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১। প্রসির্ট লেয়েই আমায়দর দভ’র্রয়ের ল াোঁয়কর সর্য়রাসর্িা করয়ি হয়র্। 

র্াম ল াোঁক—যা র্াস্তর্ র্ার্াসর্পসি িমূহ খভর্ ল াট কয়র লদয়খ। 

ডান ল াোঁক—যা র্াস্তর্ র্ার্াসর্পসি িমূহয়ক অসিরসিি কয়র লদয়খ। 

িামসরক পসরকল্পনা করার িময় আমায়দরয়ক এ দভ’র্রয়ের ল াোঁয়কর সর্য়রাসর্িা করয়ি হয়র্। 

২। আমায়দর িামসরক পসরকল্পনা এমনর্ায়র্ করয়ি হয়র্ যায়ি র্াস্তর্ অর্স্থার সর্য়র্চনার িায়থ আত্মগি অর্স্থার 

সর্য়র্চনা িাংগসিপূেব হয়। অথবাৎ র্স্তুগি অর্স্থার িায়থ আত্মগি অর্স্থার িামিিয সর্র্ান করয়ি হয়র্। 

৩। লকান িামসরক পসরকল্পনা করার পূয়র্ব আমায়দর অর্স্থা এর্াং শত্রুর অর্স্থা র্ালর্ায়র্ সর্য়র্চনা করয়ি হয়র্। 

এ সর্য়র্চনা করার লেয়ে আত্মগির্ার্, র্ািার্ািার্ার্, একিরফার্াদ পসরহার করয়ি হয়র্ এর্াং যা র্স্তুগি িাই 

সর্য়র্চনা করয়ি হয়র্। 

এ িময় র্াম ও ডান ল াোঁয়কর প্রসিও িিকব  থাকয়ি হয়র্। 

৪। আমায়দর অর্স্থা হয়ে, আমায়দর ির্ল সদক ও দভর্বল সদকিমহূ। 

শত্রুর অর্স্থা হয়ে, শত্রুর ির্ল সদক ও দভর্বল সদকিমহূ। 

একটা সনসদবষ্ট িময়িীমার ময়র্য দভ’দভর্ট অর্স্থা লমাটামভর্ট অপসরর্িবনীয় র্য়ল সর্য়র্চনা করয়ি হয়র্। 

এ দভ’র্ট অর্স্থার িারা সনর্বাসরি িীমা আমরা লাংঘন করয়ি পাসর না, সকন্তু এ িীমার ময়র্য লথয়কই উিমরূয়প 

যভদ্ধ পসরচালনা কয়র আমায়দর সর্জয় অজব ন করয়ি হয়র্। 

৫। লকান িামসরক অপায়রশয়নর পসরকল্পনা এমনর্ায়র্ করয়ি হয়র্ যায়ি 

▬ শত্রু িার ির্ল সদকিমহূ র্যর্হায়রর িভয়যাগ না পায়। 

▬ শত্রুর দভর্বল সদকিমহূ যায়ি আমরা পভয়রাপভসর র্যর্হার করয়ি পাসর। 

▬ আমায়দর ির্ল সদকিমূহ যায়ি িমূ্পেবরূয়প র্যর্হৃি হয়। 

▬ আমায়দর দভর্বল সদকিমহূ যায়ি আমায়দর উয়েশয িার্য়ন লকান প্রকার র্ার্ার িতসষ্ট না কয়র এর্াং আমায়দর 

দভর্বল সদকিমূহ যায়ি শত্রু র্যর্হার করয়ি না পায়র। 

৬। আমায়দর িামসরক সর্কায়শর র্িবমান পযবায়য় িামসরক অপায়রশয়নর পযাটানব হওয়া উসচি কমায়ডা আক্রমে 

অথবাৎ- 

▬ অিসকব য়ি আক্রমে। 

▬ অিযন্ত স্বল্প িময়িীমার আক্রমে। 
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আক্রময়ের আগমভহভিব  পযবন্ত কয় ারর্ায়র্ লগাপনীয়িা র্জায় রাখয়ি হয়র্। 

লগাপনীয়িা ফাোঁি হয়য় পড়য়ল অপায়রশন র্াসিল করয়ি হয়র্। 

কারে লগাপনীয়িা প্রকাশ হয়য় পড়য়ল, শত্রু প্রস্তি হয়য় থাকয়র্, অিসকব য়ি িায়ক আক্রমে করা যায়র্ না, অল্প 

িময়য়র মায়  িায়ক আত্মিমপবে করায়না যায়র্ না, িার িায়থ লড়য়ি হয়র্ অর্স্থান যভয়দ্ধর মি। 

এয়েয়ে অস্ত্র ও লেসনাং-এর দভর্বলিার কারয়ে শত্রুয়ক পরাসজি করা খভর্ই কষ্টকর হয়র্। 

উপরন্তু আমায়দর অস্ত্র ও ললাক েয় হয়ি পায়র। 

এয়েয়ে শত্রু আমায়দর দভর্বলিা র্যর্হায়রর িভয়যাগ পায়র্। 

এয়েয়ে অপায়রশন অর্শযই র্াসিল করয়ি হয়র্। 

▬ কমায়ডা আক্রময়নর জনয েভদ্র, িাহিী ও িসড়ৎগসি িম্পন্ন েভপ হয়ে ির্য়চয়য় কাযবকরী। 

▬ অিসকব ি আক্রমে, অল্প িময়িীমার আক্রমে ও েভদ্র-িাহিী এর্াং কাযবকরী েভপ র্যর্হার করার ফয়ল 

আমায়দর দভর্বল সদকিমূহ শত্রু র্যর্হার করয়ি পারয়র্ না, শত্রু সনয়জর ির্ল সদকিমূহও র্যর্হার করয়ি পারয়র্ 

না। পোন্তয়র আমরা আমায়দর ির্ল সদক ও শত্রুর দভর্বল সদক (অপ্রস্তুি অর্স্থা, র্ীসি প্রর্ত সি) র্যর্হার কয়র 

আমায়দর উয়েশয িার্ন করয়ি িেম হয়র্া। 

এ র্রয়ের আক্রময়ে শত্রু হির্ভসদ্ধ ও সকাংকিবর্যসর্মূঢ় হয়য় পড়য়র্। 

লকাথাও লকাথাও শত্রু িার অস্ত্র র্যর্হায়ররও িভয়যাগ পায়সন। 

৭। িামসরক সর্র্ায়গর ললাকয়দর অর্শযই িাহিী ও সর্চেে হয়ি হয়র্। 

▬ অনভিন্ধান, প্লান-পসরকল্পনা, সজসনিপে ও লগসরলা একেীকরে, লশষ মভহভয়িবর অনভমসি প্রর্ত সি লেয়ে সর্চেেিা 

হয়ে প্রর্ান সদক। 

▬ অপায়রশন চলাকালীন িময় িাহি হয়ে প্রর্ান সদক। 

সর্চেেিা র্াড়ার্ার উপায় হয়ে িভসনসদবষ্ট সর্ষয়র্স্তুর উপর যথািম্ভর্ লর্শী সচন্তা করা, ললায়কর িায়থ সর্য়শষ কয়র 

অসর্জ্ঞ ললায়কর িায়থ পরামশব করা। 

িাহি র্াড়ার্ার উপায় হয়ে মিাদশবগির্ায়র্ উন্নি করা। 

৮। র্িবমান পযবায়য় আমায়দর িামসরক লেযর্স্তু িমূহয়ক লমাটামভর্ট সিনর্ায়গ র্াগ করা যায়। 

▬ আক্রময়ের লেযর্স্তু, যার জনয যভয়দ্ধর প্রয়য়াজন। লযমন—থানা, ফাোঁসড় ইিযাসদ। 

▬ দখয়লর লেযর্স্তুুঃ যার জনয িার্ারেিুঃ যভয়দ্ধর প্রয়য়াজন হয়না—র্যাাংক, লদাকান প্রর্ত সি। 
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▬ ল কায়নার লেযর্স্তুুঃ এখায়ন যভয়দ্ধর প্রয়য়াজন হয়। 

৯। লযয়হিভ  আমায়দর িামসরক পসরচালক, কমাডার এর্াং লগসরলারা অনসর্জ্ঞ লিয়হিভ  র্িবমান পযবায়য় আমায়দর 

একর্ট আক্রময়ের লেযর্স্তু সর্সশষ্ট শত্রু অর্স্থান অপায়রশন করা উসচি। 

কারে দভই-সিনর্ট আক্রময়ের লেযর্স্তু সর্সশষ্ট শত্রু অর্স্থায়নর অপায়রশন হয়ে জর্টল এর্াং র্িবমান পযবায়য় 

আমায়দর পয়ে িফলিার িায়থ জর্টল অপায়রশন করা িকল স্থায়ন িম্ভর্ নয়। 

িাটভ সরয়া থানায় িফল আক্রময়ের মার্যয়ম আমরা একাসর্ক লেযিম্পন্ন অর্স্থান দখল করয়ি িেম হই। 

লয িকল অঞ্চয়ল িামসরক অপায়রশয়নর অসর্জ্ঞিা রয়য়য়  িারা িাটভ সরয়ার অসর্জ্ঞিা প্রয়য়াগ কয়র একাসর্ক 

লেযর্স্তুিম্পন্ন শত্রু অর্স্থান আক্রমে করয়ি পায়র। 

একাসর্ক লেযর্স্তুর ময়র্য প্রর্ান ও লগৌে লেযর্স্তু সনেবয় করয়ি হয়র্। লি অনভযায়ী আময়দর শসক্ত সনয়য়াগ করয়ি 

হয়র্। সর্সর্ন্ন আক্রমেকারী ইউসনট িময়ূহর মায়  যথাযথর্ায়র্ িমন্বয় রো করয়ি হয়র্। 

১০। লকান অপায়রশন েভপয়ক িার্ারেিুঃ সিনর্ায়গ র্াগ করয়ি হয়র্ুঃ 

ক) আক্রমেকারী েভপ 

খ) সরজার্ব  েভপ 

গ) র্হনকারী েভপ 

সর্য়শষ অর্স্থায় র্হনকারী েভপ সরজায়র্ব র অনভরূপ র্যর্হার করয়ি হয়র্। 

যসদ লকান অপায়রশয়ন ল কায়নার লেযর্স্তু থায়ক িাহয়ল পভনরায় আক্রমেকারী েভপয়কুঃ 

▬ মূল আক্রমেকারী েভপ এর্াং 

▬ ল কায়না েভয়প র্াগ করয়ি হয়র্। 

১১। লকান অর্স্থায়নই একর্ট অস্ত্র ও একজন লগসরলা সনয়য়াগ করা উসচি নয়। কারে একর্ট অস্ত্র জাম হয়য় 

লযয়ি পায়র, িার ফয়ল অপায়রশয়ন সর্পযবয় আিয়ি পায়র। 

এমনও হয়য়য়  লয এক িায়থ দভই সিনর্ট অস্ত্রও জাম হয়য় লগয়  এর্াং অপায়রশন র্াসিল করয়ি হয়য়য়  র্া েভপ 

সর্পদগ্রস্ত হয়য়য় । 

১২। অপায়রশন করার পর র্ক্তত িা ও ললাগান করার মার্যয়ম জনগেয়ক আমায়দর উয়েশয র্ভ ায়না। িরকারী ও 

শত্রুর িম্পদ যা আমরা আনয়ি পারর্ না িা জনগয়ের মায়  সর্সলয়য় লদওয়া, আহি ও আত্মিমপবেকারী 

শত্রুয়দর িায়থ র্াল র্যর্হার করা, িায়দরয়ক আমায়দর উয়েশয র্ভ ায়না, আমায়দর সনয়জয়দর আহি/সনহিয়দর সনয়য় 

আিা, জনগয়ের সনকট লথয়ক চাোঁদা লিালা, দখলকত ি দ্রর্যাসদ সনয়য় আিা প্রর্ত সি শত্রুর িাহাযয আিার পূয়র্বই 

িম্পন্ন কয়র সনরাপয়দ িয়র আিয়ি হয়র্। 



পতষ্ঠা ৫ 

১৩। আমায়দর মি লদয়শ লযখায়ন লগসরলা যভদ্ধ চালার্ার জনয লর্ৌগসলক িভসর্র্া কম লিখায়ন যসদ িশস্ত্র িাংগ্রায়মর 

িায়থ গেিাংগ্রাম িমসন্বি করা না হয় িয়র্ িামসরক িৎপরিা র্টসকয়য় রাখা কষ্টকর হয়র্। 

কায়জই গেিাংগ্রায়মর সর্ষয়র্টয়ক অর্শযই গভরভত্ব িহকায়র সর্য়র্চনা করয়ি হয়র্ এর্াং এ কায়জর জনয ললাক সনয়য়াগ 

ও লেইন করয়ি হয়র্। 

১৪। আমায়দর িামসরক িৎপরিা শভরভ হয়ল, একটা পযবায়য়র পর শত্রু গ্রাম এলাকা লথয়ক িকল ফাোঁসড়িমহূ 

প্রিযাহার কয়র। 

এ িময় গ্রাম এলাকায় লয িামসরক ও রাজননসিক শভনযিার িতসষ্ট হয় িার িমূ্পেব িভয়যাগ সনয়ি হয়র্। 

ঐ িকল এলাকায় আমায়দর রাজননসিক ও িাাংগ সনক িৎপরিা লজারদার কয়র জনগেয়ক দ্রুি আমায়দর লনিত য়ত্ব 

িাংগঠিি কয়র লফলা উসচি। 

১৫। আমায়দর িামসরক িৎপরিা চলার পর শত্রু এলাকায় প্রচণ্ড চাপ িতসষ্ট করয়ি পায়র। 

এয়ি র্য় পার্ার সক ভ লনই, কারে প্রচণ্ড চায়পর পরই শত্রু িমূ্পেব সিয়ল লদয়। 

কায়জই আমরা যসদ ধর্যব র্য়র চায়পর িময়টা িহয করয়ি পাসর িয়র্ পভনরায় আমরা আমায়দর উয়দযাগ েমিা 

সফয়র পার্। 

১৬। অপায়রশয়নর িময়ুঃ 

▬ সর্সর্ন্ন সর্ষয়য়র িমন্বয় িার্ন করা। 

▬ লশষ মভহভয়িবর অনভিন্ধান। 

▬ নিভ ন উত্থাসপি িমিযার িমার্ান। 

▬ লশষ মভহভয়িব  অনভমসি প্রদান। 

প্রর্ত সি অসিমাোয় গভরভত্ব িম্পন্ন কাজগভয়লা যথাযথর্ায়র্ করার জনয অপায়রশন পসরচালয়কর অপায়রশন স্থায়নর 

সনকয়ট অর্স্থান করা উসচি। 

১৭। লকান অপায়রশন প্রথমর্ায়রই িফল হয়র্ এরপূ ময়ন করা উসচি নয়। 

আমায়দর র্য়র লনয়া উসচি লয একটা অপায়রশন কমপয়ে ২/৩ র্ায়র িফল হয়র্। এর ফয়ল লকান কারের্শিুঃ 

অপায়রশন প্রথমর্ার র্যথব হয়ল হিাশা আিয়র্ না। 

১৮। লকান অপায়রশয়নর লেযর্স্তু ঠিক কয়র িা দতঢ়র্ায়র্ আোঁকয়ড় র্রা উসচি এর্াং একর্ার অপায়রশন িফল না 

হয়ল ২/৩ র্ার পদয়েপ লনওয়া উসচি। 

 



পতষ্ঠা ৬ 

লকান অপায়রশন প্রথমর্ায়র র্যথব হয়ল অপায়রশয়নর পসরকল্পনা প্রকাসশি হয়য় পড়ার িম্ভার্না থায়ক। প্রথমর্ার 

িফল না হয়লও অপায়রশন পসরকল্পনা যায়ি প্রকাসশি না হয় িার র্যর্স্থা করয়ি হয়র্ এর্াং এ িম্পয়কব  

িাংসলষ্টয়দর সর্য়শষ লগাপনীয়িার সর্ষয়য় লেইন করয়ি হয়র্। 

১৯। প্রসির্ট আক্রময়ের লশয়ষ উিমরয়ূপ িারিাংকলন করা উসচি। 

িারিাংকলন করয়ল আমরা র্ভ য়লর পভনরার্তসি লরার্ করয়ি পারর্ এর্াং আমায়দর েসি কম হয়র্। 

িারিাংকলন না কয়র পরর্িী আক্রমে করা উসচি নয়। 

২০। যয়থষ্ট পসরমাে র্াস্তর্ কারে না থাকয়ল লকান অপায়রশন র্াসিল করা উসচি নয়। লকান অপায়রশন র্াসিল 

করয়ি হয়ল কারেিমূহ িাংসলষ্টয়দর র্ালর্ায়র্ র্ভ ায়ি হয়র্। 

২১। অপায়রশয়নর লেযর্স্তু িিকব িার িায়থ ঠিক করা উসচি। 

এমন লকান লেযর্স্তু ঠিক করা উসচি না যা আমায়দর পয়ে করা িম্ভর্ নয়। 

লেযর্স্তু র্ারাংর্ার ঠিক করা এর্াং র্াসিল করা উসচি নয়। 

ির্বদা ময়ন রাখা উসচি র্ারাংর্ার র্যথবিা হিাশা আয়ন। 

২২। অপায়রশয়ন েভপ এমনর্ায়র্ সনর্বাচন করা উসচি যায়ি েভয়পর লকান েসি হয়ল িাাংগ সনক কাজ ও সনরাপিা 

যথািম্ভর্ কম সর্সিি হয়। 

২৩। অপায়রশন চলাকালীন লকউ আহি র্া সনহি হয়ল িা িামলায়নার দাসয়ত্ব সরজার্ব  র্াসহনীর। আক্রমেকারী 

টভ প িার আক্রমে চাসলয়য় যায়র্। 

২৪। আক্রময়ের িময় ির্বদা ললাগান র্যর্হার করা উসচি। এয়ি আমায়দর িাহি র্ায়ড় এর্াং শত্রুর ময়ন র্ীসি 

িঞ্চার হয়। 

২৫। আক্রময়ের পর দখলকত ি এলাকা খভর্ র্ালর্ায়র্ লখাোঁজ করা উসচি যায়ি লকান সজসনিপে লথয়ক না যায়। 

২৬। আক্রময়ের এলাকা, পশ্চাদর্িী এলাকা, িমসন্বি এলাকা, িমসন্বি কমাড, লর্ৌগসলকর্ায়র্ একনাগায়ড় কাজ, 

শহয়র ও গ্রায়ম র্াল কাজ প্রর্ত সি র্ভসদ্ধ প্রয়য়াগ করা উসচি। 

২৭। আমায়দর িামসরক িৎপরিার পর শত্রু লয লেিিন্ত্রাি চালায় িার সর্রভয়দ্ধ স্বিুঃসূ্ফিবর্ায়র্ লয িকল 

গেিাংগ্রাম হয় িায়ক আমায়দর লনিত য়ত্ব অর্শযই িাংগঠিি গেিাংগ্রায়মর রূপ সদয়ি হয়র্। 

এর্ায়র্ িশস্ত্র িাংগ্রায়মর িায়থ গেিাংগ্রাময়ক িমসন্বি করয়ি হয়র্। িশস্ত্র িাংগ্রায়ম িমগ্র জনগেয়ক অাংশগ্রহে 

করায়নার লেয এর্ায়র্ অসজব ি হয়র্। 

এর্ায়র্ িশস্ত্র িাংগ্রাম িমগ্র জনগয়ের িাংগ্রায়ম রপূ লার্ করয়র্ যা হয়র্ অপরায়জয়। 



পতষ্ঠা ৭ 

লকর্লমাে এর্ায়র্ই জনযভদ্ধ পসরচালনা করা যায়র্। 

২৮। জনগয়ের ময়র্য কাজ করয়ি িেম এর্াং গেিাংগ্রাম পসরচালনা করয়ি িেম এরূপ পার্টব -লকডার ধিরী 

করয়ি হয়র্। 

২৯। শত্রুর িামসরক ও প্রশািসনক শভনযিার িভয়যাগ সনয়য় জািীয় শত্রুর জসম সর্িরয়ের পদয়েপ সনয়ি হয়র্। 

এর ফয়ল সর্প্লয়র্র আসথবক ও ধর্ষসয়ক লায়র্র িম্বয়ন্ধ জনগে অর্সহি হয়র্ন এর্াং সর্প্লয়র্র প্রসি অসিমাোয় 

আস্থা স্থাপন করয়র্ন। 

৩০। আমায়দর িামসরক িৎপরিার পর জনগে আমায়দরয়ক র্যাপকর্ায়র্ িমথবন কয়রন। এ পসরয়প্রসেয়ি র্যাপক 

গ্রামঞ্চল লথয়ক চাোঁদা িাংগ্রহ করয়ি হয়র্। 

লেেী সহয়িয়র্ চাোঁদা সনর্বারে কয়র সদয়ি হয়র্। 

চাোঁদা িাংগ্রয়হর জনয স্থানীয় কমীয়দর সনয়য়াগ করয়ি হয়র্। 

এ পদ্ধসিয়ি স্থানীয়র্ায়র্ আসথবক স্বার্লম্বী হয়ি হয়র্। 

৩১। প্রসি অঞ্চয়ল সর্সর্ন্ন লেয়ে িহকারী ধিরী করয়ি হয়র্। 

লযমন অঞ্চল পসরচালয়কর িাাংগ সনক িহকারী, িামসরক িহকারী ইিযাসদ ধিরী করয়ি হয়র্। 

সর্সর্ন্ন লেয়ে িহকারী লকডার ধিরী করয়ল লকান অর্স্থায়ই লনিত য়ত্বর শভনযিা থাকয়র্ না। 

ফয়ল আমায়দর িাংগ ন অপ্রসিহির্ায়র্ সর্কাশ লার্ করয়র্ □ 


