার ঠিক করা। 

কিারডা েুপ 

কিারডা েুপ েঠন করর িারদররক অপাররশন করার জনয কিকেরুলা সনসদথষ্ট লক্ষয সস্থর করর নদওয়া োয়, এরা 

হারির সনকট নে অস্ত্র পায় িাই সদরয় অপাররশন কররর্। কখরনা েরয়াজন হরল অস্ত্র র্যিীি হারি র্া োিছা 

সদরয় অপাররশন কররর্। 

এরদররক সরভলভার, সপস্তল, চার্ক, নস্টন, নগ্ররনড অস্ত্র সহরিরর্ র্যর্হার করার জনয নদওয়া োয়। 

র্সরশারল ২নং ফ্ররন্ট শধু ুনেড সদরয় এ ধররের একর্ট েুপ একর্ট পুসলশ ফাঁসড় দখল কররসছল। 

নিরহন্দীেঞ্জ এলাকায় এ ধররের একর্ট েুপ একর্ট নলাহার ছাসি, নপনসিল ও চার্ক দ্বারা র্ানা, রাজাকাররদর 

িািরন দফাদার খিি করর। 

িম্প্রসি এ ধররের একর্ট েুপ করয়কজন জািীয় শত্রুরক খাসল হারি খিি করর। 

সর্রশে েুপেঃ 

কখরনা কখরনা সর্রশে েুপ েঠন করা োয়, োরদররক সদনরাসে েস্তুি রাখা হয় অপাররশরনর জনয। 

এ ধররের েুপ েরয়াজন হয় েখন অপাররশন নে নকান িিয় হওয়ার িম্ভার্না র্ারক। এজনয সনসদথষ্ট িংখযক 

নেসরলারদর চসব্বশ ঘন্টা র্াকা, খাওয়া এর্ং অস্ত্রিহ একরে র্াকার র্যর্স্থা করা োয়। 

 

 



পৃষ্ঠা ১১ 

িম্প্রসি চক্রসর্ররাধী িািসরক িৎপরিায় এ ধররের পদরক্ষপ গ্রহে করা হরয়সছল। সর্রশে েুরপর কাজ নশে হরয় 

নেরল িা নভরঙ্গ নদওয়া োয়। 

○ নকান েরুতু্বপূেথ অপাররশরন একর্ট নস্টনোন সনরয় না োওয়া। কারে অরনক িিরয় নস্টন জযাি হরয় োয়। 

িম্প্রসি র্সরশারল এ ধররের একর্ট ঘটনা ঘরট এর্ং সরজভী নর্রঁচ োয়। 

○ কিপরক্ষ দরুটা নস্টন র্যর্হার করা। 

○ নকান েরুতু্বপূেথ অপাররশরন দরুটা হযাড নগ্ররনড র্যর্হার না করা। কারে দরুটাই ফাটরি না পারর। 

িম্প্রসি অসিিাোয় েরুতু্বপূেথ অপাররশরন দরুটা হযাড নগ্ররনডই ফারটসন। 

এজনয অপাররশরনর পূরর্থ হযাড নগ্ররনরডর সফউজ নরৌরদ্র শসুকরয় ননওয়া উসচি (আেরুন নয়) এর্ং কিপরক্ষ 

সিনর্ট হযাড নগ্ররনড সনরয় োওয়া উসচি। 

○ নদশী নর্ািা বিরী ও র্হরনর িিয় অসিিাোয় িিকথ িা অর্লম্বন করা। নদশীয় নর্ািা এিন স্থারন বিরী করা 

উসচি নেখারন জনেে ননই। 

একজন বিরী কররর্, নে অর্শযই নকান ননিৃস্থানীয় কিী র্া িম্ভার্নািয় কিী হরর্ না। 

র্হন করার িিয়ও দরূত্ব র্জায় রাখরি হরর্ এর্ং ননিৃস্থানীয় র্া িম্ভার্নািয় কিী র্হন কররর্ না। 

কিররড শাহীরনর িি িম্ভার্নািয় কিী হাি নর্ািা বিরী কররি নেরয় সনহি হন এর্ং আররা করয়কজন আহি 

হন। 

এরূপ ঘটনা চটগ্রারিও একর্ার ঘরট। 

○ জািীয় শত্রুর ঘররর দরজা ভাঙ্গার জনয র্কড়াল র্া শার্ল র্যর্হার করা োয়। 

সিন্দুক ভাঙ্গার জনয পাঁচ নিরী হািুড়ী ও নছসন (সচিটা দ্বারা ধরর) র্যর্হার করা োয়। একান্ত েরয়াজন হরল 

দরজা ভাঙ্গার জনয হযাড নগ্ররনড চাজথ  করা োয়। 

○ সরভলভার, সপস্তল, নস্টনোন, নেটা েভৃসি নছাট স্বয়ংসক্রয় অস্ত্র অসিশয় েরের িারর্ রাখা ও র্যর্হার করা 

উসচি। এেরুলা নেন নকান েকাররই হারারনা র্া নখায়া না োয় িা অর্শযই নখয়াল রাখরি হরর্। 

িকল ধররের স্বয়ংসক্রয় অরস্ত্রর নর্লায় এটা েরোজয। 

অপাররশন িংক্রান্ত কসিপয় অসভজ্ঞিা 
“অর্থননসিক িিিযার িিাধান িািসরক নক্ষরে নকন্দ্রীয় কাজ।” 

নকন্দ্রীয় কসির্টর এ সনরদথরশর পসররেসক্ষরি জািীয় শত্রু নাের নিাোর অপাররশন িংক্রান্ত অনিুন্ধান, সিদ্ধান্ত এর্ং 

সিদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়রনর পদরক্ষপ ননওয়া হয়। অনিুন্ধারনর সভসিরি েুপ বিসর, েুরপর কিাডার, িহকারী কিাডার,  
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রাজননসিক কসিশার, স্কাউট সনরয়াে, েুপ িদিযরদর দাসয়ত্ব র্সুেরয় নদওয়া, োিায়াি, েুরপর র্াকার জায়ো, 

অস্ত্র িরার্ার জায়ো ইিযাসদ ঠিক করর নদওয়া হয়। ের্ির্ার েরচষ্টা চালান হয়। সকন্তু শত্রু না র্াকায় 

ঘটনাস্থল নর্রক েুপ সফরর আরি (শত্রুর অনপুসস্থসিরি অর্থননসিক িিিযার িিাধান হরিানা)।  করয়কসদন পরর 

আর্ার পদরক্ষপ গ্রহে করা হয়। সকন্তু অপাররশন েসক্রয়ায় কসিপয় িারাত্মক ভুলত্রুর্ট ঘরট। েসদও শত্রু খিি 

হয়। 

○ অপাররশন স্থারন সেরয় অরনক সর্লম্ব করা, িরন্দহজনক আলাপ-আরলাচনা করা এর্ং নঘারারফরা করা, সিদ্ধান্ত 

সনরি নদাদলুযিানিা। 

এর একটা কারে সছল অপাররশন পসরকল্পনায় শত্রুরক নেখারন পাওয়ার কর্া সছল শত্রু নিখারন না নর্রক অনযে 

সছল। সদ্বিীয় কারে হরলা অপাররশন স্থারন অসধক নলারকর ভীড় র্াকা। উরেখ করা নেরি পারর অপাররশনর্ট 

সছল একর্ট জনর্হুল হারট। 

ের্ি িিিযার িিাধান কিাডাররর দ্রুি করা উসচি সছল। এ র্যাপারর নি র্ড়রজার িহকারী কিাডার অর্র্া 

রাজননসিক কসিশার উপসস্থি র্াকরল িার িাহােয সনরি পারর। সকন্তু ঘটনাস্থরল সেরয় সর্লম্ব করা, নেসরলারদর 

িরঙ্গ আলাপ-আরলাচনা করর সিদ্ধান্ত ননওয়া নকান িরিই উসচি নয়। 

দ্রুি সিদ্ধান্ত সনরি র্যর্থ হরল িৎক্ষোৎ ঘটনাস্থল িযাে করা এর্ং সনরাপদ স্থারন চরল এরি আলাপ-আরলাচনা 

করর সিদ্ধান্ত ননওয়া উসচি। 

অসধক নলারকর ভীরড়র িিিযার িিাধান ের্াের্ কিারডর িাধযরি করা নেি। 

কারজই ের্ি অর্স্থায় শত্রুর অর্স্থান স্কাউরটর িাধযরি নজরন নলারকর ভীড়রক ভয় না করর দ্রুি সিদ্ধান্ত সনরয় 

আক্রিে করা উসচি সছল। সর্লম্ব করার ফরল শত্রু হািছাড়া হরি পারি, নেসরলা েুপ ডাকাি র্রল ধরা পড়রি 

পারি। এরক্ষরে কিাডার সনজস্ব ভূসিকা পালন কররি র্যর্থ হরয়রছন। এর ফরলই সদ্বিীয়র্ার শত্রুরক েখন 

ের্াস্থারন পাওয়া নেল িখন জননক নেসরলা কিাডাররর সনরদথরশর অরপক্ষা না কররই আক্রিে করর। এই নেসরলার 

িসক্রয়িা না র্াকরল হয়ি শত্রু হািছাড়া হরিা। 

○ িূল কর্া হল নে নকান অর্স্থারিই ঘটনাস্থরল সেরয় সিদ্ধান্ত কােথকরী কররি নদাদলুযিানিা িারাত্মক সর্পরদর 

কারে হরি পারর। নদাদলুযিানিা নদখা সদরলই ঘটনাস্থল দ্রুি িযাে করা উসচি। 

○ অর্থননসিক িিিযার িিাধান কররি েুপ িািসগ্রকভারর্ র্যর্থ হরয়রছ। এক্ষরেও কিাডার এর্ং িহকারী 

কিাডাররর সনরদথশ সদরি র্যর্থিাই এর কারে। 

কিাডাররর উসচি সছল আক্রিরের িরঙ্গ িরঙ্গ উচু েলায় কিারডর িাধযরি সনসদথষ্ট নেসরলারদর শত্রুর নদাকান এর্ং 

‘রাইিসিল’ িাচথ  কররি র্লা। অসধকন্তু কিাড ের্াের্ভারর্ সদরি পাররল শত্রুরক জীসর্ি অর্স্থায় আটক করর 

টাকা আদায় করা িম্ভর্ হরিা। সকন্তু ের্াের্ কিারডর অভারর্ এটা িম্ভর্ হয়সন। কিাডাররর পসরর্রিথ িহকারী  
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কিাডার এ দাসয়ত্ব পালন কররি পাররনসন। কিাডার, িহকারী কিাডার ‘অর্থননসিক িিিযার িিাধান নকন্দ্রীয় 

কাজ’ এ সনরদথশ ভুরল সেরয়সছরলন। 

নদাকান এর্ং সিরলর িারচথ র দাসয়ত্ব পূরর্থই নেসরলারদর িরধয ভাে করর নদওয়া হয়, নেসরলারাও িা কররি র্যর্থ 

হয়। 

িািসগ্রকভারর্ েুপ িার নকন্দ্রীয় কাজরক র্াস্তরর্ েরয়াে কররি পাররসন। 

○ ের্াের্ সনরদথশ েদান কররি না পারায় এর্ং অরনকটা স্বিেঃসূ্ফিথ আক্রিে করায় জননক নেসরলা 

অেরয়াজনীয়ভারর্ অরনক র্রুলট খরচ কররন। 

নেখারন ১র্ট র্রুলটও েরয়াজন হরিা না নিখারন ৩৫র্ট র্রুলট খরচ কররন। এটা িমূ্পেথরূরপ সিির্যসয়িা এর্ং 

নকন্দ্রীয় কসির্টর সনরদথ রশর পসরপন্থী। নকন্দ্রীয় কসির্ট একর্ট র্রুলটও অেরয়াজনীয়ভারর্ নষ্ট কররি সনরেধ করররছ। 

○ এছাড়া জননক কিররড অেরয়াজনীয়ভারর্ সনরদথশ ছাড়া একর্ট র্রুলট নষ্ট কররন এর্ং আিার পর্ আররা 

একর্ট র্রুলট নষ্ট করার পদরক্ষপ ননন। 

সকন্তু জননক নেসরলার সনরদথ রশ িা নর্রক সর্রি হন। নফরার পরর্ নেরহিু জনেে নকান র্াধার িসৃষ্ট কররনসন 

নিরহিু নকানরকি শব্দ করা অেরয়াজনীয়। এরূপ কররল িা সর্পরদর কারে হরি পারর। শব্দ লক্ষয করর শত্রু 

আিারদর অনিুরে কররি পারর। িাই নফরার পরর্ (Retreat) ের্ািম্ভর্ সনেঃশরব্দ চরল আিা উসচি। এিন সক 

নকান আলাপ-আরলাচনাও করা উসচি নয়; ভুলত্রুর্ট িম্পরকথ ও আরলাচনা করা উসচি নয়। সনরাপদ স্থারন এরি 

একরে র্রি ভুলত্রুর্ট পেথারলাচনা এর্ং অনযানয সর্েয় আরলাচনা করা উসচি। 

কিাডাররর সনরদথশ ছাড়া এর্ং অেরয়াজনীয়ভারর্ র্রুলট খরচ করার অর্থ হরে অরস্ত্রর উপর নর্শী োধানয নদওয়া 

অর্র্া নরািারঞ্চর র্সহেঃেকাশ ঘটারনা। েদু্ধরক্ষরে এ দরুটাই িারাত্মক ক্ষসিকর। 

অসধকন্তু উি নেসরলার সনকটস্থ নস্টনোন ের্ি অর্স্থায় েখন কাজ করসছল না িখন নি ঘার্সড়রয় োয় েসদও 

নস্টনোন চালনার র্যাপারর িার নেসনং সছল। 

েদু্ধরক্ষরে ঘার্সড়রয় োওয়ার অর্থ হরলা সনরজরদর সর্পদ নডরক আনা। এজনয িার্া ির্িিয় ঠাণ্ডা রাখা েরয়াজন। 

িযাোসজরনর সরং সিরল হরয় োওয়ায় অরনক নক্ষরে এটা ঠিকভারর্ কাজ করর না (এজনয িযাোসজরনর র্রুলট 

কারজর িিয় ছাড়া অনয িিয় খুরল রাখা উসচি)। অরনক িিয় নর্াল্টও ঠিকভারর্ কাজ করর না। এ ধররনর 

অিসুর্ধার নক্ষরে িার্া ঠাণ্ডা নররখ দ্রুি িযাোসজন র্দলারনা উসচি এর্ং নর্াল্ট আর্ার টানা েরয়াজন। এজনয 

িরনর সদক নর্রক বিরী র্াকরি হরর্। সকন্তু অরস্ত্রর উপর নর্শী োধানয সদরল কখরনাই এটা করা িম্ভর্ হরর্ না 

র্রং িার্া সর্েরড় োরর্। 

○ পসরকল্পনায় ননৌকায় োওয়ার িিয় সনেথয় করা হয়সন। োর ফরল েুপরক ননৌকায় অরনকক্ষে অরপক্ষা কররি 

হয়। এ র্যাপারর ির্যসভসিক অনিুন্ধারনর উপর েরুতু্ব নদওয়া উসচি সছল। 
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○ এলাকার ের্ি অপাররশন এর্ং জািীয় শত্রু িাফলযজনকভারর্ খিি, নেসরলারদর িিয়িি উপসস্থি হওয়া, 

স্কাউরটর িঠিকভারর্ দাসয়ত্ব পালন, ঘটনাস্থরল র্িৃিা, নলাোরনর িাধযরি উপসস্থি জনেেরক পার্টথ র ননিৃত্ব ও 

র্ির্য িম্পরকথ  অর্সহি করা, র্যাপক জনিির্থন পাওয়া এেরুলা হরে এ অপাররশরনর ভাল সদক। 

সকন্তু অর্থননসিক িিিযার িিাধান কররি র্যর্থ হওয়া, অসধক এর্ং অেরয়াজনীয়ভারর্ র্রুলট খরচ হওয়ায় এ 

অপাররশরন আিারদর ক্ষসির সদক েধান। 

►◄ 

অপর একর্ট হািলার জনয দরু্ট নস্টনোনিহ নেসরলা, োইড ও স্কাউট সনরয় একর্ট কিারডা েুপ েঠন করা হয়। 

অপাররশনর্ট শহররর উপরর এর্ং েরুতু্বপূেথ সছল। কােথরক্ষরে কিারডারা িাফলযজনকভারর্ হািলা করর। সকন্তু নস্টন 

নর্রক োর্সিক পেথারয় েসুল নর্র হরলও োশ হয়সন। ের্ি কিারডার এ অিসুর্ধা ঘটায় ের্ি কিারডা ঘার্সড়রয় 

োয়। সদ্বিীয় কিারডা নস্টন সনরয় হািলা করর সকন্তু িার নস্টরন নিারটও েসুল নর্ররুে না নদরখ ের্ি কিারডা 

আররা ঘার্সড়রয় োয়। এরক্ষরে েধান িিিযা সছল কিারডারদর অরস্ত্রর দখল না র্াকা, নকৌশল পূেথাঙ্গররূপ না 

জানায় িারা ঘার্সড়রয় োয়। িারদর উসচি সছল িযােসজন পসরর্িথন করা, নর্াল্ট র্ার র্ার টানা, নিফর্টরকি 

ঠিকভারর্ নিট করা। 

○ নিৌভােযর্শিেঃ ের্ি পেথারয়ই শত্রু খিি হরয় োয়। সকন্তু কিারডারদর িরন িরন্দহ র্াকায় িারা পার্টথ র ননিৃত্ব 

ও পার্টথ র নারি নলাোন সদরি র্যর্থ হয়।  

○ এ অপাররশরন দরু্ট হািরর্ািা সনরক্ষপ কররি সনরদথশ সছল সকন্তু একর্ট হািরর্ািা সনরক্ষরপর পর িা ফারটসন। 

সদ্বিীয়র্ট সনরক্ষপ কররি সনসদথষ্ট র্যসি র্যর্থ হয়। হািরর্ািা সর্রস্ফারে না হওয়ার কারে ডযাম্প পরড় োওয়া। 

এজনয েরুতু্বপূেথ অপারররশরন র্যর্হৃি হািরর্ািা দ’ুএকসদন পূরর্থ বিরী করা এর্ং ভালভারর্ নরৌরদ্র শসুকরয় ননওয়যা 

েরয়াজন। 

○ এ অপাররশরনর োইড অপাররশরনর পরর সকছুটা ভীি হরয় পরড়। োর ফরল সনসদথষ্ট পরর্ কিারডারদর সনরয় 

োওয়া িম্ভর্ হরলও নি িা কররসন। নি সকছুটা অস্বাভাসর্ক হরয় পরড় এর্ং কিারডারদর অপসরসচি ও অস্বাভাসর্ক 

পরর্ সনরয় োয়। এ পরর্ এভারর্ চলা নে নকান িহুুরিথ িরন্দহ িসৃষ্ট কররি পারি এর্ং কিারডারদর এ পর্ 

িম্পরকথ  ধারো না র্াকায় সর্রশে অর্স্থায় সনজ দাসয়রত্ব িরর পড়রি হরল কিারডারা সর্পরদ পড়ি। 

এরক্ষরে োইড সনরয়ারের র্যাপারর িাহিী ও অসভজ্ঞ কিী সনরয়াে করা েরয়াজন। 

○ এ অপাররশরন িািসগ্রক ভুল হরে অপাররশরনর পরর্িী অর্স্থা পসরকল্পনাকারল েভীরভারর্ সচন্তা না করা। 

শহর এলাকায় শত্রু শসিশালী, এজনয িারা নিখারন দ্রুি নোোরোে করা, শসি র্সৃদ্ধ করা, কাফুথ  নদওয়া, িোিী 

চালারনা ইিযাসদ কররি পারর। সকন্তু এ অপাররশরন এসদকেসুল েভীরভারর্ সচন্তা করা হয়সন। সচন্তা না করার 

একটা কারে সছল স্থানীয় েশািনেরের শত্রুর উপর িীে ঘেৃা, সকন্তু স্থানীয় েশািনেরের সনসিয়িা র্াকা  
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িরত্ত্বও, ঊধথিন েশািনেে দ্রুি নোোরোে করর অসিসরি শসি সনরয়াে করর এর্ং কাফুথ  জারী, র্যাপক িোিী 

চালারনা ও ধরপাকড় কররি িক্ষি হয় (এরি আিারদর িিকথ িার কাররে েসদও ক্ষসি হয়সন)। 

○ এজনয শহর এলাকায় েরুতু্বপূেথ অপাররশরনর নর্লায় ের্াের্ িিকথ িা অর্লম্বন করা উসচি। কােজপে, অস্ত্র 

আরেই সনরাপদ স্থারন িরারনা উসচি। সকছুটা েকাসশি কিীরদর র্াইরর পাঠরনা উসচি এর্ং অপাররশন েুরপর 

আেয়স্থল শহররর উপকরি করা উসচি। অস্ত্র র্হরন অিসুর্ধা হরল শহররই সনরাপদ আেয়স্থারন িার্টর নীরচ রাখা 

উসচি, একান্ত অিসুর্ধা হরল পাসনরি নররখ নদওয়া। এজনয অপাররশরনর পূরর্থই েস্তুসি ননওয়া েরয়াজন। সর্রশে 

করর র্ানা এর্ং িহর্কিা পেথারয়র শহরেরুলারি (রেখারন শত্রুর নোোরোে র্যর্স্থা উন্নি) অর্শযই এ পদ্ধসি 

অর্লম্বন করা উসচি। র্ড় শহরর র্যাপকভারর্ না হরলও সনসদথষ্ট এলাকায় কাফুথ  সদরি পারর, িোিী চালারি 

পারর। নি এলাকা নর্রক সনরাপদ দরূর্িী এলাকায় আেয়স্থান এর্ং অস্ত্র, কােজপে রাখার র্যর্স্থা করা উসচি। 

○ েরুতু্বপূেথ অপাররশরন ভাল, দক্ষ ও িাহিী নেসরলারদর সনরয়াে করা উসচি। দক্ষিা অজথ রনর জনয সর্সভন্ন 

অরস্ত্রর নেসনং নদওয়া েরয়াজন।  

○ শহরর কিারডা হািলা করর জািীয় শত্রু খিি করা িসুর্ধাজনক। অপাররশন স্থান (একর্ট র্া দরু্ট) ঠিক 

করর িার কাছাকাসছ (দইু/সিন সিসনরটর পর্) অস্থায়ী আেয়স্থান ঠিক করা নেখারন কিারডারা েস্তুসি সনরয় 

িািসয়কভারর্ অর্স্থান কররর্। স্কাউট এর্ং েরয়াজন হরল োইড সনরয়াে করা। এ ধররের হািলায় স্কাউরটর 

েরুতু্বপূেথ ভূসিকা সনরি হয়। কিারডারদর খরু্ িাহিী হরি হরর্। এ েসক্রয়া রাস্তার উপর চলিান অর্স্থায়ও করা 

োয়। সনসদথষ্ট পরর্র সনসিি খর্র স্কাউট সদরর্। িার উপর সভসি কররই চলিান অর্স্থায় কিারডারা হািলা 

কররর্। শত্রু কিারডারদর অপসরসচি হরল আরেই িা সচসনরয় সনরি হরর্। অপসরসচি স্থারন রাস্তা-ঘাট, আেয়স্থল 

ভালভারর্ সচসনরয় ননওয়া েরয়াজন। 

এ ধররের হািলায় সরভলর্ার, চাদর িসুড় সদরয় নস্টনোন, চার্ক র্যর্হার করা োয়। িরর্ র্ড় অস্ত্রিহ 

(রস্টনোন) অসধক িিয় (পাচঁ সিসনরটর নর্শী) কিারডারদর নলাকালরয় অর্স্থান করা উসচি নয়। 

ননাটেঃ 

১। উদৃ্ধসি, পৃেঃ—২৫৮, িাংেঠসনক কােথ েিরঙ্গ দসলল □ 

 

  


