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সার্টধার্টরণ কর্ম রসচূী
মখুবিন

চূড়ার্টন্ত েশ্রেণী-লিেস�ক্ষ্য েপৌঁঁছার্টেস�নার্টর জনয সংবগ্রোর্টমরত ভার্টরতীয় সবি রহার্টরার্ট েশ্রেণীর সেস�বি রার্টচ
রার্টজৈনিতকর্ সংবগঠন হলি ভার্টরেস�তর কর্িমউিনস্ট পার্টিট র (মার্টকর্রসবিার্টদলী-েলিিননবিার্টদলী)। এপ্রই পার্টিট র
জনগেস�ণর অগ্রেণী বিার্টিহনীেস�কর্ িনেস�য় গিঠত এপ্রবিংব সার্টমন্ততার্টিন্ত্রিকর্ শৃঙ্খলি, সার্টম্রার্টজযবিার্টদল ও বিৃহৎ
পুিঁজর লিণু্ঠন ও আিধপেস�তযর হার্টত েথেকেস�কর্ মিুক্তির জনয এপ্রবিংব িলিঙ, জার্টত-পার্টত, ধম রমত, ভার্টষার্ট
বিার্ট জার্টিতসত্তার্ট িনিবি রেস�শেস�ষ স্বার্টধীন নার্টগিরকর্ িহসার্টেস�বি সমঅিধকর্ার্টর ও দ্রুত প্রিগিত অজ রেস�নর
জনয এপ্রিগেস�য় েযেতেস�ত ভার্টরতীয় জনগেস�ণর েনতৃেস�ত্বের েকর্ন্দ্র িহসার্টেস�বি কর্ার্টজ কর্েস�র।

ভার্টরেস�ত নয়ার্ট  গণতার্টিন্ত্রিকর্ িবিপ্লবি সফ্লি কর্রার্টর  নযূনতম কর্ম রসচূী  েথেকেস�কর্ শুরু কর্েস�র
সমার্টজতার্টিন্ত্রিকর্ রূপার্টন্তর ও সার্টমযবিার্টেস�দল েপৌঁঁছার্টেস�নার্টর সেস�বি রার্টচ কর্ম রসচূী  রূপার্টয়েস�ণর জনয পার্টিট র
িনেস�জেস�কর্ উৎসগর কর্েস�র। পার্টিট রর চূড়ার্টন্ত লিক্ষ্য হলি মার্টনেুস�ষর দ্বার্টরার্ট মার্টনেুস�ষর সমস্ত  রকর্েস�মর
েশার্টষেস�ণর িবিেস�লিার্টপ সার্টধন।

পার্টিট র  মার্টকর্রসবিার্টদলী  দলশ রন  েথেকেস�কর্  তার্টর  িবিশ্ব  দৃলিষ্টিভঙী  আহরণ  কর্েস�র  এপ্রবিংব
মার্টকর্রসবিার্টদল-েলিিননবিার্টদল ও মার্টও েজ দলঙ িচন্তার্টধার্টরার্টর অখণ বিযবিস্থার্টেস�কর্ কর্ার্টেস�জর িদলশার্ট িহসার্টেস�বি
গ্রেহণ কর্েস�র। ভার্টরতীয় িবিপ্লেস�বির সিঠকর্ লিার্টইনেস�কর্ িবিকর্িশত কর্রেস�ত পার্টিট র তার্টর েভতেস�র ও
বিার্টইেস�র সংবস্কার্টরবিার্টদল,  সংবেস�শার্টধনবিার্টদল,  িবিেস�লিার্টপবিার্টদল,  বিেুস�জ রার্টয়ার্ট  উদলার্টরতার্টবিার্টদল,  ৈনরার্টজযবিার্টদল  ও
অনযার্টনয সমস্ত ভুলি ধযার্টনধার্টরণার্ট ও প্রিবিণতার্টর িবিরুেস�দ্ধে িনরলিস সংবগ্রোর্টম চার্টলিার্টয়।

পার্টিট র সবি রহার্টরার্ট  আন্তজ রার্টিতকর্তার্টবিার্টদলেস�কর্ ঊর্ধ্বেস�ধর  তুেস�লি ধেস�র  ও অনশুীলিন কর্েস�র এপ্রবিংব
সার্টম্রার্টজযবিার্টদল,  আিধপতযবিার্টদল,  উপিনেস�বিশবিার্টদল/নয়ার্ট  উপিনেস�বিশবিার্টদল,  সম্প্রসার্টরণবিার্টদল,
বিণ রিবিেস�দ্বষ,  উগ্রে  জার্টিতদলম,  আগ্রোর্টসন  ও  আন্তজ রার্টিতকর্  সম্পর্কেস�কর্রর  েক্ষ্েস�ত্রে  সমস্ত  ধরেস�নর
কর্তৃরেস�ত্বের িবিেস�রার্টিধতার্ট কর্েস�র। পৃিথেকবিীর িবিিভন্ন প্রিার্টেস�ন্তর সমস্ত িবিপ্লবিী কর্িমউিনস্ট, েসার্টশযার্টিলিস্ট
এপ্রবিংব ওয়ার্টকর্রার্টসর পার্টিট র ও সংবগঠেস�নর সার্টেস�থেক ঐক্যেস�কর্যর আকর্ার্টঙ্খার্ট েপার্টষণ কর্েস�র। িবিশ্ব জেুস�ড়
শ্রেিমকর্,  িনপীিড়ত জনগণ ও জার্টিতসমেূস�হর সংবগ্রোর্টমেস�কর্ সমথেক রন কর্েস�র এপ্রবিংব সমগ্রে মার্টনবি
জার্টিতর  সম্পর্কূণ র মিুক্তির  চূড়ার্টন্ত  লিেস�ক্ষ্য  সার্টম্রার্টজযবিার্টদল  ও প্রিিতিক্রিয়ার্টর  শিক্তিসমেূস�হর  িবিরুেস�দ্ধে
পিরচার্টিলিত এপ্রই সবি সংবগ্রোর্টেস�মর সার্টধার্টরণ উেস�দ্দেশ্যেস�শযর সার্টেস�থেক এপ্রকর্ার্টত্মতার্ট েবিার্টধ কর্েস�র। ভ্রার্টতৃপ্রিিতম
সম্পর্ককর্র  গেস�ড় েতার্টলিার্টর  েক্ষ্েস�ত্রে পার্টিট র স্বার্টধীনতার্ট,  অভযন্তরীণ  বিযার্টপার্টেস�র  হস্তেস�ক্ষ্প নার্ট  কর্রার্ট,
সমতার্ট, পার্টরস্পরিরকর্ শ্রেদ্ধোর্ট ও সহেস�যেতার্টিগতার্টর নীিতেস�ত অিবিচলি থেকার্টেস�কর্।

তেস�ত্ত্বের সার্টেস�থেক প্রিেস�য়ার্টেস�গর সমন্বয় সার্টধন,  জনগেস�ণর সেস�ঙ ঘনিনষ্ঠ সম্পর্ককর্র  বিজার্টয় রার্টখার্ট
এপ্রবিংব সমার্টেস�লিার্টচনার্ট-আত্মসমার্টেস�লিার্টচনার্ট  ও সময় থেকার্টকর্েস�তই সংবেস�শার্টধেস�নর রীিত অনশুীলিন  –
এপ্রই িতনিট হলি পার্টিট র কর্ম রধার্টরার্টর মলূি নীিত। অনশুীলিেস�নর িবিকর্ার্টশ সার্টধেস�ন পার্টিট র সবি সময়

তথেকয েথেকেস�কর্ সতয অনসুনার্টন এপ্রবিংব গভীর অনসুনার্টন ও অধযয়েস�নর রীিতেস�ত অিবিচলি থেকার্টেস�কর্।
পার্টিট র  সদলসযেস�দলর  রেস�য়েস�ছ  জনগেস�ণর  প্রিিত  প্রিগার্টঢ়  ভার্টেস�লিার্টবিার্টসার্ট।  তাঁর্টরার্ট  ভার্টরতীয়

সমার্টেস�জর  চমৎকর্ার্টর  িবিপ্লবিী  ঐক্যিতহযগুলেস�লিার্টেস�কর্  ঊর্ধ্বেস�ধর  তুেস�লি  ধেস�রন  এপ্রবিংব  তাঁর্টেস�দলর  রেস�য়েস�ছ
জীবিেস�নর মেূস�লিযও সতয ও কর্িমউিনজেস�মর পতার্টকর্ার্টেস�কর্ ঊর্ধ্বেস�ধর  তুেস�লি ধরার্টর সার্টহস।

ভার্টরতীয় সমার্টজ
ভার্টরতেস�কর্ এপ্রিশয়ার্টর এপ্রকর্ উদলীয়মার্টন শিক্তি ও তথেকযপ্রিযেতিুক্তির েক্ষ্েস�ত্রে এপ্রকর্ অিতবিৃহৎ শিক্তি

িহসার্টেস�বি  আখযার্টিয়ত কর্রার্ট  হেস�লিও এপ্রবিংব  িমিলিয়ন ও িবিিলিয়ন ডলিার্টরপিতেস�দলর সংবখযার্টবিৃিদ্ধের
হার্টেস�রর েক্ষ্েস�ত্রে এপ্রই েদলশ পৃিথেকবিীর সবিেস�থেকেস�কর্ এপ্রিগেস�য় থেকার্টকর্ার্ট  েদলশগুলেস�লিার্টর অনযতম হেস�লিও
ভার্টরেস�তই িবিেস�শ্বর সবিেস�থেকেস�কর্ েবিিশ দলিরদ্র জনগেস�ণর বিার্টস। ভার্টরতীয় কর্েস�প রার্টেস�রটরার্ট  িবিেস�শ্বর
আকর্ার্টেস�শ ডার্টনার্ট ছড়ার্টেস�চ,  িকর্ন্তু আমার্টেস�দলর েদলশ নগণয মার্টথেকার্টিপছু আেস�য়র হার্টর িনেস�য় মার্টনবি
উন্নয়েস�নর সচূেস�কর্র িনিরেস�খ িবিেস�শ্বর সবিেস�থেকেস�কর্ িপিছেস�য় থেকার্টকর্ার্ট েদলশগুলেস�লিার্টর অনযতম।

এপ্রকর্িদলেস�কর্ লিার্টগার্টমহীন সঞ্চয় ও আড়ম্বরপণূ র পণয উপেস�ভার্টেস�গ েমেস�ত থেকার্টকর্ার্ট ওপরতলিার্টর
কু্ষ্দ্র অংবশ এপ্রবিংব অনযিদলেস�কর্ িবিপলুি সংবখযকর্ বিিুনয়ার্টদলী  জনগণ,  যেতার্টরার্ট  সমস্ত সম্পর্কদল ৈতির
কর্েস�রও বিঞ্চনার্টর অতেস�লি িনমিজ্জিত  – এপ্রই দুলেস�য়র মধযকর্ার্টর িনম রম ৈবিপরীতয হলি চরম
ৈবিষমযমলূিকর্ উন্নয়ন পিরকর্ল্পনার্টরই ফ্সলি। এপ্রই পিরকর্ল্পনার্টয় কৃর্িষর – যেতার্ট এপ্রখনও বিযার্টপকর্
সংবখযার্টিধকর্ জনগেস�ণর জীবিনধার্টরণ ও কর্ম রসংবস্থার্টেস�নর উৎস হেস�লিও আধার্ট-সার্টমন্ততার্টিন্ত্রিকর্ কু্ষ্দ্র
কৃর্িষ  অথেকরনীিতর  প্রিার্টধার্টেস�নযর  দ্বার্টরার্ট  ভার্টরার্টক্রিার্টন্ত  ও  জিমদলার্টরী  পেস�থেক  পুিঁজবিার্টদলী  উত্তরেস�ণর
িচরসংবকর্েস�ট আবিদ্ধে – ক্ষ্েস�য়র পথেক প্রিশস্ত কর্রার্ট হয়; অিধকর্ার্টংবশ িচরার্টচিরত িশল্প িস্থতার্টবিস্থার্টয়
পড়েস�লিও েযেত সমস্ত েক্ষ্ত্রে রপ্তার্টিনর বিার্টজার্টর, ৈবিেস�দলিশকর্ স্বার্টথেক র, ধনীেস�দলর েভার্টগযপণয সরবিরার্টেস�হর
সার্টেস�থেক যেতকু্তি েসগুলেস�লিার্টর অগ্রেগিত ঘনেস�ট আর বিৃিদ্ধের চার্টিলিকর্ার্টশিক্তি িহসার্টেস�বি ফ্ার্টটকর্ার্ট কর্ার্টরবিার্টর ও
িরেস�য়লি এপ্রেস�স্টট েক্ষ্েস�ত্রের ওপর অগ্রোর্টিধকর্ার্টর েদলওয়ার্ট হয় এপ্রবিংব এপ্রর সার্টেস�থেক আমার্টেস�দলর প্রিার্টকৃর্িতকর্
ও  মার্টনবি সম্পর্কদলেস�কর্ ক্রিেস�মই েবিিশ েবিিশ কর্েস�র সার্টম্রার্টজযবিার্টদলী  লিণু্ঠেস�নর কর্ার্টেস�ছ উনকু্তি কর্েস�র
েদলওয়ার্ট হয়।

কৃর্িষেস�ক্ষ্ত্রে সহ সবি রত্রে আরও েবিিশ েবিিশ কর্েস�র পুিঁজর অনপু্রিেস�বিশ ঘনটেস�ছ উৎপার্টদলন
সম্পর্ককর্র  ও মূলিযেস�বিার্টেস�ধর জগেস�ত নার্টেস�ছার্টড়বিার্টন্দার্ট সার্টমন্ততার্টিন্ত্রিকর্ অবিেস�শষগুলেস�লিার্টেস�কর্ িনমূ রলি কর্রার্টর
বিদলেস�লি েসগুলেস�লিার্টেস�কর্ই কর্ার্টেস�জ লিার্টিগেস�য় এপ্রবিংব এপ্রই প্রিিক্রিয়ার্টয় েসগুলেস�লিার্টেস�কর্ নতুন নতুন রূেস�প সৃিষ্টি
কর্রার্ট হেস�চ। এপ্রই অবিেস�শষগুলেস�লিার্ট ভার্টরতীয় বিৃহৎ পুিঁজ ও সার্টম্রার্টজযবিার্টদল উভেস�য়র জনয শুধ ুসস্তার্ট
শ্রেমশিক্তি ও কর্াঁর্টচার্ট মার্টেস�লির েযেতার্টগার্টনেস�কর্ই সিুনিশ্চিত কর্রেস�ছ নার্ট,  িবিিভন্ন ধরেস�নর কুর্সংবস্কার্টর ও
সংবকর্ীণ র ধযার্টনধার্টরণার্ট এপ্রবিংব জার্টতপার্টত ও সার্টমন্ত-িপতৃতার্টিন্ত্রিকর্ িনপীড়েস�নর জনয,  যেতার্ট প্রিার্টয়শই
বিবি রর  রূপ  গ্রেহণ  কর্েস�র,  এপ্রকর্ কর্ার্টঠার্টেস�মার্টগত  িভিত্তও  হার্টিজর  কর্েস�র। এপ্রকর্  কর্থেকার্টয়,  েদলেস�শর
অথেকরৈনিতকর্  জীবিনেস�রখার্ট  ও  সংবসদলীয়  গণতেস�ন্ত্রির  প্রিিতষ্ঠার্টনগুলেস�লিার্টর  ওপর  কর্েস�প রার্টেস�রটেস�দলর
ক্রিমবিধ রমার্টন  িনয়ন্ত্রিেস�ণর  সেস�ঙ  যেতকু্তি  হেস�য়  সার্টমন্ততার্টিন্ত্রিকর্  অবিেস�শষগুলেস�লিার্ট  উৎপার্টিদলকর্ার্ট  শিক্তির

৩ ৪



িবিকর্ার্টশেস�কর্ বিযার্টহত ও িবিকৃর্ত কর্রেস�ছ এপ্রবিংব ভার্টরতীয় সমার্টজ ও রার্টজৈনিতকর্ বিযবিস্থার্টর পিরপণূ র
গণতার্টিন্ত্রিকর্ীকর্রেস�ণর পেস�থেক সবিেস�চেস�য় বিড় প্রিিতবিনকর্ িহসার্টেস�বি কর্ার্টজ কর্রেস�ছ।

তার্টর ক্রিমবিধ রমার্টন অথেকরৈনিতকর্ েপিশ-শিক্তি সেস�ত্ত্বেও শার্টসকর্ এপ্রকর্েস�চিটয়ার্ট আমলিার্টতার্টিন্ত্রিকর্
বিেুস�জ রার্টয়ার্ট েশ্রেণী রার্টজনীিতগতভার্টেস�বি তার্টর আিদল মৎুসিুদ্দেশ্য চিরত্রেেস�কর্ই বিজার্টয় রার্টেস�খ। েস অেস�নকর্
অ-সার্টম্রার্টজযবিার্টদলী েদলেস�শর সেস�ঙ ঘনিনষ্ঠ অথেক রৈনিতকর্ সম্পর্ককর্র  ও িবিিভন্ন িবিেস�দলশী শিক্তির সেস�ঙ
দলরকর্ষার্টকর্িষর  েবিশ  িকর্ছু  ক্ষ্মতার্ট  গেস�ড়  তুেস�লিেস�ছ,  িনেস�জর  অথেকরৈনিতকর্  সম্প্রসার্টরণবিার্টদলী
আকর্ার্টঙ্খার্টেস�কর্  চিরতার্টথেক র  কর্রেস�ত  প্রিিতেস�বিশী  েদলশগুলেস�লিার্টেস�ত ও  তার্টর  বিার্টইেস�রও  উেস�ল্লখেস�যেতার্টগয
পিরমার্টণ পুিঁজ রপ্তার্টিন কর্রেস�ছ এপ্রবিংব েতলি ও খিনজ সম্পর্কেস�দলর জনয প্রিিতেস�যেতার্টিগতার্ট কর্রেস�ছ।
িকর্ন্তু এপ্র সবিিকর্ছইু ঘনেস�ট চেস�লিেস�ছ সার্টম্রার্টজযবিার্টেস�দলর ওপর মলূিগত িনভ ররশীলিতার্টর কর্ার্টঠার্টেস�মার্টর মেস�ধয
যেতার্ট  নীচুতলিার্টয় িনেস�জেস�কর্ প্রিকর্ার্টিশত কর্েস�র িবিিভন্ন প্রিযেতিুক্তিগত,  আিথেকরকর্ ও িবিপণন সংবক্রিার্টন্ত
গাঁর্ট টছড়ার্ট  রূেস�প  এপ্রবিংব  আরও  গুলরুত্বেপণূ রভার্টেস�বি  ওপরতলিার্টয়  নয়ার্ট  উদলার্টরবিার্টেস�দলর  অথেক রৈনিতকর্
দলশরনেস�কর্ সার্টমিগ্রেকর্ভার্টেস�বি গ্রেহণ কর্রার্ট এপ্রবিংব সার্টম্রার্টজযবিার্টদলী  নকর্শার্টর কর্ার্টেস�ছ অধীনতার্টর রার্টষ্ট্রীয়
নীিত রূেস�প।

এপ্রর ফ্েস�লি সার্টম্রার্টজযবিার্টদল িনয়িন্ত্রিত বিহুপার্টিক্ষ্কর্ সংবস্থার্ট ও িবিেস�দলশী শিক্তিগুলেস�লিার্ট আমার্টেস�দলর
অভযন্তরীণ অথেকরৈনিতকর্ ও রার্টজৈনিতকর্ িবিষেস�য় ও নীিত িনধ রার্টরেস�ণর েক্ষ্েস�ত্রে িনলি রজ্জি হস্তেস�ক্ষ্প
কর্রেস�ত এপ্রবিংব ভার্টরতেস�কর্  'রণৈনিতকর্ অংবশীদলার্টিরত্বে'র  নার্টেস�ম তার্টেস�দলর ভূ-রার্টজৈনিতকর্ েখলিার্টেস�ত
এপ্রকর্ েছার্টট অংবশীদলার্টর িহসার্টেস�বি টার্টনেস�ত সক্ষ্ম হয় যেতার্টর জনয জার্টিতর স্বার্টধীনতার্ট গুলরুতরভার্টেস�বি
ক্ষ্িতগ্রেস্ত হয়। আর তার্টই শার্টসকর্েস�দলর ক্রিমবিধ রমার্টন নয়ার্ট উপিনেস�বিিশকর্ িনভ ররশীলিতার্টর িনগেস�ড়
বিাঁর্টধার্ট পড়ার্টর মধয িদলেস�য় আমার্টেস�দলর েদলেস�শর সার্টবি রেস�ভৌঁমেস�ত্বের আরও ক্ষ্য় হওয়ার্টর িবিপদল সবি রদলার্টই
েথেকেস�কর্ যেতার্টেস�চ।

দ্রুত অথেকরৈনিতকর্ বিৃিদ্ধে ঘনটার্টবিার্টর নার্টেস�ম শার্টসকর্েস�শ্রেণী  কর্েস�প রার্টেস�রট লিণু্ঠনেস�কর্ সগুম কর্রেস�ত
রার্টেস�ষ্ট্রর ভূিমকর্ার্টেস�কর্ নতুন কর্েস�র সার্টিজেস�য় েতার্টলিার্টর নীিত িনেস�য়েস�ছ  উৎপার্টদলন প্রিিক্রিয়ার্টয় রার্টেস�ষ্ট্রর–
ভূিমকর্ার্টেস�কর্ প্রিার্টয় পেুস�রার্টপিুর  কর্িমেস�য় আনার্ট  হেস�চ,  জনগেস�ণর বিিুনয়ার্টদলী  পিরেস�ষবিার্ট  পার্টওয়ার্টেস�কর্
িনিশ্চিত কর্রার্টর েক্ষ্েস�ত্রে রার্টেস�ষ্ট্রর দলার্টয়েস�কর্ পিরতযার্টগ কর্রার্ট হেস�চ এপ্রবিংব অথেকরনীিতর লিার্টগার্টমেস�কর্ তুেস�লি
িদলেস�চ বিার্টজার্টেস�রর শিক্তির হার্টেস�ত, েযেত শিক্তি পিরচার্টিলিত হেস�চ বিৃহৎ পুিঁজর দ্বার্টরার্ট। ভার্টরতীয় বিৃহৎ
েকর্ার্টম্পর্কার্টিনগুলেস�লিার্ট িবিেস�দলশী কর্েস�প রার্টেস�রশনগুলেস�লিার্টর ঘনিনষ্ঠ সহেস�যেতার্টগী িহসার্টেস�বি কর্ার্টজ কর্রেস�ছ। রার্টেস�ষ্ট্রর
দ্বার্টরার্ট মদলত পার্টওয়ার্ট ও রূপার্টিয়ত বিার্টজার্টর চার্টিলিত অথেকরৈনিতকর্ উন্নয়েস�নর নীিতর ফ্েস�লি অল্প িকর্ছু
েলিার্টেস�কর্র হার্টেস�ত িবিপলুি পিরমার্টণ সম্পর্কদল জেস�মেস�ছ। েসই সেস�ঙ ধনী ও গিরবিেস�দলর মেস�ধযকর্ার্টর
ৈবিষময  মার্টরার্টত্মকর্ পিরমার্টেস�ণ  েবিেস�ড়েস�ছ।  শ্রেমজীবিী  জনগেস�ণর  বিযার্টপকর্ অংবশ  উেস�চদল হেস�চ,
সবিিকর্ছইু  হার্টরার্টেস�চ ও িনঃস্ব হেস�চ। কর্েস�প রার্টেস�রটমখুী,  সার্টম্রার্টজযবিার্টদলমখুী  এপ্রই নীিত  সংবক্রিার্টন্ত
জমার্টনার্ট কর্েস�প রার্টেস�রট প্রিচার্টরমার্টধযেস�মর প্রিার্টধার্টনযকর্ার্টরী  অংবশ ও মধযিবিত্তেস�দলর  মেস�ধয যেতার্টরার্ট  আরও
স্বচলি হেস�য় উঠেস�ছ তার্টেস�দলর প্রিভার্টবিশার্টলিী অংবেস�শর কর্ার্টছ েথেকেস�কর্ সমার্টেস�লিার্টচনার্টহীন সমথেক রন েভার্টগ
কর্রেস�ছ। অবিশয ক্রিমপ্রিসার্টরমার্টন মধযিবিত্ত েশ্রেণীর বিৃহৎ অংবশ কর্েস�প রার্টেস�রট লিটু ও সার্টম্রার্টজযবিার্টদলী
আিধপেস�তযর  িবিরুেস�দ্ধে  জনগেস�ণর  সংবগ্রোর্টমেস�কর্  সমথেক রন  কর্েস�র  এপ্রবিংব  প্রিার্টয়শই  জনগেস�ণর

গণতার্টিন্ত্রিকর্ অিধকর্ার্টর ও আশার্ট-আকর্ার্টঙ্খার্টর জনয লিড়ার্টইেস�য়র ধার্টরেস�কর্ তীক্ষ্ণতর কর্রেস�ত েতার্টেস�লি।
সংবেস�ক্ষ্েস�প,  পার্টিট র ভার্টরতবিষ রেস�কর্ েদলখেস�ছ এপ্রকর্ কৃর্িষপ্রিধার্টন পশ্চিার্টদলপদল পুিঁজবিার্টদলী সমার্টজ

িহসার্টেস�বি,  যেতার্ট  অনমনীয় সার্টমন্ততার্টিন্ত্রিকর্ অবিেস�শষ এপ্রবিংব  উপিনেস�বিিশকর্ েজরেস�কর্ বিহন কর্রার্টর
কর্ার্টরেস�ণ  গিতরুদ্ধেতার্টয়  ভুগেস�ছ,  আবিার্টর  েসগুলেস�লিার্টেস�কর্ই  শিক্তিশার্টলিীও  কর্েস�র  তুলিেস�ছ  এপ্রবিংব
সার্টম্রার্টজযবিার্টদল ও িবিশ্ব পুিঁজর েলিার্টভার্টতুর আিধপেস�তযর অধীেস�ন িনেস�ষ্পেষিষত হেস�চ।

ভার্টরতীয় রার্টষ্ট্র
জিমদলার্টর  ও  কুর্লিার্টকর্েস�দলর  সেস�ঙ  েজার্টটবিদ্ধে  হেস�য়  ভার্টরেস�তর  সার্টম্রার্টজযবিার্টদলমখুী  বিৃহৎ

বিেুস�জ রার্টয়ার্টরার্ট  ভার্টরতীয়  রার্টষ্ট্রেস�কর্  পিরচার্টলিনার্ট  কর্রেস�ছ।  িবিশ্ব  পুিঁজর  সহেস�যেতার্টেস�গ  ভার্টরতীয়  পুিঁজ
েদলেস�শর বিার্টইেস�র তার্টর বিযবিসার্টেস�কর্ প্রিসার্টিরত কর্রেস�ছ। ভার্টরতীয় রার্টষ্ট্রও আরও েবিিশ েবিিশ কর্েস�র
এপ্রকর্ আঞ্চিলিকর্ আিধপতযকর্ার্টরী শিক্তি িহসার্টেস�বি সার্টমেস�ন আসেস�ছ,  যেতিদলও েসটার্ট ঘনটেস�ছ  মার্টিকর্রন
সার্টম্রার্টজবিার্টেস�দলর আন্তজ রার্টিতকর্ পিরকর্ল্পনার্টর অনযতম মলূি সহেস�যেতার্টগী িহসার্টেস�বি।

ভার্টরতীয় রার্টেস�ষ্ট্রর কর্ার্টযেত রকর্লিার্টপ সার্টধার্টরণভার্টেস�বি এপ্রকর্ সার্টংবিবিধার্টিনকর্ ও সংবসদলীয় গণতার্টিন্ত্রিকর্
কর্ার্টঠার্টেস�মার্টর মার্টধযেস�ম পিরচার্টিলিত হয়, েযেতখার্টেস�ন সংবসদল, রার্টজয িবিধার্টনসভার্ট ও িবিিভন্ন পঞ্চার্টেস�য়ত
প্রিিতষ্ঠার্টন, িমউিনিসপযার্টলি প্রিিতষ্ঠার্টন বিার্ট স্বশার্টিসত কর্ার্টউিন্সিলিগুলেস�লিার্ট িনবি রার্টিচত কর্রার্টর আনষু্ঠার্টিনকর্
অিধকর্ার্টর জনগণ েভার্টগ কর্েস�রন। িকর্ন্তু বিার্টস্তবি জীবিেস�ন নীেস�চরতলিার্টর িনবি রার্টিচত সংবস্থার্টগুলেস�লিার্টর
হার্টেস�ত অল্পই ক্ষ্মতার্ট েদলওয়ার্ট হেস�য়েস�ছ এপ্রবিংব নীেস�চরতলিার্টয় সরার্টসির অংবশগ্রেহণিভিত্তকর্ গণতেস�ন্ত্রির
েযেত েকর্ার্টেস�নার্ট  ধার্টরণার্টেস�কর্ সম্পর্কূণ র অমার্টনয কর্েস�র আমলিার্টতন্ত্রি আিধপতয কর্েস�র চেস�লিেস�ছ। িবিিভন্ন
ধরেস�নর সার্টমার্টিজকর্ পিরিচিত ও আঞ্চিলিকর্ িবিভার্টজেস�নর মধযকর্ার্টর ভঙুর ভার্টরসার্টেস�মযর জার্টয়গার্টয়
কর্লিকর্ার্টিঠ  েনেস�ড়  এপ্রবিংব  রার্টষ্ট্রযেতেস�ন্ত্রির  িবিিভন্ন  শার্টখার্ট  ও  প্রিার্টধার্টনযকর্ার্টরী  প্রিচার্টর  মার্টধযেস�মর  ওপর
িনেস�জেস�দলর কর্ব্জার্ট কর্ার্টেস�য়ম কর্েস�র সার্টম্রার্টজযবিার্টদল, বিৃহৎ পুিঁজ ও সার্টমন্ত কুর্লিার্টকর্েস�দলর েজার্টট সংবসদলীয়
গণতেস�ন্ত্রির সমগ্রে েনটওয়ার্টেস�কর্রর ওপর কর্ার্টযেত রকর্রী িনয়ন্ত্রিণ কর্ার্টেস�য়ম কর্েস�রেস�ছ।

সত্তর দলশেস�কর্র মার্টঝার্টমার্টিঝ শার্টসকর্ কর্ংবেস�গ্রেস সংববিার্টদলপেস�ত্রের স্বার্টধীনতার্টেস�কর্ খবি র কর্রেস�ত,
নার্টগিরকর্ স্বার্টধীনতার্ট ও গণতার্টিন্ত্রিকর্ অিধকর্ার্টরেস�কর্ সীিমত কর্রেস�ত বিার্ট এপ্রগুলেস�লিার্টর ওপর সার্টমিয়কর্
স্থিগতার্টেস�দলশ জার্টির কর্রেস�ত,  িনবি রার্টচনেস�কর্ িপিছেস�য় িদলেস�ত ও এপ্রমনিকর্ বিেুস�জ রার্টয়ার্ট িবিেস�রার্টধীপেস�ক্ষ্র
েনতার্টেস�দলর েগ্রেপ্তার্টর কর্রেস�ত েদলেস�শ অভযন্তরীণ জরুির অবিস্থার্ট জার্টির কর্রেস�তও িদ্বধার্ট কর্েস�রিন।
িকর্ন্তু জার্টতীয় স্তেস�র এপ্রই ধরেস�নর পিরিস্থিতর আর পনুরার্টবিৃিত্ত  হয়িন। িকর্ন্তু েদলেস�শর নার্টনার্ট
অংবেস�শ  এপ্রকর্টার্ট  অেস�ঘনার্টিষত  জরুির  অবিস্থার্ট  িবিরার্টজ  কর্রেস�ছ  এপ্রবিংব  িবিেস�দ্রার্টহ  ও  সন্ত্রিার্টসবিার্টদল
েমার্টকর্ার্টিবিলিার্টর নার্টেস�ম গণতার্টিন্ত্রিকর্ কর্ণ্ঠস্বরেস�কর্ িনয়িমত দলমন কর্রার্ট হেস�চ।  তদুলপির, গুলরুত্বেপণূ র
নীিত সংবক্রিার্টন্ত িবিষয়গুলেস�লিার্টেস�ত সংবসদলেস�কর্ এপ্রিড়েস�য় চলিার্ট সরকর্ার্টেস�রর অভযার্টেস�স দলাঁর্ট িড়েস�য় েগেস�ছ
এপ্রবিংব এপ্রমনিকর্ সদূুলরপ্রিসার্টরী তার্টৎপযেত রপণূ র িসদ্ধোর্টন্তগুলেস�লিার্ট গ্রেহণ কর্রার্ট হেস�চ সংবসেস�দলর অনেুস�মার্টদলন
বিার্ট জনগেস�ণর মেস�ধয েকর্ার্টেস�নার্ট আেস�লিার্টচনার্ট ছার্টড়ার্টই, আর েকর্ার্টেস�নার্ট ধরেস�নর গণেস�ভার্টেস�টর েতার্ট প্রিশ্নই
ওেস�ঠ নার্ট। বিৃহৎ বিযবিসার্টয়ী  ও শার্টসকর্েস�শ্রেণীর পার্টিট রগুলেস�লিার্টর মধযকর্ার্টর ক্রিমবিধ রমার্টন আঁতার্টেস�তর
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ফ্েস�লি, তার্ট সবি রভার্টরতীয় স্তেস�র বিার্ট রার্টজয স্তেস�র উভয় েক্ষ্েস�ত্রেই প্রিার্টিতষ্ঠার্টিনকর্ দলুনর্নীতিত ও বিড় বিড়
েকর্েস�লিঙ্কার্টরীর জন হেস�চ এপ্রবিংব কর্েস�প রার্টেস�রট সংবস্থার্টগুলেস�লিার্টর দ্বার্টরার্ট অভূতমার্টত্রোর্টয় বিেুস�জ রার্টয়ার্ট গণতেস�ন্ত্রির
ধংবসপ্রিার্টিপ্ত ঘনটেস�ছ।

ভার্টরতবিেস�ষ র আইন,  িবিচার্টর ও প্রিশার্টসন সংবক্রিার্টন্ত উপিরকর্ার্টঠার্টেস�মার্ট এপ্রবিংব সার্টমিরকর্বিার্টিহনী
এপ্রখনও অেস�নকর্টার্টই ঔপিনেস�বিিশকর্ চিরেস�ত্রের রেস�য় েগেস�ছ। অধীনস্থ প্রিজার্টেস�দলর শার্টসন ও দলমন
কর্রার্টর উেস�দ্দেশ্যেস�শয িবিেস�দলশী শিক্তির দ্বার্টরার্ট ৈতির এপ্রই উপিরকর্ার্টঠার্টেস�মার্ট ভার্টরতীয় জনগেস�ণর বিযার্টপকর্
সংবখযার্টগিরষ্ঠ  অংবশেস�কর্  স্বার্টধীন  নার্টগিরেস�কর্র  অিধকর্ার্টর  ও  মযেত রার্টদলার্ট  িদলেস�ত  অস্বীকর্ার্টর  কর্েস�র।
ঔপিনেস�বিিশকর্ যেতেুস�গর শার্টসকর্-শার্টিসত সম্পর্কেস�কর্রর েযেত সংবসৃ্কিত তার্ট আজও নার্টগিরকর্ত্বে সম্পর্কেস�কর্র
আধিুনকর্  গণতার্টিন্ত্রিকর্  ধার্টরণার্টেস�কর্  ছার্টয়ার্টবিৃত  কর্রেস�ছ,  এপ্রকর্ইসেস�ঙ  কর্েস�ঠার্টরভার্টেস�বি  জার্টত-পার্টেস�তর
িবিভার্টিজত সমার্টজ এপ্রবিংব  েগার্টষ্ঠী  ও  সম্প্রদলার্টেস�য়র  িপতৃতার্টিন্ত্রিকর্ শার্টসন বিযিক্তির স্বার্টধীনতার্ট  ও
অিধকর্ার্টরেস�কর্ মার্টরার্টত্মকর্ভার্টেস�বি বিযার্টহত, এপ্রমনিকর্ ধংবস কর্েস�র। দলার্টনবিীয় আইন; আইন বিিহভূ রত
ও িবিচার্টর বিিহভূ রত দলমনপীড়ন; েজলি েহফ্ার্টজেস�ত অতযার্টচার্টর, ধষ রণ ও হতযার্ট; িমথেকযার্ট 'সংবঘনষ র';
িবিনার্ট িবিচার্টেস�র আটকর্; সংবখযার্টলিঘনু, আিদলবিার্টসী ও রার্টজৈনিতকর্ িবিেস�রার্টধীেস�দলর িবিরুেস�দ্ধে ধরপার্টকর্ড়;
জনগেস�ণর  প্রিিতবিার্টদলী  আেস�ন্দার্টলিেস�নর  ওপর  পিুলিশী  বিবি ররতার্ট  এপ্রবিংব  তথেকার্টকর্িথেকত  'উপদ্রুত
এপ্রলিার্টকর্ার্ট'য়  েসনার্টবিার্টিহনীর  হস্তেস�ক্ষ্প,  েযেতখার্টেস�ন  েসনার্টবিার্টিহনী  েকর্ার্টেস�নার্ট  ধরেস�নর  শার্টিস্তর  ঝুিঁকর্
ছার্টড়ার্টই েভার্টগ কর্েস�র দলমনপীড়েস�নর  'িবিেস�শষ ক্ষ্মতার্ট'  – উপিনেস�বিশ-উত্তর ভার্টরতবিেস�ষ র এপ্রই
'আইেস�নর শার্টসন' িনয়িমতভার্টেস�বি মার্টনবিার্টিধকর্ার্টর লিঙ্ঘনেস�নর সমার্টথেক রকর্ হেস�য় উেস�ঠেস�ছ।

ভার্টরেস�ত রেস�য়েস�ছ বিহু জার্টিতসত্তার্ট ও জনজার্টিত-ভার্টষার্টেস�গার্টষ্ঠী। ক্রিমবিধ রমার্টন অথেকরৈনিতকর্ ও
সার্টংবসৃ্কিতকর্ আদলার্টন-প্রিদলার্টন ও পার্টরস্পরিরকর্ অঙীভবিন, যেতার্টর িপছেস�ন রেস�য়েস�ছ দলশেস�কর্র পর দলশকর্
ধেস�র উপিনেস�বিশবিার্টদল িবিেস�রার্টধী স্বার্টধীনতার্ট আেস�ন্দার্টলিন এপ্রবিংব সার্টম্রার্টজযবিার্টদল িবিেস�রার্টধী ও গণতার্টিন্ত্রিকর্
সংবগ্রোর্টমগুলেস�লিার্টর মেস�ধয িদলেস�য় গেস�ড় ওঠার্ট ঐক্যকর্য  – আমার্টেস�দলর সমার্টেস�জর বিহুজার্টিতকর্ চিরেস�ত্রের
ওপর এপ্রকর্ ঐক্যকর্যবিদ্ধে ভার্টরতীয় মখুচিবি প্রিদলার্টন কর্েস�রেস�ছ। িকর্ন্তু জনগেস�ণর ঐক্যকর্য গেস�ড় ওঠার্টর
এপ্রই প্রিিক্রিয়ার্টেস�কর্ কর্ণ্টকিকর্ত কর্রেস�ছ প্রিকর্ট আঞ্চিলিকর্ ৈবিষময  এপ্রবিংব  উগ্রে জার্টতীয়তার্টবিার্টদলী  ও
অিত-েকর্িন্দ্রকর্ ভার্টরতীয় রার্টেস�ষ্ট্রর িনলি রজ্জি ৈবিষমযমলূিকর্ আচরণ তথেকার্ট ধার্টরার্টবিার্টিহকর্ দলমেস�নর নীিত,
যেতার্টর চরম প্রিকর্ার্টশ েদলখার্ট েগেস�ছ কর্ার্টশ্মীর ও উত্তর-পবূি রার্টঞ্চেস�লি। িবিিভন্ন জার্টিতসত্তার্ট ও জার্টতীয়
সংবখযার্টলিঘনেুস�দলর তার্টই িবিিভন্ন রূপ ও মার্টত্রোর্টর আত্মিনয়ন্ত্রিেস�ণর জনয দলীঘন রস্থার্টয়ী সংবগ্রোর্টম চার্টলিার্টেস�ত
বিার্টধয কর্রার্ট হেস�চ। এপ্রই সমস্ত আকর্ার্টঙ্খার্ট ও সংবগ্রোর্টমেস�কর্ বিবি ররভার্টেস�বি দলমন কর্রার্ট ছার্টড়ার্টও রার্টষ্ট্র 'ভার্টগ
কর্র ও শার্টসন কর্র'র েকর্ৌঁশলি এপ্রবিংব িবিেস�দ্রার্টহ দলমেস�ন সার্টমিরকর্ অিভযেতার্টন চার্টিলিেস�য় থেকার্টেস�কর্, সংবকর্ীণ র
জনজার্টিতগত  ও  ভ্রার্টতৃঘনার্টতী  সংবঘনষ রেস�কর্  উেস�স্ক  েদলয়  এপ্রবিংব  ধার্টরার্টবিার্টিহকর্  িহংবসার্ট  ও  িনরীহ
নার্টগিরকর্েস�দলর িনরার্টপত্তার্টহীনতার্টর পিরিস্থিতেস�কর্ বিজার্টয় রার্টেস�খ।

ভার্টরতবিষ র বিহুধেস�ম রর  েদলশও বিেস�ট। িকর্ন্তু ধমর্নীতয়  িবিষয়গুলেস�লিার্ট  েথেকেস�কর্ রার্টজৈনিতকর্ ও
রার্টষ্ট্রীয়  িবিষয়গুলেস�লিার্টেস�কর্ কর্েস�ঠার্টরভার্টেস�বি িবিিচন্ন রার্টখার্টর  অেস�থেক র ধম রিনরেস�পক্ষ্তার্টেস�কর্ বিলিবিৎ কর্রার্টর
পিরবিেস�তর  রার্টষ্ট্র  ধম রিনরেস�পক্ষ্তার্টেস�কর্  সার্টম্প্রদলার্টিয়কর্  সম্প্রীিতর  নযূনতম  ধার্টরণার্টেস�ত  পযেত রবিিসত
কর্েস�রেস�ছ এপ্রবিংব সংবখযার্টগিরষ্ঠ সম্প্রদলার্টেস�য়র শিক্তিশার্টলিী সার্টম্প্রদলার্টিয়কর্ সমার্টেস�বিেস�শর মেুস�খ রার্টষ্ট্র িপছু

হেস�ঠ  ও  এপ্রমনিকর্  সার্টম্প্রদলার্টিয়কর্  িহংবসার্টর  শিক্তিগুলেস�লিার্টর  সেস�ঙ  আঁতার্টত  কর্েস�র।  সার্টম্প্রিতকর্
বিছরগুলেস�লিার্টেস�ত আেস�মিরকর্ার্টর  দ্বার্টরার্ট  ইসলিার্টমেস�কর্ ভয়ঙ্কররূেস�প িচিত্রেত কর্রার্ট  এপ্রবিংব  মসুিলিমেস�দলর
িবিরুেস�দ্ধে  ঘৃনণার্ট  ও  হতযার্টর  রার্টজনীিত  প্রিচার্টর  ও  অনশুীলিন  ভার্টরতবিেস�ষ রর  রার্টজৈনিতকর্
সার্টম্প্রদলার্টিয়কর্তার্টবিার্টেস�দলর  ইিতহার্টসেস�কর্  মদলত  েযেতার্টগার্টেস�চ।  ভার্টরেস�তর  গণতন্ত্রি  ও  সার্টংবসৃ্কিতকর্
বিহুত্বেবিার্টেস�দলর অিস্তেস�ত্বের িবিরুেস�দ্ধে আগ্রোর্টসী সংবখযার্টগুলরু সার্টম্প্রদলার্টিয়কর্তার্ট এপ্রকর্ ফ্যার্টিসবিার্টদলী িবিপদল
হার্টিজর কর্রেস�ছ। ধম রিনরেস�পক্ষ্তার্ট অজ রন তার্টই ভার্টরেস�তর গণতার্টিন্ত্রিকর্ িবিপ্লেস�বির এপ্রকর্ মলূি কর্তরবিয
িহসার্টেস�বি রেস�য়েস�ছ।

ব্রার্টহ্মণযবিার্টদল ও নয়ার্ট-ব্রার্টহ্মণযবিার্টেস�দলর মতার্টদলশ র ও সংবসৃ্কিতর দ্বার্টরার্ট জার্টতপার্টতগত িনপীড়ন
ও ৈবিষময হলি ভার্টরেস�তর রার্টষ্ট্র ও সমার্টেস�জ অপর এপ্রকর্  দূলিষত িদলকর্। সার্টমার্টিজকর্ িনপীড়েস�নর
অবিসার্টন ও জার্টতপার্টত বিযবিস্থার্টর িবিেস�লিার্টপ তার্টই িবিপ্লবিী লিেস�ক্ষ্যর আর এপ্রকর্টার্ট েমৌঁিলিকর্ কর্তরবিয।
ভার্টরতীয় রার্টষ্ট্র সমস্ত ধরেস�নর িপতৃতার্টিন্ত্রিকর্ কর্ার্টঠার্টেস�মার্ট ও শিক্তিগুলেস�লিার্টেস�কর্ রক্ষ্ার্ট কর্েস�র ও তার্টেস�দলর
বিার্টড়বিার্টড়ন্ত ঘনটার্টয়,  এপ্রকর্ইসার্টেস�থেক মিহলিার্টেস�দলর সমতার্ট ও ক্ষ্মতার্টয়ন িনেস�য় বিড় বিড় কর্থেকার্ট বিেস�লি
থেকার্টেস�কর্।  ভার্টরেস�তর  রার্টজৈনিতকর্  বিযবিস্থার্টর  িবিিভন্ন  স্তেস�র  িবিদলযমার্টন  ধমর্নীতয়  েমৌঁলিবিার্টদল,
সার্টম্প্রদলার্টিয়কর্তার্ট,  জার্টতপার্টত,  িলিঙ  ৈবিষেস�মযর  দৃলিষ্টিভঙী,  অনযার্টনয  জার্টিতর  প্রিিত  চরম
অসিহষুতার্ট,  ভার্টষার্টগত  ও  আঞ্চিলিকর্  জার্টিতদলেস�মর  পিরঘনটনার্টগুলেস�লিার্ট  েফ্েস�লি  আসার্ট   িনছকর্
সার্টমন্ততার্টিন্ত্রিকর্-ঔপিনেস�বিিশকর্ যেতেুস�গর স্মার্টরকর্িচহ্ন নয়,  তার্টরার্ট  'আধিুনকর্'  ভার্টরেস�তর অিবিেস�চদলয
অঙ। শার্টসকর্েস�শ্রেণী ও তার্টেস�দলর পার্টিট রগুলেস�লিার্ট শ্রেমজীবিী জনগেস�ণর ক্রিমবিধ রমার্টন গণতার্টিন্ত্রিকর্ ঐক্যকর্য
ও জার্টগরণেস�কর্ দুলবি রলি কর্রার্ট ও ভার্টঙার্টর জনয এপ্রই সমস্ত হার্টিতয়ার্টরগুলেস�লিার্টেস�কর্ সপুিরকর্িল্পতভার্টেস�বি
কর্ার্টেস�জ লিার্টগার্টয়।

িবিপ্লেস�বির স্তর
ভার্টরতীয় সমার্টেস�জ রেস�য়েস�ছ চার্টরিট মখুয দ্বন্দ্ব  – সার্টম্রার্টজযবিার্টদল ও ভার্টরতীয় জনগেস�ণর

মধযকর্ার্টর দ্বন্দ্ব, সার্টমন্ততার্টিন্ত্রিকর্ অবিেস�শষ তথেকার্ট শৃঙ্খলি ও বিযার্টপকর্ জনগেস�ণর মধযকর্ার্টর দ্বন্দ্ব, বিৃহৎ
পুিঁজ  ও  ভার্টরতীয়  জনগণ,  িবিেস�শষত  শ্রেিমকর্েস�শ্রেণী  ও  কৃর্ষকর্েস�দলর  মধযকর্ার্টর  দ্বন্দ্ব  এপ্রবিংব
শার্টসকর্েস�শ্রেণীর িবিিভন্ন অংবেস�শর মধযকর্ার্টর দ্বন্দ্ব। এপ্রর মেস�ধয প্রিথেকম িতনিট দ্বন্দ্ব ৈবিরী প্রিকৃর্িতর,
েশেস�ষরিট সার্টধার্টরণভার্টেস�বি অৈবিরীমলূিকর্ যেতার্ট  দলরকর্ষার্টকর্িষ ও আপেস�সর জিটলি প্রিিক্রিয়ার্টর মধয
িদলেস�য় সমার্টধার্টন হয়। ৈবিরীমলূিকর্ দ্বন্দ্বগুলেস�লিার্টর তীব্রতার্ট বিৃিদ্ধের মধয িদলেস�য় সার্টম্রার্টজযবিার্টদল,  বিৃহৎ
পুিঁজ ও সার্টমন্ত অবিেস�শষ কর্ার্টযেত রত এপ্রকর্িট েজার্টট িহসার্টেস�বি েদলখার্ট েদলয় যেতার্টর পার্টষার্টণভার্টেস�রর নীেস�চ
আমার্টেস�দলর জনগণ আতরনার্টদল কর্রেস�ছন। এপ্রইভার্টেস�বি এপ্রই েজার্টট ও বিযার্টপকর্ ভার্টরতীয় জনগেস�ণর
মধযকর্ার্টর ৈবিরীতার্ট বিতরমার্টন ভার্টরতীয় সমার্টেস�জ প্রিধার্টন দ্বন্দ্ব িহসার্টেস�বি েদলখার্ট েদলয় এপ্রবিংব এপ্রই দ্বন্দ্বেস�কর্
আয়ত্ত  কর্রার্ট  ও  সমার্টধার্টন  কর্রার্টর  মধয  িদলেস�য়ই  েকর্বিলিমার্টত্রে  িবিদলযমার্টন  িনপীড়নমলূিকর্
শার্টসনবিযবিস্থার্টেস�কর্ উৎখার্টত কর্রার্ট যেতার্টেস�বি।

এপ্রই মখুয দ্বন্দ্বগুলেস�লিার্ট আমার্টেস�দলর িবিপ্লেস�বির স্তর িনধ রার্টরণ কর্েস�র েদলয় – জনগণতার্টিন্ত্রিকর্
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িবিপ্লেস�বির স্তর, যেতার্টর অক্ষ্ হলি কৃর্িষিবিপ্লবি। এপ্রই গণতার্টিন্ত্রিকর্ িবিপ্লেস�বির প্রিার্টথেকিমকর্ লিক্ষ্য হলি সমস্ত
সার্টমন্ত অবিেস�শেস�ষর িবিেস�লিার্টপসার্টধন, সার্টম্রার্টজযবিার্টদলী আিধপেস�তযর অবিসার্টন, কর্ার্টযেত রকর্রী কর্র বিযবিস্থার্টর
জার্টতীয়কর্রণ ও অনযার্টনয উপার্টেস�য়র মার্টধযেস�ম বিহৃৎ পুিঁজেস�কর্ সংবযেতত ও িনয়ন্ত্রিণ কর্রার্ট এপ্রবিংব সমগ্রে
শার্টসনযেতন্ত্রি ও বিযবিস্থার্টপনার্টর গণতার্টিন্ত্রিকর্ীকর্রণ ঘনটার্টেস�নার্ট। িবিজয়ী গণতার্টিন্ত্রিকর্ িবিপ্লবি হেস�য় উঠেস�বি
সমার্টজতেস�ন্ত্রির িদলেস�কর্ এপ্রকর্ দৃলঢ় পদলেস�ক্ষ্প এপ্রবিংব তার্ট িনরবিিচন্ন সমার্টজতার্টিন্ত্রিকর্ উত্তরেস�ণর বিস্তুগত
িভিত্তেস�কর্ শিক্তিশার্টলিী কর্রেস�বি।

শ্রেিমকর্েস�শ্রেণীর েনতৃত্বে
ভার্টরতীয় জনগেস�ণর সবিেস�চেস�য় দৃলঢ় িবিপ্লবিী এপ্রবিংব সবিেস�থেকেস�কর্ সংবগিঠত ও অগ্রেণী বিার্টিহনী

িহসার্টেস�বি এপ্রকর্মার্টত্রে শ্রেিমকর্েস�শ্রেণীর েনতৃেস�ত্বেই ভার্টরতবিেস�ষ র জনগণতার্টিন্ত্রিকর্ িবিপ্লবি সম্পর্কন্ন হেস�ত
পার্টেস�র।

জনগণতার্টিন্ত্রিকর্  িবিপ্লবিেস�কর্  িবিজয়  পযেত রন্ত  এপ্রিগেস�য়  িনেস�য়  েযেতেস�ত  শ্রেিমকর্েস�শ্রেণীেস�কর্  এপ্রকর্
ঐক্যকর্যবিদ্ধে ও স্বার্টধীন  রার্টজৈনিতকর্ শিক্তি িহসার্টেস�বি আত্মপ্রিকর্ার্টশ কর্রেস�ত হেস�বি এপ্রবিংব  সার্টধার্টরণ
গণতার্টিন্ত্রিকর্  আেস�ন্দার্টলিেস�নর  ওপর  িনেস�জর  েনতৃেস�ত্বের  িবিকর্ার্টশ  ঘনটার্টেস�ত  হেস�বি।  এপ্রই  লিেস�ক্ষ্য
শ্রেিমকর্েস�শ্রেণী অবিশযই 

কর্) গ্রোর্টমার্টঞ্চেস�লি তার্টর  বিৃহত্তম বিার্টিহনী  ও শহরার্টঞ্চেস�লি ছিড়েস�য় িছিটেস�য় থেকার্টকর্ার্ট  বিযার্টপকর্
অসংবগিঠত শ্রেিমকর্েস�দলর ওপর িবিেস�শষ গুলরুত্বে িদলেস�য় িনেস�জেস�কর্ ঐক্যকর্যবিদ্ধে কর্রেস�বি,
শ্রেমজীবিী  জনগেস�ণর কর্ার্টেস�জর পিরেস�বিশ ও জীবিনযেতার্টত্রোর্টর  উন্নয়েস�নর  জনয  লিড়ার্টই
কর্রেস�বি,  আন্তজরার্টিতকর্  পুিঁজ  ও  ভার্টরতীয়  বিৃহৎ  বিেুস�জ রার্টয়ার্টেস�দলর  পযেত রার্টয়ক্রিিমকর্  েযেত
সংবকর্েস�টর মেুস�খার্টমিুখ হেস�ত হয় তার্টর েবিার্টঝার্টেস�কর্ ভার্টরেস�তর জনগেস�ণর কর্াঁর্টেস�ধ চার্টপার্টেস�নার্টর
প্রিেস�চষ্টিার্টেস�কর্ প্রিিতহত কর্রেস�বি;

খ)  িবিপ্লবিী  কৃর্ষকর্  সংবগ্রোর্টমগুলেস�লিার্টেস�কর্  সমথেক রন  ও  সংবগিঠত  কর্রেস�বি  এপ্রবিংব  গ্রোর্টমার্টঞ্চেস�লি
শিক্তিশার্টলিী ঘনাঁর্ট িট গেস�ড় তুলিেস�বি ;

গ) ভার্টরতীয় জনগেস�ণর গণতার্টিন্ত্রিকর্ ও সার্টম্রার্টজযবিার্টদল িবিেস�রার্টধী  সবিধরেস�নর  সংবগ্রোর্টমেস�কর্
সমথেকরন ও সংবগিঠত কর্রেস�বি;

ঘন) নার্টরী  মিুক্তির  আেস�ন্দার্টলিনেস�কর্  সংবগিঠত  কর্রেস�বি,  সমথেকরন  জার্টনার্টেস�বি  ও  তার্টর  সেস�ঙ
ঐক্যকর্যবিদ্ধে হেস�বি;

ঙ) দলিলিত ও অনযার্টনয িনপীিড়ত জার্টিতগুলেস�লিার্টর িবিরুেস�দ্ধে চলিেস�ত থেকার্টকর্ার্ট সমস্ত ধরেস�নর
িনপীড়ন, ৈবিষময ও তীব্র ঘৃনণার্টর অবিসার্টন এপ্রবিংব জার্টতপার্টেস�তর বিযবিস্থার্টেস�কর্ই িবিেস�লিার্টপ
কর্রার্টর  লিেস�ক্ষ্য পিরচার্টিলিত সংবগ্রোর্টমগুলেস�লিার্টেস�কর্ সমথেক রন কর্রেস�বি,  সংবগিঠত কর্রেস�বি ও
তার্টেস�দলর সেস�ঙ ঐক্যকর্যবিদ্ধে হেস�বি;

চ) িনপীিড়ত জার্টিতসত্তার্টগুলেস�লিার্টর আত্মিনয়ন্ত্রিেস�ণর অিধকর্ার্টর, ধমর্নীতয় সংবখযার্টলিঘনেুস�দলর ধমর্নীতয়
ও  সার্টংবসৃ্কিতকর্  স্বার্টধীনতার্ট,  উপজার্টিত  সম্প্রদলার্টয়  ও  অনযার্টনয  েদলশীয়  জনগেস�ণর

মযেত রার্টদলার্ট,  সমতার্ট  ও  নযার্টেস�য়র  অিধকর্ার্টেস�রর  জনয  তার্টেস�দলর  সংবগ্রোর্টমগুলেস�লিার্টেস�কর্  সমথেক রন
কর্রেস�বি, সংবগিঠত কর্রেস�বি ও তার্টেস�দলর সেস�ঙ ঐক্যকর্যবিদ্ধে হেস�বি;

ছ) বিিুদ্ধেজীবিীেস�দলর  প্রিগিতশীলি  গণতার্টিন্ত্রিকর্  আকর্ার্টঙ্খার্ট  ও  উেস�দলযার্টগগুলেস�লিার্টেস�কর্  সমথেক রন
জার্টনার্টেস�বি ও েসগুলেস�লিার্টেস�কর্ এপ্রিগেস�য় িনেস�য় যেতার্টেস�বি;

জ) কর্েস�পরার্টেস�রট  সংবস্থার্টগুলেস�লিার্টর  আিধপেস�তয  থেকার্টকর্ার্ট  প্রিিতিক্রিয়ার্টশীলি  প্রিচার্টরমার্টধযেস�মর
িবিপরীেস�ত  এপ্রকর্  গণতার্টিন্ত্রিকর্  প্রিচার্টরবিযবিস্থার্ট  গেস�ড়  েতার্টলিার্টর  এপ্রবিংব  পলিার্টয়নবিার্টদলী
িবিেস�নার্টদলেস�নর  প্রিধার্টন  ও  আিধপতযকর্ার্টরী  ধার্টরার্টেস�কর্  চযার্টেস�লিঞ্জ  জার্টনার্টেস�ত  জনগেস�ণর
সংবসৃ্কিতর িদলগন্তেস�কর্ প্রিসার্টিরত কর্রার্টর প্রিিতিট প্রিেস�চষ্টিার্টেস�কর্ সমথেক রন জার্টনার্টেস�বি;

ঝ) দলিক্ষ্ণ এপ্রিশয়ার্টয় অনযত্রে জনগেস�ণর প্রিগিতশীলি সংবগ্রোর্টমেস�কর্ সমথেক রন কর্রেস�বি ও তার্টর
সেস�ঙ সংবহিত গেস�ড় তুলিেস�বি;

ঞ) সার্টম্রার্টজযবিার্টদল ও বিণ রবিার্টেস�দলর িবিরুেস�দ্ধে অিধকর্ার্টর ও মযেত রার্টদলার্টর জনয প্রিবিার্টসী ভার্টরতীয় ও
দলিক্ষ্ণ এপ্রিশয়ার্টর অনযার্টনয জনগেস�ণর প্রিগিতশীলি সংবগ্রোর্টম ও উেস�দলযার্টগেস�কর্ সমথেক রন
কর্রেস�বি ও তার্টর সেস�ঙ ঐক্যকর্যবিদ্ধে হেস�বি;

ট) আন্তজরার্টিতকর্ শ্রেিমকর্েস�শ্রেণীর আেস�ন্দার্টলিেস�নর সেস�ঙ ঐক্যকর্যবিদ্ধে হেস�বি এপ্রবিংব সার্টম্রার্টজযবিার্টদল ও
প্রিিতিক্রিয়ার্টশীলি শিক্তিগুলেস�লিার্টর  িবিরুেস�দ্ধে  এপ্রবিংব  স্বার্টধীনতার্ট,  গণতন্ত্রি ও  সমার্টজতেস�ন্ত্রির
জনয িবিেস�শ্বর জনগেস�ণর সংবগ্রোর্টমেস�কর্ সমথেকরন জার্টনার্টেস�বি।

শ্রেিমকর্েস�শ্রেণীর রার্টজৈনিতকর্ আঘনার্টত হার্টনার্টর ক্ষ্মতার্টেস�কর্ তীক্ষ্ণতর ও সংবহত কর্রার্টর জনয
পার্টিট র সমস্ত বিার্টম শিক্তির মেস�ধয আেস�ন্দার্টলিনিভিত্তকর্ ঐক্যকর্য গেস�ড় তুলিেস�ত িবিেস�শষ গুলরুত্বে আেস�রার্টপ
কর্রেস�বি যেতার্টেস�ত সার্টম্রার্টজযবিার্টদল ও বিৃহৎ পুিঁজর আক্রিমণেস�কর্ প্রিিতহত কর্রার্ট যেতার্টয়। সমস্ত বিার্টম ও
গণতার্টিন্ত্রিকর্ শিক্তিগুলেস�লিার্টর বিযার্টপকর্ িভিত্তকর্ ঐক্যকর্য গেস�ড় তুলিেস�ত প্রিিতিট উেস�দলযার্টেস�গর পার্টশার্টপার্টিশ
পার্টিট র সমস্ত ভার্টরতীয় কর্িমউিনস্টেস�দলর এপ্রকর্িট এপ্রকর্কর্ পার্টিট রর পতার্টকর্ার্টতেস�লি ঐক্যকর্যবিদ্ধে কর্রার্টর
ঐক্যিতহার্টিসকর্ লিেস�ক্ষ্যর প্রিিত প্রিিতশ্রুতিতবিদ্ধে,  েযেত ঐক্যকর্য গেস�ড় উঠেস�বি কর্িমউিনস্ট আেস�ন্দার্টলিেস�নর
মধযকর্ার্টর  সমার্টজগণতার্টিন্ত্রিকর্ প্রিবিণতার্ট  এপ্রবিংব বিার্টম  দুলঃসার্টহিসকর্তার্টবিার্টদল  ও  আধার্ট-ৈনরার্টজযবিার্টদলী
েঝাঁর্টকর্গুলেস�লিার্টর িবিরুেস�দ্ধে অবিযার্টহত সংবগ্রোর্টেস�মর মধয িদলেস�য়।

জনগণতার্টিন্ত্রিকর্ েমার্টচ রার্ট
শার্টসকর্েস�শ্রেণীর িনম রম েশার্টষণ ও অতযার্টচার্টেস�রর িবিরুেস�দ্ধে ভার্টরতীয় জনগণ বিার্টেস�র বিার্টেস�র

সংবগ্রোর্টেস�ম েজেস�গ উেস�ঠেস�ছন। তার্টেস�দলর জার্টগরণ নার্টনার্ট রূপ পিরগ্রেহ কর্েস�র এপ্রবিংব িবিিভন্ন পার্টিট র ও
অ-পার্টিট র শিক্তিসমহূ, এপ্রমনিকর্ েকর্ার্টেস�নার্ট েকর্ার্টেস�নার্ট সময় িবিেস�রার্টধী অবিস্থার্টেস�ন থেকার্টকর্ার্ট শার্টসকর্েস�শ্রেণীর
পার্টিট রগুলেস�লিার্টও এপ্রইসবি সংবগ্রোর্টেস�ম েনতৃত্বে েদলয়। পার্টিট র এপ্রই সমস্ত সংবগ্রোর্টমগুলেস�লিার্টেস�কর্ সমথেক রন কর্েস�র
এপ্রবিংব জনগণতার্টিন্ত্রিকর্ িবিপ্লেস�বির লিক্ষ্যার্টিভমেুস�খ েসগুলেস�লিার্টেস�কর্ িদলশার্ট প্রিদলার্টেস�নর জনয সবি রদলার্ট সেস�চষ্টি
থেকার্টেস�কর্।

শ্রেিমকর্েস�শ্রেণীর  েনতৃেস�ত্বে  গণতার্টিন্ত্রিকর্  িবিপ্লেস�বির  প্রিধার্টন  শিক্তিই  হলি  কৃর্ষকর্।  পার্টিট র
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সম্পর্কূণ রভার্টেস�বি  গিরবি  কৃর্ষকর্  ও  গ্রোর্টমীণ  সবি রহার্টরার্টেস�দলর  ওপর  িনভ রর  কর্েস�র,  দৃলঢ়তার্টর  সার্টেস�থেক
মধযকৃর্ষকর্ ও মধযেস�শ্রেণীর অনযার্টনয অংবেস�শর সার্টেস�থেক ঐক্যকর্যবিদ্ধে হয় এপ্রবিংব এপ্রমনিকর্ ধনীচার্টিষেস�দলরও
এপ্রকর্িট অংবশেস�কর্ জয় কর্রার্টর সার্টেস�থেক সার্টেস�থেক বিার্টিকর্ অংবশিটেস�কর্ িনরেস�পক্ষ্ রার্টখার্টর েচষ্টিার্ট কর্েস�র যেতার্টেস�ত
অিধকর্ার্টংবশেস�কর্ িবিপ্লেস�বির শত্রুদেস�দলর সেস�ঙ েযেতার্টগ েদলওয়ার্ট েথেকেস�কর্ িনবিৃত্ত কর্রার্ট যেতার্টয়। শহরার্টঞ্চেস�লি
পার্টিট রর মলূি িভিত্ত হলি শহেস�রর গিরবি ও েমহনিত জনগণ আর মধযিবিত্ত েশ্রেণীর িকর্ছু অংবশ
হেস�লিন  গুলরুত্বেপণূ র িমত্রে।  েছার্টট  বিযবিসার্টয়ী  ও  উৎপার্টদলকর্  এপ্রবিংব  অনযার্টনয  েছার্টট  ও  মার্টঝার্টির
পুিঁজপিত ও বিেুস�জ রার্টয়ার্ট বিিুদ্ধেজীবিীেস�দলর সার্টধার্টরণত েদলার্টদলুলিযমার্টন এপ্রবিংব অস্থার্টয়ী িমত্রে িহসার্টেস�বি েদলখার্ট
যেতার্টয়।

জনগণতার্টিন্ত্রিকর্ িবিপ্লবিেস�কর্ েশষ  অবিিধ  চার্টিলিেস�য়  িনেস�য়  যেতার্টওয়ার্টর  জনয  শ্রেিমকর্েস�শ্রেণীর
েনতৃেস�ত্বে,  শ্রেিমকর্-কৃর্ষকর্ ৈমত্রেীর  িভিত্তেস�ত,  এপ্রই সমস্ত েশ্রেণীগুলেস�লিার্টেস�কর্ িনেস�য় জনগণতার্টিন্ত্রিকর্
েমার্টচ রার্ট গঠন কর্রার্ট আবিশযকর্। এপ্রই লিেস�ক্ষ্য পার্টিট র বিহু ধরেস�নর েশ্রেণী ও স্তেস�রর সংবগঠন এপ্রবিংব বিহু
েশ্রেণীর  যেতকু্তিেস�মার্টচ রার্টর  সংবগঠন গেস�ড় েতার্টেস�লি এপ্রবিংব  তার্টেস�দলর েভতর েথেকেস�কর্ ও তার্টেস�দলর সেস�ঙ
সহেস�যেতার্টিগতার্ট কর্েস�র কর্ার্টজ চার্টলিার্টয়। েকর্ার্টেস�নার্ট িনিদল রষ্টি রার্টজৈনিতকর্ পিরিস্থিতর প্রিেস�য়ার্টজন অনযুেতার্টয়ী
পার্টিট র ইসযুিভিত্তকর্ েযেতৌঁথেক আেস�ন্দার্টলিেস�ন সমস্ত লিড়ার্টকুর্ গণতার্টিন্ত্রিকর্ শিক্তির সেস�ঙ হার্টত েমলিার্টেস�ত
এপ্রবিংব এপ্রমনিকর্ অল্প সমেস�য়র জনয হেস�লিও উপযেতকু্তি সার্টধার্টরণ কর্ম রসচূীর িভিত্তেস�ত েজার্টট গঠন
কর্রেস�তও প্রিস্তুত থেকার্টকর্েস�বি।

িবিপ্লেস�বির পথেক
ভার্টরেস�তর মেস�তার্ট িবিশার্টলি ও জিটলিতার্টপণূ র েদলেস�শ গণতার্টিন্ত্রিকর্ িবিপ্লবি সম্পর্কন্ন কর্রেস�ত েগেস�লি

কর্িমউিনস্ট পার্টিট রেস�কর্ কর্ার্টেস�জর সমার্টবিয প্রিিতিট েক্ষ্ত্রেেস�কর্ ও সংবগ্রোর্টেস�মর অসংবসদলীয় ও সংবসদলীয়
রূপেস�কর্ এপ্রবিংব এপ্রকর্িট রূপ েথেকেস�কর্ অনয রূেস�প দ্রুত উত্তরণেস�কর্ আয়ত্ত কর্রার্টর বিযার্টপার্টেস�র িবিেস�শষ
দলক্ষ্ হেস�ত হেস�বি। পার্টিট র তার্টই সমস্ত প্রিেস�য়ার্টজনীয় রূেস�পর সংবগ্রোর্টম ও সংবগঠেস�নর মেস�ধয অঙার্টঙী
সমন্বয় সার্টধেস�নর মার্টধযেস�ম এপ্রকর্ সার্টমিগ্রেকর্ িবিপ্লবিী অনশুীলিেস�নর িবিকর্ার্টশ ঘনটার্টেস�ত সেস�চষ্টি থেকার্টেস�কর্।

স্বার্টভার্টিবিকর্  পিরিস্থিতেস�ত  ভার্টরতীয়  শার্টসনবিযবিস্থার্ট  কর্িমউিনস্টেস�দলর েখার্টলিার্ট,  আইনী  ও
সংবসদলীয় উপার্টেস�য় কর্ার্টজ কর্রার্টর সেুস�যেতার্টগ েদলয়। সংবসদলীয় েক্ষ্েস�ত্রে, পার্টিট রর বিিুনয়ার্টদলী যেতকু্তিেস�মার্টচ রার্টর
লিার্টইেস�নর সেস�ঙ সঙিত েরেস�খ যেতথেকার্টযেতথেক িনবি রার্টচনী েকর্ৌঁশলি গেস�ড় তুেস�লি দলীঘন র সমেস�য়র জনয িবিপ্লবিী
িবিেস�রার্টধীপেস�ক্ষ্র ভূিমকর্ার্ট গ্রেহেস�ণ পার্টিট রেস�কর্ প্রিস্তুত থেকার্টকর্েস�ত হেস�বি। িনবি রার্টচনী সংবগ্রোর্টেস�মর প্রিিক্রিয়ার্টয়
কর্িমউিনস্টেস�দলর  পেস�ক্ষ্  স্থার্টনীয়  সংবস্থার্টগুলেস�লিার্টেস�ত,  এপ্রমনিকর্  রার্টজয  িবিধার্টনসভার্টগুলেস�লিার্টেস�তও
সংবখযার্টগিরষ্ঠতার্ট অজ রন কর্রার্ট সমবি। দলীঘন রস্থার্টয়ী ও েজার্টরদলার্টর রার্টজৈনিতকর্ সংবগ্রোর্টেস�মর মধয িদলেস�য়
েশ্রেণীশিক্তির  ভার্টরসার্টময  অনকূুর্েস�লি  েঘনার্টরার্টেস�নার্টর  পার্টশার্টপার্টিশ  পার্টিট র  স্বার্টধীনভার্টেস�বি  অথেকবিার্ট
সমমেস�নার্টভার্টবিার্টপন্ন শিক্তিগুলেস�লিার্টর সার্টেস�থেক যেতকু্তিভার্টেস�বি এপ্রই সেুস�যেতার্টগগুলেস�লিার্ট কর্ার্টেস�জ লিার্টগার্টেস�ত প্রিস্তুত, তেস�বি
তার্ট এপ্রই শেস�তর েযেত িনবি রার্টচকর্েস�দলর কর্ার্টেস�ছ প্রিদলত্ত িনজস্ব প্রিিতশ্রুতিতগুলেস�লিার্টেস�কর্ পরূণ কর্রার্টর মেস�তার্ট
শিক্তি পার্টিট রর থেকার্টকর্ার্ট চার্টই।

যেতার্টই েহার্টকর্ নার্ট েকর্ন,  এপ্রই সমস্ত স্থার্টনীয় সংবস্থার্ট ও সরকর্ার্টেস�রর সার্টেস�থেক সম্পর্ককর্র রার্টখার্ট ও
েসগুলেস�লিার্টর মেস�ধয  ভূিমকর্ার্ট  রার্টখার্টর  েক্ষ্েস�ত্রে  িনম্নলিলিিখত  েমৌঁিলিকর্  নীিতগুলেস�লিার্টর  দ্বার্টরার্ট  পার্টিট র
পিরচার্টিলিত হেস�বি :

কর্) েযেত েকর্ার্টেস�নার্ট  মেূস�লিযই পার্টিট রেস�কর্ স্বার্টধীন সার্টংবগঠিনকর্ কর্ার্টজ চার্টিলিেস�য় েযেতেস�ত হেস�বি ও
রার্টজৈনিতকর্ উেস�দলযার্টগ হার্টেস�ত রার্টখেস�ত হেস�বি,

খ) স্থার্টনীয় সংবস্থার্ট বিার্ট সরকর্ার্টেস�রর ক্ষ্মতার্টেস�কর্ েমৌঁিলিকর্ গণতার্টিন্ত্রিকর্ সংবস্কার্টরগুলেস�লিার্ট চার্টিলিেস�য়
িনেস�য় যেতার্টওয়ার্টর জনয  এপ্রবিংব এপ্রকর্িট নয়ার্ট  গণতার্টিন্ত্রিকর্ িবিপ্লেস�বির িদলশার্টয় জনগেস�ণর
েচতনার্ট িবিকর্ার্টেস�শর জনয পেুস�রার্টপিুর কর্ার্টেস�জ লিার্টগার্টেস�ত হেস�বি,

গ) েকর্ন্দ্রীয় সরকর্ার্টর পযেত রন্ত পরবিতর্নীত উচতর সংবস্থার্টর সার্টেস�পেস�ক্ষ্ এপ্রই ধরেস�নর স্থার্টনীয়
সংবস্থার্ট  ও  সরকর্ার্টরগুলেস�লিার্ট  এপ্রকর্  বিৃহত্তর  িবিপ্লবিী  িবিেস�রার্টধীপেস�ক্ষ্র  অিবিেস�চদলয  অংবশ
িহসার্টেস�বি কর্ার্টজ কর্রেস�বি,

ঘন) স্থার্টনীয় সংবস্থার্ট/সরকর্ার্টর ও পার্টিট র উভয়েস�কর্ই িনিশ্চিত কর্রেস�ত হেস�বি যেতার্টেস�ত গণতার্টিন্ত্রিকর্
শিক্তি,  গণতার্টিন্ত্রিকর্ েচতনার্ট  ও গণতার্টিন্ত্রিকর্ আেস�ন্দার্টলিেস�নর স্বার্টধীন  িবিকর্ার্টশ েকর্ার্টেস�নার্ট
অবিস্থার্টেস�তই বিার্টধার্টপ্রিার্টপ্ত নার্ট হয়।

ভার্টরতবিেস�ষ রর উপিনেস�বিশবিার্টদল িবিেস�রার্টধী সংবগ্রোর্টম,  কর্িমউিনস্ট আেস�ন্দার্টলিন ও কর্েস�প রার্টেস�রট
িবিেস�রার্টধী  িবিকর্ার্টশমার্টন আেস�ন্দার্টলিেস�নর ইিতহার্টস িবিিভন্ন রূেস�প ও মার্টত্রোর্টয় জনগেস�ণর ক্ষ্মতার্টর
উদ্ভবেস�বির দৃলষ্টিার্টেস�ন্ত পিরপণূ র রেস�য়েস�ছ – েযেতমন নীেস�চরতলিার্টয় িবিিভন্ন ধরেস�নর জনগেস�ণর কর্িমিট,
কর্ার্টরখার্টনার্ট  ও/বিার্ট  শ্রেিমকর্েস�দলর  বিসবিার্টেস�সর  স্থেস�লি  শ্রেিমকর্/নার্টগিরকর্  কর্ার্টউিন্সিলি  ও  জনগেস�ণর
স্বশার্টসেস�নর িবিিভন্ন কর্ার্টঠার্টেস�মার্ট  – তার্ট েসগুলেস�লিার্ট যেততই স্বল্পস্থার্টয়ী েহার্টকর্ নার্ট েকর্ন। জনগেস�ণর
অিধকর্ার্টর  ও  স্বার্টথেক র রক্ষ্ার্টর  সংবগ্রোর্টেস�মর  প্রিিক্রিয়ার্টয়  এপ্রই  ধরেস�নর  জনগেস�ণর  স্থার্টনীয়  ক্ষ্মতার্টর
উদ্ভবেস�বির সমার্টবিনার্টেস�কর্ উৎসার্টিহত কর্রেস�ত ও তার্ট বিার্টস্তবিার্টিয়ত কর্রেস�ত পার্টিট র সেস�চষ্টি থেকার্টকর্েস�বি।

েকর্ার্টেস�নার্ট  বিযিতক্রিমমলূিকর্  এপ্রকর্গুলচ  জার্টতীয়  ও  আন্তজ রার্টিতকর্  পিরিস্থিতেস�ত  –
দৃলষ্টিার্টন্তস্বরূপ, এপ্রকর্ িনধ রার্টরকর্ গণঅভুযতার্টেস�নর পিরিস্থিতেস�ত  সার্টমার্টিজকর্ ও রার্টজৈনিতকর্ শিক্তির–
অনকূুর্লি ভার্টরসার্টেস�মযর অবিস্থার্টয় অেস�পক্ষ্ার্টকৃর্ত শার্টিন্তপণূ রভার্টেস�বিও িবিপ্লবিী শিক্তির েকর্ন্দ্রীয় ক্ষ্মতার্টয়
চেস�লি আসার্টর সমার্টবিনার্টেস�কর্ পার্টিট র এপ্রেস�কর্বিার্টেস�র নার্টকর্চ কর্েস�র েদলয় নার্ট। িকর্ন্তু েযেত েদলেস�শ গণতার্টিন্ত্রিকর্
সংবস্থার্টগুলেস�লিার্ট  মলূিগতভার্টেস�বিই ভঙুর ও সংবকর্ীণ র িভেস�তর ওপর দলাঁর্ট িড়েস�য় আেস�ছ এপ্রবিংব েযেতখার্টেস�ন
এপ্রমনিকর্ জনগেস�ণর েছার্টটখার্টেস�টার্ট  িবিজয় বিার্ট  আংবিশকর্ সংবস্কার্টরও অজ রন কর্রার্ট  ও ধেস�র রার্টখার্ট
েকর্বিলিমার্টত্রে জঙী গণআেস�ন্দার্টলিেস�নর ওপর িনভ রর কর্েস�রই সমবি,  েসখার্টেস�ন সবি রহার্টরার্টর পার্টিট রেস�কর্
সমার্টবিয সমস্ত ধরেস�নর প্রিিতিবিপ্লবিী আক্রিমেস�ণর েমার্টকর্ার্টিবিলিার্ট কর্েস�র চূড়ার্টন্ত িনধ রার্টরকর্ িবিজয় অজ রন
ও তার্ট ধেস�র রার্টখার্টর মার্টধযেস�ম িবিপ্লবি সফ্লি কর্রার্টর জনয প্রিস্তুত থেকার্টকর্েস�ত হেস�বি। সতুরার্টংব পার্টিট রর
অস্ত্রার্টগার্টেস�র িবিপ্লেস�বির দুলিট েমৌঁিলিকর্ অস্ত্র হলি জনগণতার্টিন্ত্রিকর্ েমার্টচ রার্ট ও গণেস�ফ্ৌঁজ।
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জনগণতার্টিন্ত্রিকর্ রার্টষ্ট্র
বিৃহৎ বিেুস�জ রার্টয়ার্ট-জিমদলার্টর েজার্টেস�টর শার্টসনেস�কর্ উৎখার্টত কর্েস�র িবিজয়ী িবিপ্লবি শ্রেিমকর্, কৃর্ষকর্

ও অনযার্টনয িবিপ্লবিী েশ্রেণী ও গণতার্টিন্ত্রিকর্ স্তরসমেূস�হর শার্টসন অথেকরার্টৎ এপ্রকর্ জনগণতার্টিন্ত্রিকর্ রার্টেস�ষ্ট্রর
অভুযদলয়  ঘনটার্টেস�বি  যেতার্ট  িনম্নলিলিিখত  কর্তরবিযকর্ম র  সম্পর্কার্টদলন  কর্রেস�বি  ও  সমার্টজতার্টিন্ত্রিকর্
উপার্টদলার্টনগুলেস�লিার্টেস�কর্ িবিকর্িশত কর্রার্টর নয়ার্টগণতার্টিন্ত্রিকর্ িদলশার্টেস�কর্ ঊর্ধ্বেস�ধর  তুেস�লি ধরেস�বি।

১। রার্টেস�ষ্ট্রর কর্ার্টঠার্টেস�মার্ট ও পিরচার্টলিনার্টর পিরপণূ র গণতার্টিন্ত্রিকর্ীকর্রণ :
কর্) প্রিিতিট  স্তেস�র  সবি রজনীন,  সমতার্টপণূ র ও  প্রিতযক্ষ্  িনবি রার্টচেস�নর  িভিত্তেস�ত  িনবি রার্টিচত

সংবস্থার্টর হার্টেস�ত রার্টজৈনিতকর্ ক্ষ্মতার্ট অপ রণ কর্রার্ট এপ্রবিংব প্রিশার্টসিনকর্ বিযবিস্থার্টপনার্টেস�কর্
জনগেস�ণর তদলার্টরিকর্ ও িনয়ন্ত্রিেস�ণর অধীেস�ন িনেস�য় আসার্ট;

খ) দলার্টয়বিদ্ধেতার্টেস�কর্ িনিশ্চিত কর্রেস�ত ও ক্ষ্মতার্টর অপবিযবিহার্টর রুখেস�ত জনগেস�ণর হার্টেস�ত
িনবি রার্টিচত  প্রিিতিনিধেস�দলর  ও  সার্টেস�থেক  সার্টেস�থেক  সরকর্ার্টরী  পদলার্টিধকর্ার্টরীেস�দলরও  িফ্িরেস�য়
আনার্টর ক্ষ্মতার্ট প্রিদলার্টন কর্রার্ট;

গ) জনগেস�ণর  বিযিক্তিগত  ও  সমিষ্টিগত  গণতার্টিন্ত্রিকর্  অিধকর্ার্টরগুলেস�লিার্টেস�কর্  এপ্রবিংব  িবিিভন্ন
গণতার্টিন্ত্রিকর্ পার্টিট র ও সংবগঠেস�নর গণতার্টিন্ত্রিকর্ অিধকর্ার্টরগুলেস�লিার্টেস�কর্ পেুস�রার্টপিুর সিুনিশ্চিত
কর্রার্ট;

ঘন) রার্টষ্ট্রীয়  সন্ত্রিার্টস,  পিুলিশী  নশৃংবসতার্ট  এপ্রবিংব  অসার্টমিরকর্  েক্ষ্েস�ত্রে  সার্টমিরকর্  বিার্টিহনীর
হস্তেস�ক্ষ্েস�পর অবিসার্টন ঘনটার্টেস�নার্ট এপ্রবিংব পিুলিশ ও সার্টমিরকর্ বিার্টিহনীেস�কর্ নতুন কর্েস�র গঠন
কর্রার্ট এপ্রবিংব তার্টেস�দলর মেস�ধয মার্টনবিার্টিধকর্ার্টরেস�কর্ সম্মার্টন কর্রার্ট এপ্রবিংব জনগণ ও জার্টিতর
প্রিিত েসবিার্টর মেস�নার্টভার্টবিেস�কর্ সঞ্চার্টিরত কর্রার্ট;

ঙ) রার্টজৈনিতকর্ ও অথেকরৈনিতকর্ জীবিেস�নর সমস্ত েক্ষ্েস�ত্রে দলুবিৃ রত্তার্টয়ন ও দুলনর্নীতিতেস�কর্ িনমূ রলি
কর্রার্ট এপ্রবিংব দ্রুত ও প্রিগিতশীলি নযার্টয়িবিচার্টর বিযবিস্থার্টর প্রিবিতরন কর্রার্ট।

২। যেতকু্তিরার্টষ্ট্রীয়,  গণতার্টিন্ত্রিকর্ ও ধম রিনরেস�পক্ষ্ রার্টষ্ট্র বিযবিস্থার্টর িভিত্তেস�ত জার্টতীয় ঐক্যেস�কর্যর
পনুগরঠন :

কর্)  জার্টিতসত্তার্টগুলেস�লিার্টর িবিিচন্নতার্টর অিধকর্ার্টর সহ আত্মিনয়ন্ত্রিেস�ণর অিধকর্ার্টরেস�কর্ িবিিভন্ন
মার্টত্রোর্টয় স্বীকর্ার্টর কর্রার্ট এপ্রবিংব তার্টর সার্টেস�থেক সংবখযার্টলিঘনু সম্প্রদলার্টেস�য়র মেস�ধয এপ্রকর্ার্টত্মতার্ট,  সমতার্ট ও
িনরার্টপত্তার্ট েবিার্টেস�ধর সঞ্চার্টর কর্রার্ট;

খ) জার্টিত গঠেস�ন জনগেস�ণর অংবশগ্রেহণেস�কর্ সিুনিশ্চিত কর্রেস�ত িসদ্ধোর্টন্ত গ্রেহণ ও সম্পর্কদল
বিণ্টকেস�নর  কর্ার্টযেত রকর্রী  গণতার্টিন্ত্রিকর্ীকর্রণ  এপ্রবিংব  উন্নয়নমলূিকর্  কর্ম রকর্ার্টেস�ণর  িবিেস�কর্ন্দ্রীকর্রণ,  যেতার্টেস�ত
যেতথেকার্টযেতথেক েজার্টর থেকার্টকর্েস�বি পশ্চিার্টদলপদল অঞ্চেস�লির ওপর।

৩। আত্মিনভ রর, অবিযার্টহত রার্টখার্ট সমবি ও ভার্টরসার্টমযমলূিকর্ অথেকরৈনিতকর্ উন্নয়নেস�কর্ দ্রুত
গিতেস�ত এপ্রিগেস�য় িনেস�য় যেতার্টওয়ার্ট এপ্রবিংব গণ-দলার্টিরেস�দ্রর অবিসার্টন :

কর্) আমলূি ভূিমসংবস্কার্টেস�রর ওপর িভিত্ত কর্েস�র কৃর্িষর শিক্তিশার্টলিী িবিকর্ার্টশ ঘনটার্টেস�নার্ট এপ্রবিংব

কৃর্িষেস�ত রার্টেস�ষ্ট্রর সার্টিবি রকর্ সহার্টয়তার্ট প্রিদলার্টন;
খ) কৃর্িষজিম রক্ষ্ার্ট কর্রার্ট এপ্রবিংব সমস্ত খিনজ সম্পর্কদল এপ্রবিংব েতলি ও গযার্টেস�সর জার্টতীয়কর্রণ

কর্রার্ট;
গ) েদলেস�শর  প্রিার্টকৃর্িতকর্  ও  মার্টনবি  সম্পর্কেস�দলর  িবিচক্ষ্ণ  বিযবিহার্টেস�রর  ওপর  িভিত্ত  কর্েস�র

সবি রার্টঙীন িশল্পার্টয়ন;
ঘন) েছার্টট ও মার্টঝার্টির িশেস�ল্পর উন্নিত সার্টধন, প্রিার্টিতষ্ঠার্টিনকর্ ঋণ ও িবিপণন সিুবিধার্টর জনয

সহার্টয়তার্ট প্রিদলার্টন,  হস্তিশল্প ও েদলশজ উৎপার্টদলনগুলেস�লিার্টর উন্নিত সার্টধন,  েসগুলেস�লিার্টেস�কর্
সমবিার্টেস�য়র মেস�ধয সংবগিঠত হেস�ত সহার্টয়তার্ট কর্রার্ট;

ঙ) আত্মিনভরর উপার্টেস�য় েদলেস�শর শিক্তির ক্রিমবিধ রমার্টন প্রিেস�য়ার্টজনেস�কর্ পরূণ কর্রার্ট, বিার্টইেস�রর
উৎেসর ওপর িনভ ররশীলিতার্ট কর্মার্টেস�নার্ট,  পার্টরমার্টণিবিকর্ শিক্তি  ও বিৃহৎ বিাঁর্ট েস�ধর  মেস�তার্ট
িবিপদলজনকর্  উপার্টয়গুলেস�লিার্টেস�কর্  এপ্রিড়েস�য়  চলিার্ট  এপ্রবিংব  শিক্তি  উৎপার্টদলেস�নর  িবিকর্ল্প  ও
পনুরার্টয় বিযবিহার্টরেস�যেতার্টগয উপার্টয়গুলেস�লিার্ট বিার্টিড়েস�য় েতার্টলিার্ট;

চ) এপ্রকর্েস�চিটয়ার্ট-বিহুজার্টিতকর্-মার্টিফ্য়ার্ট-জিমদলার্টর-কুর্লিার্টকর্েস�দলর েজার্টেস�টর হার্টত েথেকেস�কর্ িনেস�য়
েদলেস�শর অথেকরনীিতর লিার্টগার্টমেস�কর্ রার্টষ্ট্র ও জনগেস�ণর িবিিভন্ন সংবগঠেস�নর হার্টেস�ত প্রিদলার্টন
কর্রার্ট, েদলেস�শ বিার্ট িবিেস�দলেস�শ সিঞ্চত েবিআইিন সম্পর্কদল ও কর্ার্টেস�লিার্ট টার্টকর্ার্ট বিার্টেস�জয়ার্টপ্ত কর্রার্ট;

ছ) সার্টধার্টরণ জনগেস�ণর ক্রিয়ক্ষ্মতার্ট বিার্টিড়েস�য় অভযন্তরীণ বিার্টজার্টরেস�কর্ শিক্তিশার্টলিী কর্রার্ট,
কৃর্িষ-উৎপার্টদলেস�নর সরকর্ার্টরী ক্রিয় এপ্রবিংব সকর্েস�লির জনয বিিুনয়ার্টদলী পিরেস�ষবিার্ট ও পেস�ণযর
সংবস্থার্টন িনিশ্চিত কর্রার্ট;

জ) নীিত  িনধ রার্টরণ  ও  উৎপার্টদলেস�নর  িবিষেস�য়  শ্রেমজীবিী  জনগণেস�কর্  মতার্টমত েদলওয়ার্টর
কর্ার্টযেত রকর্রী অিধকর্ার্টর প্রিদলার্টন কর্রার্ট এপ্রবিংব উচ েমধার্টর মার্টনষুেস�দলর জনয েদলেস�শ পযেত রার্টপ্ত
সেুস�যেতার্টগ-সিুবিধার্টর সৃিষ্টি এপ্রবিংব েদলশীয় গেস�বিষণার্ট ও উন্নয়নেস�কর্ উৎসার্টিহত কর্েস�র মগজ
চার্টলিার্টনেস�কর্ প্রিিতহত কর্রার্ট;

ঝ) আত্মিনভররতার্ট, জনকর্লিযার্টণ ও উন্নততর জীবিনযেতার্টত্রোর্টর মার্টন সহ শ্রেমজীবিী জনগেস�ণর
মযেত রার্টদলার্টপণূ র  জীবিেস�নর  জনয  প্রিেস�য়ার্টজনগুলেস�লিার্ট  পরূেস�ণর  লিেস�ক্ষ্য  বিতরমার্টন
অগ্রোর্টিধকর্ার্টরগুলেস�লিার্টর পনুিবি রনযার্টস ঘনটার্টেস�নার্ট ও বিতরমার্টন নীিতগুলেস�লিার্টেস�কর্ পিরবিিতরত কর্রার্ট;

ঞ) চুিক্তি  প্রিথেকার্ট  বিার্টিতলি  কর্েস�র  শ্রেিমকর্েস�শ্রেণীর  অবিস্থার্টর  আমলূি  উন্নিতসার্টধন,  েগার্টপন
বিযার্টলিট সহ েট্রেড ইউিনয়েস�নর পণূ র অিধকর্ার্টরেস�কর্ সিুনিশ্চিত কর্রার্ট, েযেতৌঁথেক দলরকর্ষার্টকর্িষ
ও ধম রঘনেস�টর অিধকর্ার্টরেস�কর্ সরুিক্ষ্ত কর্রার্ট,  সমস্ত শ্রেিমেস�কর্র জনয  জীবিনধার্টরেস�ণর
উপেস�যেতার্টগী  মজিুর  িনধ রার্টরণ  কর্রার্ট  ও  তার্ট  িনিশ্চিত  কর্রার্ট,  অক্ষ্ম  ও  অবিসরপ্রিার্টপ্ত
শ্রেিমকর্েস�দলর  জনয  সার্টমার্টিজকর্  িনরার্টপত্তার্ট  িনিশ্চিত  কর্রার্ট,  কর্েস�ঠার্টরভার্টেস�বি  সমকর্ার্টেস�জ
সমমজিুর কর্ার্টযেত রকর্রী কর্রার্ট, িশশুশ্রেেস�মর অবিসার্টন ঘনটার্টেস�নার্ট ও শ্রেমসময়েস�কর্ ধার্টেস�প ধার্টেস�প
কর্িমেস�য় আনার্ট।

১৩ ১৪



৪। জনগেস�ণর সেুস�যেতার্টগ-সিুবিধার্টর বিযবিস্থার্টগুলেস�লিার্ট ও জনকর্লিযার্টণেস�কর্ সিুনিশ্চিত কর্রার্ট :
কর্)  জনগেস�ণর  সেুস�যেতার্টগ-সিুবিধার্ট  পার্টওয়ার্টর  েক্ষ্ত্রেগুলেস�লিার্টেস�ত  েবিসরকর্ার্টরীকর্রণ  ও

বিার্টিণিজযকর্ীকর্রেস�ণর  অবিসার্টন  ঘনটার্টেস�নার্ট;  সকর্েস�লির  জনয  খার্টেস�দলযর  অিধকর্ার্টর,  সমস্ত  স্তেস�র
অৈবিতিনকর্ ও উচমার্টেস�নর িশক্ষ্ার্টর অিধকর্ার্টর, কর্ার্টেস�জর অিধকর্ার্টর, িবিনার্ট খরেস�চ ও উন্নতমার্টেস�নর
িচিকর্ৎসার্ট  পার্টওয়ার্টর অিধকর্ার্টর এপ্রবিংব পার্টনীয় জলি,  বিার্টসস্থার্টন,  পয়ঃপ্রিণার্টলিী  বিযবিস্থার্ট,  সরকর্ার্টরী
পিরবিহণ,  ক্রিীড়ার্ট  ও িবিেস�নার্টদলন,  সার্টিবি রকর্  িশশু  কর্লিযার্টণ,  বিদৃ্ধে,  প্রিিতবিনী  ও দুলদল রশার্টগ্রেস্তেস�দলর
তত্ত্বোর্টবিধার্টন ইতযার্টিদল  বিিুনয়ার্টদলী  সেুস�যেতার্টগ-সিুবিধার্ট  পার্টওয়ার্টর  অিধকর্ার্টর  িনিশ্চিত কর্রার্ট;  সার্টমার্টিজকর্
নযার্টয় িনিশ্চিত কর্রেস�ত সমস্ত বিিঞ্চত ও সহার্টয়-সম্বলিহীন অংবেস�শর জনয উপযেতকু্তি প্রিিশক্ষ্ণ ও
সেুস�যেতার্টেস�গর বিেস�ন্দার্টবিস্ত কর্রার্ট।

খ)  ভূ-প্রিার্টকৃর্িতকর্  ও  পিরেস�বিশগত  ভার্টরসার্টমযেস�কর্  সরুিক্ষ্ত  কর্রার্ট,  মহার্টমার্টরী  ও
সংবক্রিমণমলূিকর্  বিযার্টিধগুলেস�লিার্টেস�কর্ প্রিিতেস�রার্টধ কর্রার্টর বিযবিস্থার্ট গ্রেহণ এপ্রবিংব প্রিার্টকৃর্িতকর্ দুলিবি রপার্টকর্ ও
পিরমণলি  পিরবিতরেস�নর  িবিপযেত রয়কর্র  প্রিিতিক্রিয়ার্টগুলেস�লিার্টেস�কর্  প্রিিতহত  কর্রার্ট;  কর্িমেস�য়  আনার্ট  ও
েমার্টকর্ার্টিবিলিার্ট কর্রার্টর লিেস�ক্ষ্য কর্ার্টযেত রকর্রী কর্ম রসচূী ও বিযবিস্থার্টর প্রিবিতরন।

গ)  উেস�চেস�দলর মার্টধযেস�ম  'উন্নয়ন'-এপ্রর িবিকৃর্ত মতবিার্টদল বিজ রন কর্রার্ট,  কর্েস�প রার্টেস�রট চার্টিলিত
'উন্নয়ন'  নীিতর  ফ্েস�লি  উেস�চদল  হওয়ার্ট  মার্টনষুেস�দলর  কর্ার্টযেত রকর্রী  পনুবি রার্টসন  ও  পুনঃস্থার্টপনেস�কর্
সিুনিশ্চিত কর্রার্ট এপ্রবিংব আিদলবিার্টসী জনগণ ও বিনবিার্টসীেস�দলর িচরার্টচিরত অরেস�ণযর ও জীিবিকর্ার্টর
অিধকর্ার্টর সিুনিশ্চিত কর্রার্ট।

৫। সমগ্রে সমার্টেস�জর আধিুনকর্ গণতার্টিন্ত্রিকর্ সার্টংবসৃ্কিতকর্ রূপার্টন্তর সার্টধন :
কর্)  অবিক্ষ্য়ী  সার্টমন্ততার্টিন্ত্রিকর্ ও  সার্টম্রার্টজযবিার্টদলী  সংবসৃ্কিতেস�কর্  হিঠেস�য়  তার্টর  স্থার্টেস�ন  এপ্রকর্

গণতার্টিন্ত্রিকর্ ও প্রিগিতশীলি সার্টমার্টিজকর্-সার্টংবসৃ্কিতকর্ পিরমণলিেস�কর্ িবিকর্িশত কর্রার্ট এপ্রবিংব আমার্টেস�দলর
জনগেস�ণর সমৃদ্ধে সার্টংবসৃ্কিতকর্ উত্তরার্টিধকর্ার্টরগুলেস�লিার্টেস�কর্ উৎসার্টিহত কর্রার্ট এপ্রবিংব তার্টর সেস�ঙ আধিুনকর্
সার্টংবসৃ্কিতকর্ রূপ ও শার্টখার্টগুলেস�লিার্টেস�কর্ এপ্রিগেস�য় িনেস�য় যেতার্টওয়ার্ট;

খ) েখলিার্টধলুিার্টর জনয উপযেতকু্তি পিরকর্ার্টঠার্টেস�মার্ট ও প্রিিশক্ষ্েস�ণর বিযবিস্থার্ট কর্রার্ট যেতার্টেস�ত ভার্টরতীয়
যেতবুিকর্েস�দলর মেস�ধয িনিহত িবিপলুি সমার্টবিনার্টেস�কর্ রূপ েদলওয়ার্ট যেতার্টয় এপ্রবিংব েখলিার্টধলুিার্টর আন্তজ রার্টিতকর্
েক্ষ্েস�ত্রে ভার্টরেস�তর প্রিদলশ রনেস�কর্ উন্নত কর্রার্ট যেতার্টয়।

গ) নার্টরীেস�দলর ওপর সমস্ত ধরেস�নর সার্টমার্টিজকর্, অথেকরৈনিতকর্ ও েযেতৌঁন েশার্টষেস�ণর অবিসার্টন
ঘনটার্টেস�নার্ট এপ্রবিংব জীবিেস�নর সমস্ত েক্ষ্েস�ত্রে তার্টেস�দলর সমমযেত রার্টদলার্ট ও সমার্টনার্টিধকর্ার্টরেস�কর্ সিুনিশ্চিত কর্রার্ট,
জার্টতপার্টতগত িনপীড়ন ও ৈবিষযমেস�কর্ িনমূ রলি কর্রার্ট,  আিদলবিার্টসী জনগণ ও িবিিভন্ন সংবখযার্টলিঘনু
সম্প্রদলার্টেস�য়র অিধকর্ার্টরেস�কর্ সরুিক্ষ্ত কর্রার্ট, সার্টমার্টিজকর্ প্রিগিতর েদলৌঁেস�ড় সমকর্ক্ষ্ হেস�ত দলুবি রলিতর
অংবশগুলেস�লিার্টেস�কর্ সার্টহার্টযেতয কর্রার্ট ও তার্টেস�দলর সমমযেত রার্টদলার্টেস�কর্ সিুনিশ্চিত কর্রার্ট।

৬। এপ্রকর্ প্রিগিতশীলি সার্টম্রার্টজযবিার্টদল িবিেস�রার্টধী িবিেস�দলশনীিত গেস�ড় েতার্টলিার্ট :
কর্)  ভার্টরেস�তর শার্টসকর্েস�শ্রেণীগুলেস�লিার্ট সার্টম্রার্টজযবিার্টদলীেস�দলর সার্টেস�থেক  েযেত সমস্ত অসম চুিক্তি ও

েবিার্টঝার্টপড়ার্ট সম্পর্কার্টিদলত কর্েস�রেস�ছ এপ্রবিংব প্রিিতেস�বিশী েদলশগুলেস�লিার্টর ওপর েযেত সমস্ত অসম চুিক্তি

চার্টিপেস�য় িদলেস�য়েস�ছ, েসগুলেস�লিার্টেস�কর্ বিার্টিতলি কর্রার্ট।
খ)  সার্টধার্টরণভার্টেস�বি  সমার্টজতার্টিন্ত্রিকর্  েদলশগুলেস�লিার্টর  সার্টেস�থেক  ও  অনযার্টনয  প্রিগিতশীলি

সার্টম্রার্টজযবিার্টদল-িবিেস�রার্টধী সরকর্ার্টেস�রর সার্টেস�থেক দৃলঢ় ঐক্যেস�কর্যর এপ্রবিংব উন্নয়নশীলি েদলশগুলেস�লিার্টর সেস�ঙ ৈমত্রেী
সম্পর্কেস�কর্রর িবিকর্ার্টশ ঘনটার্টেস�নার্ট, মিুক্তির জনয এপ্রবিংব সার্টম্রার্টজযবিার্টদলী িবিশ্বার্টয়ন, আিধপতয ও যেতেুস�দ্ধের –
তার্ট েস সার্টম্রার্টজযবিার্টদলী যেতদু্ধে বিার্ট সার্টম্রার্টজযবিার্টদল মদলতপষু্টি েবিনার্টেস�ম যেতদু্ধে যেতার্টই েহার্টকর্ নার্ট েকর্ন –
িবিরুেস�দ্ধে সংবগ্রোর্টমরত জনগেস�ণর সেস�ঙ সংবহিত গেস�ড় েতার্টলিার্ট,  যেতার্টেস�ত িবিেস�শষ েজার্টর  থেকার্টকর্েস�বি
সার্টম্রার্টজযবিার্টেস�দলর িবিরুেস�দ্ধে দলিক্ষ্ণ এপ্রশীয় স্তেস�র সংবহিত গেস�ড় েতার্টলিার্টর ওপর।

গ) শার্টিন্তপণূ র সহার্টবিস্থার্টেস�নর পঞ্চশীলি নীিতর িভিত্তেস�ত সমস্ত েদলেস�শর সেস�ঙ কূর্টৈনিতকর্
সম্পর্ককর্র স্থার্টপন কর্রার্ট।

জনগণতার্টিন্ত্রিকর্ িবিপ্লেস�বির এপ্রই কর্ম রসচূী িনেস�য় পার্টিট র ভার্টরতবিেস�ষ র কর্িমউিনজেস�মর
মহার্টন িবিপ্লবিী আদলেস�শ রর প্রিিত িনেস�জেস�কর্ সবি রেস�তার্টভার্টেস�বি উৎসগর কর্রেস�ছ।

এপ্রকর্িবিংবশ শতার্টব্দীর ভার্টরতবিেস�ষ রর জনগণ অবিশযই পণূ র ও সসুঙত গণতন্ত্রি এপ্রবিংব
প্রিকৃর্ত সার্টমার্টিজকর্, িলিঙগত, পিরেস�বিশগত ও অথেকরৈনিতকর্ নযার্টয় অজ রন কর্রেস�বিন।
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পার্টিট র সংবিবিধার্টন
অধযার্টয়  ১–
নার্টম ও পতার্টকর্ার্ট

পার্টিট রর নার্টম
ধার্টরার্ট - ১। পার্টিট রর নার্টম ভার্টরেস�তর কর্িমউিনস্ট পার্টিট র (মার্টকর্রসবিার্টদলী-েলিিননবিার্টদলী) (িলিবিার্টেস�রশন)

পতার্টকর্ার্ট
ধার্টরার্ট - ২। পার্টিট রর পতার্টকর্ার্ট হলি আয়তকর্ার্টর লিার্টলি পতার্টকর্ার্ট, ৈদলঘন রয ও প্রিেস�স্থর অনপুার্টত ৩ : ২,
মার্টঝখার্টেস�ন আঁকর্ার্ট সার্টদলার্ট রেস�ঙর কর্ার্টেস�স্ত হার্টতুিড় িচহ্ন। 

অধযার্টয়  ২–
পার্টিট র সদলসযপদল

েযেতার্টগযতার্ট
ধার্টরার্ট  -  ৩.১। ১৬ বিছর পণূ র হেস�য়েস�ছ এপ্রমন েযেত েকর্ার্টেস�নার্ট ভার্টরতীয় নার্টগিরকর্ই পার্টিট র

সদলসযপেস�দলর জনয আেস�বিদলন কর্রেস�ত পার্টেস�রন, যেতিদল িতিন পার্টিট রর কর্ম রসচূী ও সংবিবিধার্টন েমেস�ন
িনেস�ত, েকর্ার্টেস�নার্ট এপ্রকর্িট পার্টিট র সংবগঠেস�নর অধীেস�ন শৃঙ্খলিার্ট েমেস�ন কর্ার্টজ কর্রেস�ত, তাঁর্টেস�কর্ েদলওয়ার্ট
দলার্টিয়ত্বেগুলেস�লিার্ট পার্টলিন কর্রেস�ত এপ্রবিংব িনয়িমত পার্টিট র িনধ রার্টিরত সদলসযচাঁর্ট দলার্ট  ,  েলিিভ িদলেস�ত ইচুকর্
থেকার্টেস�কর্ন।

বিিুনয়ার্টদলী নীিত
ধার্টরার্ট  -  ৩.২। পার্টিট রর  সদলসযরার্ট  অবিশযই ভার্টরতীয় শ্রেিমকর্েস�শ্রেণীর অগ্রেণী  বিার্টিহনী

িহসার্টেস�বি কর্ার্টজ কর্রেস�বিন। কর্খনই অনযার্টযেতয সেুস�যেতার্টগ-সিুবিধার্ট চার্টইেস�বিন নার্ট,  তাঁর্টেস�দলর সহজ সরলি
জীবিনযেতার্টপন কর্রেস�ত হেস�বি, িনেস�জেস�দলর বিযিক্তিগত স্বার্টথেক রেস�কর্ পার্টিট র ও জনগেস�ণর স্বার্টেস�থেক রর অধীনস্থ
রার্টখেস�ত হেস�বি,  েখার্টলিার্টেস�মলিার্ট,  স্বচ ও প্রিসার্টিরতমনার্ট হেস�ত হেস�বি,  সমার্টেস�জর মধযকর্ার্টর বিিঞ্চত ও
দুলদল রশার্টগ্রেস্ত অংবশ ও েমহনিত জনগেস�ণর প্রিিত শ্রেদ্ধোর্ট েদলখার্টেস�ত হেস�বি এপ্রবিংব মিহলিার্টেস�দলর মযেত রার্টদলার্ট ও
স্বার্টধীনতার্টেস�কর্ ঊর্ধ্বেস�ধর  তুেস�লি ধরেস�ত হেস�বি।

ভিতর এপ্রবিংব অন্তভু রিক্তি
ধার্টরার্ট  - ৪.১। পার্টিট র সদলসযপেস�দল প্রিেস�তযকর্েস�কর্ বিযিক্তিগত িভিত্তেস�ত এপ্রবিংব পার্টিট র ব্রার্টেস�ঞ্চর

মার্টধযেস�ম বিার্ট পার্টিট র ব্রার্টেস�ঞ্চর অনপুিস্থিতেস�ত িঠকর্ তার্টর ওপেস�রর স্তেস�রর পার্টিট র সংবগঠেস�নর মার্টধযেস�ম
গণ/েশ্রেণী সংবগ্রোর্টম ও গণ/েশ্রেণী সংবগঠেস�নর সিক্রিয় কর্মর্নীতেস�দলর মেস�ধয েথেকেস�কর্ বিার্ট িবিিভন্ন েক্ষ্েস�ত্রে
সার্টমার্টিজকর্ কর্ার্টযেত রকর্লিার্টেস�পর মেস�ধযকর্ার্টর িনেস�বিিদলতপ্রিার্টণ কর্মর্নীতেস�দলর েথেকেস�কর্ গ্রেহণ কর্রার্ট হেস�বি।

আেস�বিদলন এপ্রবিংব েঘনার্টষণার্ট
ধার্টরার্ট  -  ৪.২।  সদলসযপেস�দলর  জনয  িনিদল রষ্টি  আেস�বিদলনপেস�ত্রে  আেস�বিদলন  কর্রার্টর  সময়

আেস�বিদলনকর্ার্টরীেস�কর্ িনম্নলিলিিখত েঘনার্টষণার্ট কর্রেস�ত হেস�বি :
“আিম ভার্টরেস�তর কর্িমউিনস্ট পার্টিট র (মার্টকর্রসবিার্টদলী-েলিিননবিার্টদলী)-েত েযেতার্টগ িদলেস�ত চার্টই।

আিম পার্টিট র কর্ম রসচূীেস�কর্ ঊর্ধ্বেস�ধর  তুেস�লি ধরবি,  পার্টিট রর  সংবিবিধার্টন েমেস�ন চলিবি,  পার্টিট র সেস�ভযর
কর্তরবিযগুলেস�লিার্ট পার্টলিন কর্রবি, পার্টিট রর িসদ্ধোর্টন্তগুলেস�লিার্ট েমেস�ন চলিবি, দৃলঢ়ভার্টেস�বি পার্টিট র শৃঙ্খলিার্ট বিজার্টয়
রার্টখবি এপ্রবিংব সবি সময় পার্টিট রর প্রিিত অনগুত থেকার্টকর্বি। আিম কর্েস�ঠার্টর পিরশ্রেম কর্রবি,  সার্টরার্ট
জীবিন কর্িমউিনজেস�মর জনয লিড়ার্টই কর্রবি এপ্রবিংব পার্টিট র, জনগণ ও েদলেস�শর জনয আমার্টর সমস্ত
িকর্ছু তযার্টগ কর্রেস�ত প্রিস্তুত থেকার্টকর্বি। আিম প্রিিতজ্ঞার্ট কর্রিছ েযেত,  পার্টিট রর েগার্টপনীয়তার্ট সরুিক্ষ্ত
রার্টখবি এপ্রবিংব কর্খনও পার্টিট রর প্রিিত িবিশ্বার্টসঘনার্টতকর্তার্ট কর্রবি নার্ট।”

ধার্টরার্ট - ৪.৩। পার্টিট র সদলসযপেস�দলর জনয বিযিক্তি আেস�বিদলনকর্ার্টরীেস�কর্ অবিশযই দলু'জন পার্টিট র
সদলেস�সযর সপুার্টিরশ েপেস�ত হেস�বি। এপ্রই আেস�বিদলনপত্রে যেতথেকার্টযেতথেক পার্টিট র ব্রার্টেস�ঞ্চর কর্ার্টেস�ছ েপশ কর্রেস�ত
হেস�বি, যেতিদল নার্ট তার্ট সরার্টসির রার্টজয কর্িমিট/রার্টজয িলিিডংব িটম বিার্ট েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর দ্বার্টরার্ট গ্রেহণ
কর্রার্ট হয়। পার্টিট রেস�ত গ্রেহেস�ণর জনয আেস�বিদলনকর্ার্টরীেস�কর্ েযেতার্টগয মেস�ন কর্রেস�লি পার্টিট র ব্রার্টঞ্চ সপুার্টিরশ
সহ আেস�বিদলনপত্রেিট িঠকর্ ওপেস�রর কর্িমিটর কর্ার্টেস�ছ পার্টিঠেস�য় েদলেস�বি। সংবিশ্লিষ্টি এপ্রিরয়ার্ট স্তেস�রর
সংবগঠন বিার্ট তার্টর অনপুিস্থিতেস�ত পরবিতর্নীত উচতর পার্টিট র সংবগঠন পার্টিট র সদলসযপদল প্রিদলার্টেস�নর
জনয চূড়ার্টন্ত িসদ্ধোর্টেস�ন্তর অিধকর্ার্টরী।

ধার্টরার্ট - ৪.৪। পার্টিট র েথেকেস�কর্ বিিহষৃত েকর্ার্টেস�নার্ট সদলসযেস�কর্ পনুরার্টয় পার্টিট রেস�ত গ্রেহণ কর্রেস�ত
হেস�লি েযেত পার্টিট র কর্িমিট এপ্রই বিিহষার্টর অনেুস�মার্টদলন কর্েস�রিছলি অবিশযই আেস�গ েসই কর্িমিটর
অনমুিত েপেস�ত হেস�বি।

প্রিার্টথেকর্নীত সদলসযপদল ও পযেত রেস�বিক্ষ্ণকর্ার্টলি
ধার্টরার্ট - ৫.১। আেস�বিদলন যেতথেকার্টযেতথেক হেস�লি এপ্রকর্জন আেস�বিদলনকর্ার্টরীেস�কর্ প্রিথেকেস�ম প্রিার্টথেকর্নীতসদলসয

িহসার্টেস�বি গ্রেহণ কর্রার্ট হেস�বি এপ্রবিংব এপ্রকর্ বিছেস�রর জনয পযেত রেস�বিক্ষ্েস�ণ রার্টখেস�ত হেস�বি। পযেত রেস�বিক্ষ্ণকর্ার্টলি
েশষ হেস�লি তাঁর্টেস�কর্ পণূ র সদলসযপদল েদলওয়ার্ট হেস�বি নতুবিার্ট আরও ছয় মার্টেস�সর জনয,  এপ্রর েথেকেস�কর্
েবিিশ সমেস�য়র জনয নয়, প্রিার্টথেকর্নীত সদলসযপদলই বিহার্টলি থেকার্টকর্েস�বি। এপ্রিরয়ার্ট স্তেস�রর পার্টিট র সংবগঠন বিার্ট
তার্টর অনপুিস্থিতেস�ত িঠকর্ তার্টর ওপেস�রর পার্টিট র কর্িমিট েযেতিদলন েথেকেস�কর্ প্রিার্টথেকর্নীত সদলসযপদল প্রিদলার্টন
কর্রেস�ছ েসইিদলন েথেকেস�কর্ই প্রিার্টথেকর্নীত সদলসযপেস�দলর পযেত রেস�বিক্ষ্ণকর্ার্টলি শুরু হেস�বি।
প্রিার্টথেকর্নীত সদলেস�সযর অিধকর্ার্টর ও কর্তরবিয

ধার্টরার্ট  -  ৫.২। প্রিার্টথেকর্নীত সদলসযেস�দলর কর্তরবিযগুলেস�লিার্ট পণূ রার্টঙ পার্টিট র সদলেস�সযর মেস�তার্টই হেস�বি।
েভার্টট েদলওয়ার্ট,  িনবি রার্টচন কর্রার্ট বিার্ট িনবি রার্টিচত হওয়ার্টর অিধকর্ার্টর ছার্টড়ার্ট তাঁর্টরার্ট  পণূ রার্টঙ সদলেস�সযর
সমস্ত অিধকর্ার্টরই েভার্টগ কর্রেস�বিন।
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পণূ রার্টঙ সদলসযপদল
ধার্টরার্ট  -  ৬.১।  পযেত রেস�বিক্ষ্ণকর্ার্টলি  েশষ  হওয়ার্টর  মেুস�খ  সংবিশ্লিষ্টি  পার্টিট র  ব্রার্টঞ্চ  প্রিার্টথেকর্নীত

সদলসযেস�দলর কর্ার্টজকর্েস�ম রর িহসার্টবি েনেস�বি এপ্রবিংব পণূ রার্টঙ সদলসযপদল প্রিদলার্টেস�নর জনয েযেতার্টগয প্রিার্টথেকর্নীতেস�দলর
তার্টিলিকর্ার্ট সপুার্টিরশ সহ িঠকর্ ওপেস�রর কর্িমিটর কর্ার্টেস�ছ পার্টঠার্টেস�বি। েজলিার্ট স্তেস�রর পার্টিট র কর্িমিটর
অনেুস�মার্টদলন সার্টেস�পেস�ক্ষ্ এপ্রিরয়ার্ট স্তেস�রর পার্টিট র সংবগঠন প্রিার্টথেকর্নীতসদলসযেস�কর্ পণূ রার্টঙ সদলসযপদল প্রিদলার্টন
কর্রার্টর িসদ্ধোর্টন্ত েনেস�বি। 

ধার্টরার্ট  -  ৬.২। উপযেতকু্তি েক্ষ্েস�ত্রে উপেস�রার্টক্তি পদ্ধেিত ছার্টড়ার্টই সরার্টসির পণূ রার্টঙ সদলসযপদল
েদলওয়ার্টর ক্ষ্মতার্ট েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট ও রার্টজয কর্িমিটগুলেস�লিার্টর থেকার্টকর্েস�বি।

ধার্টরার্ট  -  ৬.৩। সদলসযপদল এপ্রকর্ বিছেস�রর জনয েদলওয়ার্ট হেস�বি এপ্রবিংব তার্ট প্রিিত বিছর
পনুন রবিীকর্রণ সার্টেস�পক্ষ্।

ধার্টরার্ট - ৬.৪। এপ্রকর্জন পার্টিট র সদলেস�সযর পার্টিট রেস�ত থেকার্টকর্ার্টর েময়ার্টদল িহসার্টবি হেস�বি েসইিদলন
েথেকেস�কর্ েযেতিদলন তাঁর্টেস�কর্ পণূ রার্টঙ সদলসযপদল েদলওয়ার্ট হলি।

সদলসয চ ঁার্ট দলার্ট 
ধার্টরার্ট - ৭.১। সদলসযপেস�দলর জনয সমস্ত আেস�বিদলনকর্ার্টরীেস�কর্ আেস�বিদলনপেস�ত্রের সার্টেস�থেক পাঁর্টচ

টার্টকর্ার্ট অন্তভু রিক্তি চাঁর্ট দলার্ট  িদলেস�ত হেস�বি । পযেত রেস�বিক্ষ্ণকর্ার্টলি েশষ হওয়ার্টর পর পণূ রার্টঙ সদলসযপদল
েদলওয়ার্ট  হেস�লি  প্রিার্টথেকর্নীত  সদলসযেস�দলর  পাঁর্টচ  টার্টকর্ার্ট  ভিতর  চাঁর্ট দলার্ট  িদলেস�ত  হেস�বি।  বিার্টৎসিরকর্
পনুন রবিীকর্রেস�ণর সময় পণূ রার্টঙ সদলসযেস�দলর পাঁর্টচ টার্টকর্ার্ট পনুন রবিীকর্রণ চাঁর্ট দলার্ট িদলেস�ত হেস�বি । 

ধার্টরার্ট - ৭.২। উপার্টজ রনশীলি পার্টিট র সদলসয ও প্রিার্টথেকর্নীতসদলসযেস�কর্ পার্টিট রেস�কর্ নযূনতম মার্টিসকর্
েলিিভ িদলেস�ত হেস�বি। েকর্ন্দ্রীয়  কর্িমিট  িবিিভন্ন  আেস�য়র সদলসযেস�দলর জনয  েলিিভর  হার্টর  িঠকর্
কর্রেস�বি।

ধার্টরার্ট - ৭.৩। কৃর্ষকর্েস�শ্রেণীর মেস�ধয েথেকেস�কর্ আগত পার্টিট র সদলসয এপ্রবিংব অনযার্টনয যেতাঁর্ট েস�দলর
উপার্টজ রন মরশুিম চিরেস�ত্রের, তাঁর্টেস�দলর আয় টার্টকর্ার্টর িহসার্টেস�বি িনধ রার্টরণ কর্রার্টর পর এপ্রকর্ই শতকর্রার্ট
িহসার্টেস�বি তাঁর্টেস�কর্ মরশুিম িভিত্তেস�ত েলিিভ িদলেস�ত হেস�বি।

পার্টিট র সদলেস�সযর অিধকর্ার্টর
ধার্টরার্ট - ৮। সমস্ত পার্টিট র সদলসয িনম্নলিলিিখত অিধকর্ার্টরগুলেস�লিার্ট েভার্টগ কর্রেস�বিন :

কর্) িনবি রার্টিচত হওয়ার্ট ও িনবি রার্টিচত কর্রার্ট এপ্রবিংব েভার্টট েদলওয়ার্টর অিধকর্ার্টর;
খ) পার্টিট রর উপযেতকু্তি ৈবিঠেস�কর্, সু্কেস�লি অথেকবিার্ট প্রিার্টসিঙকর্ অনযার্টনয েফ্ার্টরার্টেস�ম পার্টিট রর িবিিভন্ন

অবিস্থার্টন  ও  কর্ম রনীিতগুলেস�লিার্ট  িনেস�য়  আলিার্টপ-আেস�লিার্টচনার্টয়  েখার্টলিার্টেস�মলিার্ট  অংবশগ্রেহণ
কর্রার্টর অিধকর্ার্টর;

গ) পার্টিট রর অবিস্থার্টন ও কর্ম রনীিতর িবিকর্ার্টশ সম্পর্কেস�কর্র ও েগার্টপন সার্টংবগঠিনকর্ বিযার্টপার্টরগুলেস�লিার্ট
ছার্টড়ার্ট  পার্টিট রর  কর্ার্টেস�জর  িরেস�পার্টট র সম্পর্কেস�কর্র  অবিিহত  থেকার্টকর্ার্টর  এপ্রবিংব  পার্টিট র  লিার্টইন,
অবিস্থার্টন, কর্ম রনীিত ও িসদ্ধোর্টন্ত সম্পর্কেস�কর্র বিযার্টখযার্ট চার্টওয়ার্টর অিধকর্ার্টর;

ঘন) েকর্ন্দ্রীয়  কর্িমিট  সহ  উচতর  পার্টিট র  সংবগঠেস�নর  কর্ার্টেস�ছ  েযেত  েকর্ার্টেস�নার্ট  অনেুস�রার্টধ,
পরার্টমশ র,  আেস�বিদলন,  অিভেস�যেতার্টগ  অথেকবিার্ট  সমার্টেস�লিার্টচনার্ট  পার্টঠার্টেস�নার্টর  এপ্রবিংব  সংবিশ্লিষ্টি
সংবগঠেস�নর কর্ার্টছ েথেকেস�কর্ দলার্টিয়ত্বেশীলি উত্তর পার্টওয়ার্টর অিধকর্ার্টর;

ঙ) তাঁর্টর  িবিরুেস�দ্ধে  শার্টিস্তমলূিকর্  বিযবিস্থার্ট  সম্পর্কেস�কর্র  পার্টিট র  সংবগঠেস�নর  আেস�য়ার্টিজত
আলিার্টপ-আেস�লিার্টচনার্টয় আত্মপক্ষ্ সমথেক রেস�নর অিধকর্ার্টর সহ েযেতার্টগ েদলওয়ার্টর অিধকর্ার্টর
(অনযার্টনয সদলসযরার্ট তাঁর্টর সমথেকরেস�ন দলাঁর্টড়ার্টেস�ত পার্টেস�রন );

চ) েযেত পযেত রন্ত  চূড়ার্টন্ত িনষ্পেষিত্ত নার্ট  হেস�চ েস পযেত রন্ত সংবগঠেস�নর িসদ্ধোর্টন্ত েমেস�ন িনেস�য়
শার্টিস্তমলূিকর্ বিযবিস্থার্টর িবিরুেস�দ্ধে আেস�বিদলন কর্রার্টর অিধকর্ার্টর;

ছ) পার্টিট র িসদ্ধোর্টন্ত বিার্ট কর্ম রনীিত সম্পর্কেস�কর্র িভন্ন মত থেকার্টকর্েস�লি িনেস�জর মত প্রিকর্ার্টশ কর্রার্টর
এপ্রবিংব েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট সহ উচতর পার্টিট র সংবগঠনগুলেস�লিার্টর কর্ার্টেস�ছ মত পার্টঠার্টেস�নার্টর
অিধকর্ার্টর। অবিশয তাঁর্টেস�কর্ এপ্রই িসদ্ধোর্টন্ত বিার্ট কর্ম রনীিত, যেতিদল নার্ট তার্ট উপযেতকু্তি উচতর
কর্িমিটর দ্বার্টরার্ট পিরবিিতরত হয়, দৃলঢ়তার্টর সার্টেস�থেক পার্টলিন কর্রেস�ত হেস�বি।

ধার্টরার্ট - ৯। েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট সহ েকর্ার্টেস�নার্ট পার্টিট র সংবগঠেস�নরই েকর্ার্টেস�নার্ট পার্টিট র সদলসযেস�কর্
তার্টর অিধকর্ার্টরগুলেস�লিার্ট েথেকেস�কর্ বিিঞ্চত কর্রার্টর ক্ষ্মতার্ট েনই। বিরঞ্চ প্রিিতিট পার্টিট র সংবগঠেস�নর উিচত
হেস�বি পার্টিট র সদলসযেস�দলর তার্টেস�দলর অিধকর্ার্টর প্রিেস�য়ার্টেস�গ উৎসার্টিহত ও সহার্টয়তার্ট কর্রার্ট।

পার্টিট র সদলেস�সযর কর্তরবিয
ধার্টরার্ট - ১০। পার্টিট র সদলেস�সযর িনম্নলিলিিখত কর্তরবিযগুলেস�লিার্ট পার্টলিন কর্রেস�ত হেস�বি :

কর্) গভীর  অধযার্টবিসার্টেস�য়র  সার্টেস�থেক  মার্টকর্রসবিার্টদল-েলিিননবিার্টদল  ও  মার্টও  েজ  দলংব  িচন্তার্টধার্টরার্ট
অধযয়ন কর্রার্ট,  পার্টিট র সার্টিহতয অধযয়ন কর্রার্ট এপ্রবিংব সার্টেস�থেক সার্টেস�থেক সার্টধার্টরণ জ্ঞার্টন ও
ঘনটনার্টপ্রিবিার্টহ সম্পর্কেস�কর্র অবিিহত থেকার্টকর্ার্ট এপ্রবিংব মার্টকর্রসবিার্টদলী দৃলিষ্টিভঙীর িবিকর্ার্টশ ঘনটার্টেস�নার্ট;

খ) পার্টিট র সু্কলি বিার্ট পার্টিট রর দ্বার্টরার্ট িনধ রার্টিরত অনয েকর্ার্টেস�নার্ট পদ্ধেিতর মার্টধযেস�ম সমেস�য় সমেস�য়
পার্টিট র িশক্ষ্ার্ট গ্রেহণ কর্রার্ট;

গ) জনগণ ও গণআেস�ন্দার্টলিেস�নর সেস�ঙ ঘনিনষ্ঠ েযেতার্টগার্টেস�যেতার্টগ বিজার্টয় রার্টখার্ট, জনগেস�ণর পার্টেস�শ
দৃলঢ়ভার্টেস�বি দলাঁর্টড়ার্টেস�নার্ট , তার্টেস�দলর মেস�ধয েথেকেস�কর্ পার্টিট র সদলসয সংবগ্রেহ কর্রার্ট, পার্টিট র লিার্টইন ও
অবিস্থার্টন প্রিচার্টর কর্রার্ট,  জনগেস�ণর কর্ার্টছ েথেকেস�কর্ িশক্ষ্ার্ট েনওয়ার্ট এপ্রবিংব েচতনার্টর িবিকর্ার্টশ
ঘনটার্টেস�ত জনগণেস�কর্ সার্টহার্টযেতয কর্রার্ট;

ঘন) দৃলঢ়ভার্টেস�বি পার্টিট র িসদ্ধোর্টন্তগুলেস�লিার্ট পার্টলিন কর্রার্ট,  িতিন েযেত সংবগঠেস�নর অধীন েসই পার্টিট র
সংবগঠেস�নর কর্ার্টজকর্েস�ম র িনয়িমত অংবশগ্রেহণ কর্রার্ট,  অনয  েকর্ার্টেস�নার্ট  ছার্টড় নার্ট  থেকার্টকর্েস�লি
সংবিশ্লিষ্টি পার্টিট র কর্িমিটর পিরচার্টলিনার্টয় েকর্ার্টেস�নার্ট গণসংবগঠেস�ন কর্ার্টজ কর্রার্ট;

ঙ) পার্টিট রর এপ্রকর্ীকৃর্ত ঐক্যকর্য ও সেস�চতন শৃঙ্খলিার্টেস�কর্ রক্ষ্ার্ট কর্রার্ট এপ্রবিংব পার্টিট রেস�ত উস্কার্টিনদলার্টতার্ট
দলার্টলিার্টলি, উচার্টকর্ার্টঙ্খী, পার্টিট র িবিেস�রার্টধী েলিার্টকর্জন, দুলমেুস�খার্ট ও অনযার্টনয ধরেস�নর বিদলবিযিক্তি
ইতযার্টিদলর অনপু্রিেস�বিেস�শর িবিরুেস�দ্ধে সদলার্টসতকর্র থেকার্টকর্ার্ট;
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চ) িবিিভন্ন ধরেস�নর অসবি রহার্টরার্ট িচন্তার্টভার্টবিনার্টর িবিরুেস�দ্ধে প্রিিতিনয়ত সংবগ্রোর্টম চার্টলিার্টেস�নার্ট;
ছ) পার্টিট রর প্রিিত সৎ থেকার্টকর্ার্ট,  কর্থেকার্ট ও কর্ার্টেস�জর িমলি থেকার্টকর্ার্ট,  িনেস�জর রার্টজৈনিতকর্ মতেস�কর্

েগার্টপন  নার্ট  কর্রার্ট  ও  িবিকৃর্ত  তথেকয  পিরেস�বিশন  নার্ট  কর্রার্ট,  সমার্টেস�লিার্টচনার্ট  ও
আত্মসমার্টেস�লিার্টচনার্ট অনশুীলিন কর্রার্ট, িনেস�জর ভুলি স্বীকর্ার্টর কর্রেস�ত ও তার্ট শুধেস�র িনেস�ত
সার্টহসী  হওয়ার্ট  এপ্রবিংব  সিঠকর্  অবিস্থার্টেস�নর  পেস�ক্ষ্  ও  েবিিঠকর্  অবিস্থার্টেস�নর  িবিরুেস�দ্ধে
দলাঁর্টড়ার্টেস�নার্ট এপ্রবিংব 

জ) পার্টিট র সংবগঠেস�নর দ্বার্টরার্ট িনধ রার্টিরত িনয়িমত সদলসয েলিিভ েদলওয়ার্ট।

অধযার্টয়  ৩ –
পার্টিট রর সার্টংবগঠিনকর্ বিযবিস্থার্ট

গণতার্টিন্ত্রিকর্ েকর্ন্দ্রীকর্তার্ট
ধার্টরার্ট - ১১.১। পার্টিট র সংবগঠন গণতার্টিন্ত্রিকর্ েকর্ন্দ্রীকর্তার্টর নীিতর ওপর প্রিিতিষ্ঠত এপ্রবিংব

তার্টর অভযন্তরীণ জীবিন এপ্রই নীিতর দ্বার্টরার্ট  পিরচার্টিলিত হয়। এপ্রই নীিত আমলিার্টতার্টিন্ত্রিকর্তার্ট,
উদলার্টরতার্টবিার্টদল, ৈনরার্টজযবিার্টদল, বিযিক্তিস্বার্টতন্ত্রিযবিার্টদল, উগ্রে গণতন্ত্রি ও উপদললিীয়তার্টবিার্টেস�দলর িবিেস�রার্টধী।
পার্টিট র হলি আবিিশযকর্ভার্টেস�বি এপ্রকর্ এপ্রকর্ীকৃর্ত সংবগঠন, যেতার্টর রেস�য়েস�ছ এপ্রকর্িট এপ্রকর্কর্ ইচার্ট। পার্টিট র
অবিশযই িকর্ছ ুউপদললি ও েগার্টষ্ঠীর েযেতার্টগফ্লি হেস�ত পার্টেস�র নার্ট, যেতার্টরার্ট িনেস�জেস�দলর মেস�ধয চুিক্তি কর্েস�র
সার্টমিয়কর্ আঁতার্টত বিার্ট সমেস�ঝার্টতার্টয় উপনীত হয়। িচন্তার্টর স্বার্টধীনতার্ট ও কর্ার্টেস�জর প্রিেস�শ্ন ঐক্যকর্য হলি
গণতার্টিন্ত্রিকর্ েকর্ন্দ্রীকর্তার্টর অন্তিন রিহত মম রবিস্তু যেতার্টর অধীেস�ন যেতিুক্তি, িবিতকর্র ও িচন্তার্টর মেস�ধযকর্ার্টর
প্রিিতদ্বিন্দ্বতার্টেস�কর্ উৎসার্টিহত কর্রার্ট হয় যেতার্টেস�ত সেস�চতনভার্টেস�বি ও দৃলঢ়ভার্টেস�বি তত্ত্বে ও অনশুীলিেস�নর
সমন্বয় ও িবিকর্ার্টশ সার্টধন কর্রার্ট যেতার্টয়।

ধার্টরার্ট  -  ১১.২। পার্টিট র যেতার্টর ওপর িভিত্ত কর্েস�র আেস�ছ েসই গণতার্টিন্ত্রিকর্ েকর্ন্দ্রীকর্তার্টর
েমৌঁিলিকর্ নীিতসমহূ হলি :

কর্) বিযিক্তি সংবগঠেস�নর অধীন;
খ) সংবখযার্টলিঘন ুসংবখযার্টগুলরুর অধীন;
গ) িনম্নলতর কর্িমিটগুলেস�লিার্ট উচতর কর্িমিটগুলেস�লিার্টর অধীন এপ্রবিংব
ঘন) সমগ্রে পার্টিট র েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর অধীন।

পার্টিট রর েনতৃস্থার্টনীয় সংবস্থার্টসমহূ
ধার্টরার্ট  -  ১১.৩। সমস্ত স্তেস�রই পার্টিট রর েনতৃস্থার্টনীয় সংবস্থার্টগুলেস�লিার্ট িনবি রার্টিচত হেস�বি। েযেত

েকর্ার্টেস�নার্ট কর্ার্টরেস�ণই েহার্টকর্ েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর মেস�ধয েকর্ার্টেস�নার্ট পদল খার্টিলি হেস�লি তার্ট পরূেস�ণর জনয
তার্টর  েমার্টট  সদলেস�সযর  সার্টধার্টরণ  সংবখযার্টগিরষ্ঠতার্টর  িভিত্তেস�ত েকর্ন্দ্রীয়  কর্িমিট  িনেস�জর সদলসয
িনেস�জই  গ্রেহণ  কর্রেস�ত  পার্টেস�র।  পরবিতর্নীত  উচতর  কর্িমিটর  অনেুস�মার্টদলন  সার্টেস�পেস�ক্ষ্  িনম্নলতর
কর্িমিটগুলেস�লিার্ট িনেস�জর নতুন সদলসয িনেস�জই গ্রেহণ কর্রেস�ত পার্টেস�র। েযেতখার্টেস�ন েযেতখার্টেস�ন প্রিেস�য়ার্টজন

পার্টিট র কর্িমিটগুলেস�লিার্ট নীেস�চরতলিার্টয় েনতৃত্বেকর্ার্টরী িটম বিার্ট সংবগঠনী কর্িমিট ও গণসংবগঠেস�নর মেস�ধয
পার্টিট র ফ্রার্টকর্শন গঠন কর্রেস�ত পার্টরেস�বি এপ্রবিংব তার্টেস�দলর দলার্টিয়ত্বেশীলিেস�দলর িনেস�য়ার্টগ কর্রেস�ত পার্টরেস�বি।
সমস্ত েক্ষ্েস�ত্রে যেততটার্ট সমবি বিার্টস্তবিসম্মতভার্টেস�বি গণতার্টিন্ত্রিকর্ আলিার্টপ-আেস�লিার্টচনার্টর আশ্রেয় িনেস�ত
হেস�বি।

ধার্টরার্ট - ১১.৪। পার্টিট রর সেস�বি রার্টচ েনতৃত্বেকর্ার্টরী সংবগঠন হলি সবি রভার্টরতীয় পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেস
এপ্রবিংব  উপযেতু রপির  দুলিট  কর্ংবেস�গ্রেেস�সর মধযবিতর্নীত  সমেস�য়  এপ্রর দ্বার্টরার্ট  িনবি রার্টিচত েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট।
নীেস�চরতলিার্টর  পার্টিট র সংবগঠনগুলেস�লিার্টর  সেস�বি রার্টচ  সংবস্থার্ট  হলি েসই  স্তেস�রর  সেস�ম্মলিনগুলেস�লিার্ট  এপ্রবিংব
উপযেতু রপির দুলিট সেস�ম্মলিেস�নর মধযবিতর্নীত সমেস�য় এপ্রর দ্বার্টরার্ট িনবি রার্টিচত পার্টিট র কর্িমিটগুলেস�লিার্ট। সমস্ত
পার্টিট র কর্িমিটগুলেস�লিার্টই তার্টেস�দলর িনেস�জেস�দলর পার্টিট র সেস�ম্মলিন বিার্ট পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেেস�সর কর্ার্টেস�ছ কর্ার্টেস�জর
িহসার্টবি িদলেস�ত দলার্টয়বিদ্ধে।

ধার্টরার্ট - ১১.৫। কর্ংবেস�গ্রেস, সেস�ম্মলিন অথেকবিার্ট িঠকর্ উচতর পার্টিট র কর্িমিটর িনেস�দল রেস�শ ও
পরার্টমশ রক্রিেস�ম ডার্টকর্ার্ট পার্টিট র সদলসযেস�দলর সার্টধার্টরণ সভার্টর  েযেতখার্টেস�ন েযেতিট প্রিেস�যেতার্টজয  সার্টমেস�ন– –
িবিিভন্ন স্তেস�রর েনতৃত্বেকর্ার্টরী সংবস্থার্টেস�কর্ তার্টেস�দলর কর্ার্টেস�জর পযেত রার্টেস�লিার্টচনার্ট েপশ কর্রেস�ত হেস�বি।

ধার্টরার্ট  -  ১১.৬। িনম্নলতর ইউিনটগুলেস�লিার্ট িনয়িমতভার্টেস�বি উচতর ইউিনটগুলেস�লিার্টর কর্ার্টেস�ছ
িরেস�পার্টট র েপশ কর্রেস�বি এপ্রবিংব উচতর ইউিনটগুলেস�লিার্ট িনম্নলতর ইউিনটগুলেস�লিার্টেস�কর্ িবিিভন্ন ঘনটনার্ট ও
িবিকর্ার্টশধার্টরার্ট সম্পর্কেস�কর্র অবিিহত রার্টখেস�বি। েজলিার্ট বিার্ট আঞ্চিলিকর্ স্তেস�রর কর্িমিটগুলেস�লিার্টেস�কর্ েকর্ন্দ্রীয়
কর্িমিটর কর্ার্টেস�ছ িনয়িমতভার্টেস�বি অগ্রেগিতর িরেস�পার্টট র পার্টঠার্টেস�ত হেস�বি।

েনতৃস্থার্টনীয় সংবস্থার্টসমেূস�হর কর্ম রপদ্ধেিত
ধার্টরার্ট  -  ১১.৭। সবি  স্তেস�রর  পার্টিট র কর্িমিটগুলেস�লিার্ট  বিযিক্তিগত দলার্টিয়ত্বে সম্বিলিত কর্ার্টজ

বিণ্টকেস�নর িভিত্তেস�ত েযেতৌঁথেক েনতৃেস�ত্বের নীিতর ওপর দলাঁর্ট িড়েস�য় কর্ার্টজ কর্রেস�বি। এপ্রকর্জন বিার্ট এপ্রকর্দললি
বিযিক্তির দ্বার্টরার্ট পার্টিট র কর্িমিটর কর্ার্টজকর্ম র বিার্ট ক্ষ্মতার্ট এপ্রকর্েস�চিটয়ার্ট কর্েস�র েফ্লিার্টর প্রিবিণতার্টেস�কর্ পার্টিট র
দৃলঢ়ভার্টেস�বি িবিেস�রার্টিধতার্ট কর্েস�র।

ধার্টরার্ট  -  ১১.৮। উচতর পার্টিট র সংবগঠেস�নর িসদ্ধোর্টন্তগুলেস�লিার্ট দ্রুত িনম্নলতর স্তরগুলেস�লিার্টেস�ত
েপৌঁঁেস�ছ িদলেস�ত হেস�বি। িনচুতলিার্টর সংবস্থার্টগুলেস�লিার্টেস�ত েসগুলেস�লিার্ট িনেস�য় গভীরভার্টেস�বি আলিার্টপ-আেস�লিার্টচনার্ট
চার্টলিার্টেস�ত হেস�বি এপ্রবিংব বিযার্টখযার্ট িদলেস�ত হেস�বি এপ্রবিংব অবিশযই দৃলঢ়ভার্টেস�বি েসগুলেস�লিার্ট বিার্টস্তবিার্টিয়ত কর্রেস�ত
হেস�বি।

ধার্টরার্ট - ১১.৯। আন্তজরার্টিতকর্ িবিষয়গুলেস�লিার্টেস�ত, সবি রভার্টরতীয় চিরত্রেসম্পর্কন্ন িবিষয়গুলেস�লিার্টেস�ত
বিার্ট েযেতখার্টেস�ন এপ্রকর্ার্টিধকর্ রার্টজয জিড়েস�য় আেস�ছ বিার্ট এপ্রমন েকর্ার্টেস�নার্ট িবিষযেত েযেতখার্টেস�ন সমগ্রে েদলেস�শর
জনয এপ্রকর্ই কর্ম রনীিত বিার্ট িসদ্ধোর্টন্ত প্রিেস�য়ার্টজন েসই সমস্ত েক্ষ্ত্রেগুলেস�লিার্টেস�ত সবি রভার্টরতীয় পার্টিট র
কর্ংবেস�গ্রেস বিার্ট েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট িসদ্ধোর্টন্ত েনেস�বি। এপ্রকর্িট রার্টজয বিার্ট এপ্রকর্িট েজলিার্টর সার্টেস�থেক সংবিশ্লিষ্টি,
রার্টজয বিার্ট েজলিার্ট চিরত্রেিবিিশষ্টি িবিষয়গুলেস�লিার্টেস�ত সার্টধার্টরণভার্টেস�বি সংবিশ্লিষ্টি পার্টিট র সংবগঠনগুলেস�লিার্ট িসদ্ধোর্টন্ত
েনেস�বি। িকর্ন্তু েকর্ার্টেস�নার্ট েক্ষ্েস�ত্রেই এপ্রই ধরেস�নর িসদ্ধোর্টন্তগুলেস�লিার্ট উচতর পার্টিট র সংবগঠেস�নর গৃহীত
িসদ্ধোর্টন্তগুলেস�লিার্টর িবিপরীেস�ত েযেতেস�ত পার্টরেস�বি নার্ট।

২১  ২২



িনবি রার্টচন সম্পর্কিকর্রত নীিত
ধার্টরার্ট - ১২। পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেস অথেকবিার্ট পার্টিট র সেস�ম্মলিেস�নর প্রিিতিনিধ এপ্রবিংব সবি রস্তেস�রর পার্টিট র

কর্িমিটগুলেস�লিার্টর সদলসয িনবি রার্টচেস�ন পার্টিট র কর্মর্নীতবিার্টিহনীর ইচার্ট  প্রিিতফ্িলিত কর্রেস�ত হেস�বি। এপ্রটার্ট
মার্টথেকার্টয় েরেস�খ পার্টিট র সার্টধার্টরণভার্টেস�বি িনবি রার্টচন সম্পর্কিকর্রত নীিত গ্রেহণ কর্রেস�বি।

ধার্টরার্ট  -  ১৩। পার্টিট র যেতেস�থেকার্টপযেতকু্তি সার্টংবগঠিনকর্ বিযবিস্থার্টপনার্টগুলেস�লিার্ট  গেস�ড় তুলিেস�বি যেতার্টেস�ত
েসগুলেস�লিার্ট  বিতরমার্টন  পিরিস্থিত  ও  কর্ার্টেস�জর  অবিস্থার্টর  সেস�ঙ  খার্টপ  খার্টয়  এপ্রবিংব  দলীঘন রেস�ময়ার্টদলী
পিরেস�প্রিিক্ষ্েস�তও উপেস�যেতার্টগী হয়।

পার্টিট র েনতৃত্বে
ধার্টরার্ট  -  ১৪। িবিিভন্ন গণ/েশ্রেণী ও গণরার্টজৈনিতকর্ সংবগঠেস�ন এপ্রবিংব িবিিভন্ন সংবস্থার্টয়

িনবি রার্টিচত  জনপ্রিিতিনিধ  িহসার্টেস�বি  কর্ম ররত  পার্টিট র  সদলসযরার্ট  অবিশযই  পার্টিট রর  েকর্ন্দ্রীভূত
েনতৃত্বোর্টধীেস�ন কর্ার্টজ কর্রেস�বিন এপ্রবিংব সংবিশ্লিষ্টি পার্টিট র সংবগঠেস�নর পিরচার্টলিনার্ট  ও িনয়ন্ত্রিণ েমেস�ন
চলিেস�বিন।

সমস্ত পার্টিট র সদলসযেস�কর্ মেস�ন রার্টখেস�ত হেস�বি েযেত শ্রেিমকর্েস�শ্রেণী ও েমহনিত জনগেস�ণর
িবিিভন্ন সংবগঠনগুলেস�লিার্টর মেস�ধয পার্টিট র হেস�চ সেস�বি রার্টচ সংবগঠন।

ধার্টরার্ট - ১৫। উপদললি গঠেস�নর সমস্ত প্রিেস�চষ্টিার্ট শক্তি হার্টেস�ত েমার্টকর্ার্টিবিলিার্ট কর্রার্ট হেস�বি এপ্রবিংব
এপ্রর জনয কর্েস�ঠার্টর শার্টিস্তমলূিকর্ বিযবিস্থার্ট েনওয়ার্ট হেস�বি।

অধযার্টয়  ৪ –
সবি রভার্টরতীয় পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেস

ধার্টরার্ট - ১৬। েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট প্রিিত পাঁর্টচ বিছেস�র এপ্রকর্বিার্টর কর্েস�র পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেস আহ্বার্টন
কর্রেস�বি।  িবিেস�শষ িবিেস�শষ  পিরিস্থিতেস�ত েকর্ন্দ্রীয়  কর্িমিট  িনিদল রষ্টি  সমেস�য়র  আেস�গই কর্ংবেস�গ্রেস
আহ্বার্টন কর্রেস�ত পার্টেস�র বিার্ট িপিছেস�য় িদলেস�ত পার্টেস�র।

পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেেস�সর প্রিিতিনিধ িনবি রার্টচন
ধার্টরার্ট  - ১৭.১। েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর িনধ রার্টিরত েকর্ার্টটার্ট অনযুেতার্টয়ী,  স্বার্টধীনভার্টেস�বি কর্ার্টজকর্ম র

চার্টলিার্টয় এপ্রমন পণূ রার্টঙ সংবস্থার্টগুলেস�লিার্ট েথেকেস�কর্ পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেেস�সর প্রিিতিনিধ আসেস�বিন, েযেতমন :
কর্)  েজলিার্ট  স্তেস�রর  িনবি রার্টচকর্মণলিীর  দ্বার্টরার্ট  িনবি রার্টিচত  প্রিিতিনিধ।  েজলিার্ট  স্তেস�রর

িনবি রার্টচকর্মণলিীেস�ত থেকার্টকর্েস�বিন েজলিার্ট স্তেস�রর পার্টিট র কর্িমিটর সদলসযরার্ট,  েসই েজলিার্টর
এপ্রিরয়ার্ট স্তেস�রর পার্টিট র কর্িমিটর সদলসযরার্ট, েলিার্টকর্ার্টলি কর্িমিটর সদলসযরার্ট, েজলিার্ট স্তেস�রর
অনয েকর্ার্টেস�নার্ট পার্টিট র সংবস্থার্টর সদলসযরার্ট, পার্টিট র ব্রার্টেস�ঞ্চর সম্পর্কার্টদলকর্রার্ট এপ্রবিংব েজলিার্ট পার্টিট র
সংবগঠেস�নর সার্টেস�থেক যেতকু্তি অনয েকর্ার্টেস�নার্ট েকর্ন্দ্রীয় বিার্ট রার্টজয কর্যার্টডার্টর।

খ) কর্ার্টরখার্টনার্টিভিত্তকর্,  িশল্পশহর/অঞ্চলি  িভিত্তকর্  বিার্ট  প্রিিতষ্ঠার্টনিভিত্তকর্  পার্টিট র সংবগঠন
(েযেতমন  িবিশ্বিবিদলযার্টলিয়,  অিফ্স,  প্রিিতষ্ঠার্টন,  েসক্টর)  েথেকেস�কর্ িনবি রার্টিচত প্রিিতিনিধ।
এপ্রখার্টেস�ন  িনবি রার্টচকর্মণলিীেস�ত  থেকার্টকর্েস�বিন  সংবিশ্লিষ্টি  কর্িমিটর  সদলসযরার্ট,
ওয়ার্টকর্রশপ/িডিভশন/িডপার্টট রেস�মন্ট  স্তেস�রর  পার্টিট র  ইউিনেস�টর  সদলসযরার্ট  এপ্রবিংব  এপ্রই
ধরেস�নর  কর্ার্টরখার্টনার্টিভিত্তকর্,  িশল্পশহর/অঞ্চলি  িভিত্তকর্  বিার্ট  প্রিিতষ্ঠার্টনিভিত্তকর্  পার্টিট র
কর্িমিটর অধীন পার্টিট র ব্রার্টেস�ঞ্চর সদলসযরার্ট।

গ) রার্টজয পার্টিট র মখুপত্রে,  অিফ্স,  িডপার্টট রেস�মন্ট ও অনয েকর্ার্টেস�নার্ট রার্টজয স্তেস�রর সংবস্থার্টর
মেস�ধযকর্ার্টর পার্টিট র গ্রুপ েথেকেস�কর্ িনবি রার্টিচত প্রিিতিনিধ। রার্টজয পার্টিট র সংবগঠেস�নর সার্টেস�থেক
যেতকু্তি  েকর্ন্দ্রীয়  িডপার্টট রেস�মন্ট/সংবস্থার্ট  সদলসযরার্টও  এপ্রই  সমস্ত  রার্টজয  পার্টিট র  গ্রুেস�পর
অন্তভু রক্তি  িহসার্টেস�বি  িবিেস�বিিচত  হেস�বিন।  এপ্রর  ফ্েস�লি  েকর্ন্দ্রীয়  িডপার্টট রেস�মন্ট/সংবস্থার্টর
সদলসযেস�দলর েকর্ন্দ্রীয় েকর্ার্টটার্টয় িনবি রার্টিচত হওয়ার্টর অিধকর্ার্টর বিার্টিতলি হেস�য় যেতার্টেস�বি নার্ট।

ঘন) েকর্ন্দ্রীয়  সদলর দলপ্তর,  েকর্ন্দ্রীয়  মখুপত্রে,  েকর্ন্দ্রীয়  িডপার্টট রেস�মন্ট ও অনয  েকর্ার্টেস�নার্ট
েকর্ন্দ্রীয় পার্টিট র সংবস্থার্ট ইতযার্টিদল িনেস�য় গিঠত পার্টিট র েকর্ন্দ্র েথেকেস�কর্ িনবি রার্টিচত প্রিিতিনিধ।

ঙ) েকর্ন্দ্রীয়  কর্িমিট  ও  েকর্ন্দ্রীয়  কর্েস�ন্ট্রার্টলি  কর্িমশেস�নর  সদলসযরার্ট  পদলার্টিধকর্ার্টর  বিেস�লি
িনবি রার্টিচত প্রিিতিনিধ িহসার্টেস�বি গণয হেস�বিন।

ধার্টরার্ট - ১৭.২। েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেেস�সর জনয প্রিিতিনিধ মেস�নার্টনীত কর্রেস�ত
পার্টেস�রন,  তেস�বি  মেস�নার্টনীত  প্রিিতিনিধর  সংবখযার্ট  কর্খনই  েমার্টট  িনবি রার্টিচত  প্রিিতিনিধর
২০ শতার্টংবেস�শর েবিিশ হেস�বি নার্ট।

ধার্টরার্ট  -  ১৭.৩। েকর্ার্টেস�নার্ট রার্টেস�জযর অথেকবিার্ট েকর্ন্দ্রীয় বিার্ট রার্টজয স্তেস�রর দলপ্তেস�রর িবিেস�শষ
পিরিস্থিতর পিরেস�প্রিিক্ষ্েস�ত বিযিতক্রিম ঘনটার্টেস�নার্ট েযেতেস�ত পার্টেস�র।

পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেস বিার্ট সেস�ম্মলিেস�ন প্রিিতিনিধেস�ত্বের জনয প্রিার্টথেকর্নীতপদল
ধার্টরার্ট  -  ১৭.৪।  েযেত  েকর্ার্টেস�নার্ট  স্তর  েথেকেস�কর্  পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেস  বিার্ট  সেস�ম্মলিেস�ন  এপ্রকর্জন

প্রিিতিনিধ  িহসার্টেস�বি  িনবি রার্টিচত  হেস�ত  ইচুকর্  পার্টিট র  সদলসযেস�কর্  িনবি রার্টচকর্মণলিীর  কর্ার্টেস�ছ  তার্টর
প্রিার্টথেকর্নীতপদল েপশ কর্রেস�ত হেস�বি। এপ্রকর্জন পার্টিট র সদলসয িহসার্টেস�বি এপ্রই ধরেস�নর প্রিার্টথেকর্নীতেস�কর্ অবিশযই
েযেতখার্টেস�ন প্রিিতিনিধ  িনবি রার্টচন হেস�চ েসই পার্টিট র সংবগঠেস�নর অন্তভু রক্তি থেকার্টকর্েস�ত হেস�বি বিার্ট  যেতকু্তি
থেকার্টকর্েস�ত হেস�বি এপ্রবিংব তাঁর্টর প্রিার্টথেকর্নীতপদলেস�কর্ অবিশযই নযূনতম সংবখযকর্ িনবি রার্টচকর্েস�দলর দ্বার্টরার্ট প্রিস্তার্টিবিত
ও সমিথেক রত হেস�ত হেস�বি। প্রিস্তার্টবিকর্ ও সমথেক রকর্েস�দলর নযূনতম সংবখযার্ট এপ্রবিংব এপ্রই িনবি রার্টচন সম্পর্কেস�কর্র
অনযার্টনয িনয়মার্টবিলিী েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট বিার্ট উপযেতকু্তি উচতর পার্টিট র কর্িমিট িনধ রার্টরণ কর্রেস�বি।

পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেেস�সর কর্ার্টজ ও ক্ষ্মতার্ট
ধার্টরার্ট - ১৮। পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেেস�সর কর্ার্টজ হলি :

কর্) িবিদলার্টয়ী েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর েপশ কর্রার্ট রার্টজৈনিতকর্-সার্টংবগঠিনকর্ িরেস�পার্টট র েশার্টনার্ট ও তার্ট
িবিচার্টর-িবিেস�বিচনার্ট কর্রার্ট;
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খ) প্রিেস�য়ার্টজন হেস�লি পার্টিট রর সার্টধার্টরণ কর্ম রসচূী ও সংবিবিধার্টন সংবেস�শার্টধন কর্রার্ট;
গ) প্রিেস�য়ার্টজন হেস�লি পার্টিট রর কৃর্িষ কর্ম রসচূী সংবেস�শার্টধন কর্রার্ট;
ঘন) প্রিেস�য়ার্টজন হেস�লি অনযার্টনয দলিলিলি আেস�লিার্টচনার্ট ও গ্রেহণ কর্রার্ট;
ঙ)  িবিদলার্টয়ী  েকর্ন্দ্রীয়  কর্েস�ন্ট্রার্টলি  কর্িমশেস�নর  েপশ  কর্রার্ট  িরেস�পার্টট র  েশার্টনার্ট  ও  তার্ট

িবিচার্টর-িবিেস�বিচনার্ট কর্রার্ট;
চ) নতুন েকর্ন্দ্রীয় কর্েস�ন্ট্রার্টলি কর্িমশেস�নর সদলসয সংবখযার্ট িস্থর কর্রার্ট এপ্রবিংব েসই অনযুেতার্টয়ী

েকর্ন্দ্রীয় কর্েস�ন্ট্রার্টলি কর্িমশন িনবি রার্টিচত কর্রার্ট।
ছ) নতুন েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর সদলসয সংবখযার্ট িস্থর কর্রার্ট এপ্রবিংব েসই অনযুেতার্টয়ী েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট

িনবি রার্টিচত কর্রার্ট;

িনবি রার্টচনী পদ্ধেিত
ধার্টরার্ট - ১৯।

(কর্) নতুন েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট ও েকর্ন্দ্রীয় কর্েস�ন্ট্রার্টলি কর্িমশন িনবি রার্টচেস�নর কর্ার্টজ পিরচার্টলিনার্ট
কর্রার্টর জনয পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেস এপ্রকর্ িনবি রার্টচন কর্িমশন িনেস�য়ার্টগ কর্রেস�বি।

খ) িবিদলার্টয়ী েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেেস�স নতুন েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট ও েকর্ন্দ্রীয় কর্েস�ন্ট্রার্টলি
কর্িমশন গঠেস�নর জনয প্রিার্টথেকর্নীতেস�দলর পযার্টেস�নলি প্রিস্তার্টবি কর্রেস�বি।

গ) প্রিিতিনিধরার্ট  নতুন নার্টম/নার্টমগুলেস�লিার্ট  প্রিস্তার্টবি কর্রেস�ত পার্টরেস�বিন,  অবিশয  তার্ট  যেততজন
িনবি রার্টিচত হেস�বিন েসই সংবখযার্টর অিধকর্ হেস�ত পার্টরেস�বি নার্ট। এপ্রই ধরেস�নর প্রিস্তার্টবিগুলেস�লিার্ট
নযূনতম দলশ জন প্রিিতিনিধ দ্বার্টরার্ট েপশ হেস�ত হেস�বি এপ্রবিংব যেতার্টেস�দলর নার্টম/নার্টমগুলেস�লিার্ট
প্রিস্তার্টবি কর্রার্ট হেস�চ তার্টেস�দলর সম্মিত আবিশযকর্।

ঘন) পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেেস�স প্রিিতিনিধেস�দলর দ্বার্টরার্ট  প্রিস্তার্টিবিত এপ্রই ধরেস�নর েযেত েকর্ার্টেস�নার্ট  প্রিার্টথেকর্নীতর
চূড়ার্টন্ত েভার্টেস�টর আেস�গ িনেস�জর নার্টম প্রিতযার্টহার্টর কর্রার্টর অিধকর্ার্টর আেস�ছ।

ঙ) েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর জনয প্রিস্তার্টিবিত প্রিার্টথেকর্নীতেস�দলর,  তার্ট েসই প্রিার্টথেকর্নীতরার্ট  িবিদলার্টয়ী েকর্ন্দ্রীয়
কর্িমিটর দ্বার্টরার্ট েপশ কর্রার্ট পযার্টেস�নলিভুক্তি েহার্টন বিার্ট কর্ংবেস�গ্রেেস�সর প্রিিতিনিধেস�দলর দ্বার্টরার্ট
প্রিস্তার্টিবিত েহার্টন, পার্টিট রেস�ত থেকার্টকর্ার্টর েময়ার্টদল অবিশযই নযূনতম পাঁর্টচ বিছর হেস�ত হেস�বি।

চ) িনধ রার্টিরত সময়সীমার্টর মেস�ধয প্রিার্টথেকর্নীত/প্রিার্টথেকর্নীতেস�দলর সমথেকরেস�ন প্রিচার্টর চার্টলিার্টেস�নার্ট যেতার্টেস�বি।
ছ) প্রিিতিনিধেস�দলর প্রিস্তার্টিবিত নার্টমগুলেস�লিার্ট সহ প্রিস্তার্টিবিত পযার্টেস�নেস�লির ওপর েগার্টপন বিযার্টলিট

বিযবিস্থার্ট মার্টরফ্ত েভার্টট হেস�বি।

অধযার্টয়  ৫–
েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট

ধার্টরার্ট  -  ২০.১। পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেেস�স গৃহীত  রার্টজৈনিতকর্ লিার্টইন ও িসদ্ধোর্টন্তগুলেস�লিার্ট পার্টলিন
কর্রার্টর জনয এপ্রবিংব পার্টিট র সংবিবিধার্টনেস�কর্ দৃলঢ়ভার্টেস�বি কর্ার্টযেত রকর্রী কর্রার্টর জনয েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট দলার্টয়বিদ্ধে

থেকার্টকর্েস�বি।  েকর্ন্দ্রীয়  কর্িমিট  সমগ্রেভার্টেস�বি  পার্টিট রর  প্রিিতিনিধত্বে  কর্েস�র  এপ্রবিংব  পার্টিট র সমস্ত  কর্ার্টজ
পিরচার্টলিনার্ট কর্রার্টর জনয দলার্টিয়ত্বেশীলি থেকার্টেস�কর্।

ধার্টরার্ট - ২০.২। েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট তার্টর সদলসযেস�দলর মেস�ধয েথেকেস�কর্ সার্টধার্টরণ সম্পর্কার্টদলকর্ ও
রার্টজৈনিতকর্ বিযুেস�রার্ট িনবি রার্টিচত কর্রেস�বি।

ধার্টরার্ট  -  ২০.৩। বিছেস�র অন্তত দুলবিার্টর েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর অিধেস�বিশন অনিুষ্ঠত হেস�বি।
এপ্রই  ধরেস�নর  অিধেস�বিশন  রার্টজৈনিতকর্  বিযুেস�রার্টর  দ্বার্টরার্ট  আহূত  হেস�বি  বিার্ট  েকর্ন্দ্রীয়  কর্িমিটর
সদলসযেস�দলর এপ্রকর্-তৃতীয়ার্টংবশ দলার্টিবি জার্টনার্টেস�লি এপ্রই অিধেস�বিশন ডার্টকর্েস�ত হেস�বি।

ধার্টরার্ট  -  ২০.৪।  িবিেস�শষ  পিরিস্থিতেস�ত,  জরুির  গুলরুত্বেপণূ র  িকর্ছু  িনিদল রষ্টি
মতার্টদলশ রগত/রার্টজৈনিতকর্/সার্টংবগঠিনকর্ িবিষয়  সমার্টধার্টেস�নর  উেস�দ্দেশ্যেস�শয  েকর্ন্দ্রীয়  কর্িমিট  িবিেস�শষ
পার্টিট র সেস�ম্মলিন আহ্বার্টন কর্রেস�ত পার্টেস�র।

ধার্টরার্ট - ২০.৫। েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট িবিিভন্ন অঞ্চেস�লির েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর সদলসযেস�দলর িনেস�য়
আঞ্চিলিকর্  বিযুেস�রার্ট  গঠন  কর্রেস�ত  পার্টেস�র,  িনিদল রষ্টি  উেস�দ্দেশ্যশয  সার্টধেস�নর  জনয  িনেস�জর  প্রিতযক্ষ্
পিরচার্টলিনার্টয় িবিিভন্ন দলপ্তর, কর্িমশন ইতযার্টিদল গঠন কর্রেস�ত পার্টেস�র এপ্রবিংব েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর এপ্রকর্
সিচবি সংবস্থার্ট (েসেস�ক্রিটার্টিরেস�য়ট) িনেস�য়ার্টগ কর্রেস�ত পার্টেস�র। এপ্রই সিচবি সংবস্থার্ট রার্টজৈনিতকর্ বিযুেস�রার্টর
ৈদলনিন্দন  কর্ার্টজ  েদলখার্টেস�শার্টনার্ট  কর্রেস�বি  এপ্রবিংব  রার্টজৈনিতকর্  বিযুেস�রার্ট  বিার্ট  েকর্ন্দ্রীয়  কর্িমিটর
িসদ্ধোর্টন্তগুলেস�লিার্ট কর্ার্টযেত রকর্রী কর্রেস�ত রার্টজৈনিতকর্ বিযুেস�রার্টেস�কর্ সার্টহার্টযেতয কর্রেস�বি।

ধার্টরার্ট - ২০.৬। েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট েকর্ন্দ্রীয় মখুপেস�ত্রের সম্পর্কার্টদলকর্ িনেস�য়ার্টগ কর্রেস�বি এপ্রবিংব
রার্টজয মখুপত্রেগুলেস�লিার্টর সম্পর্কার্টদলকর্েস�দলর িনেস�য়ার্টগ অনেুস�মার্টদলন কর্রেস�বি।

ধার্টরার্ট - ২০.৭। েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট রণৈনিতকর্ গুলরুত্বেসম্পর্কন্ন গ্রোর্টমার্টঞ্চেস�লি এপ্রকর্িট রার্টেস�জযর
মেস�ধয বিার্ট এপ্রকর্ার্টিধকর্ রার্টেস�জযর সীমার্টনার্টেস�কর্ িঘনেস�র কর্েস�য়কর্িট েজলিার্ট জেুস�ড়,  বিড় শহরগুলেস�লিার্টেস�ত ও
িনিদল রষ্টি েকর্ার্টেস�নার্ট েসক্টেস�র িবিেস�শষ কর্িমিট বিার্ট অনয েকর্ার্টেস�নার্ট বিযবিস্থার্ট গঠন কর্রেস�ত পার্টেস�র এপ্রবিংব
েসগুলেস�লিার্ট প্রিতযক্ষ্ভার্টেস�বি পিরচার্টলিনার্ট কর্রেস�ত পার্টেস�র।

ধার্টরার্ট  -  ২০.৮। েযেত েকর্ার্টেস�নার্ট  পার্টিট র সংবগঠেস�নর কর্ার্টেস�জর এপ্রলিার্টকর্ার্ট  পিরবিতরন  কর্রার্টর
অিধকর্ার্টর েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর আেস�ছ।

ধার্টরার্ট  -  ২০.৯। েযেত েকর্ার্টেস�নার্ট কর্যার্টডার্টর বিার্ট সদলসযেস�কর্ েকর্ন্দ্রীয় কর্ার্টেস�জ লিার্টগার্টেস�নার্টর বিার্ট
কর্যার্টডার্টরেস�দলর বিদলিলি কর্রার্টর অিধকর্ার্টর েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর আেস�ছ।

ধার্টরার্ট  -  ২০.১০।  েকর্ন্দ্রীয়  কর্িমিট  িবিেস�শষ  পিরিস্থিতেস�ত,  িনম্নলতর  েযেত  েকর্ার্টেস�নার্ট
কর্িমিটেস�কর্ েভেস�ঙ িদলেস�ত ও পনুগরিঠত কর্রেস�ত অথেকবিার্ট পনুগরিঠত নার্ট হওয়ার্ট পযেত রন্ত িবিকর্ল্প বিযবিস্থার্ট
গ্রেহণ কর্রেস�ত পার্টেস�র।

ধার্টরার্ট - ২০.১১। ভুলি কর্েস�রেস�ছন এপ্রমন েযেত েকর্ার্টেস�নার্ট সদলেস�সযর িবিরুেস�দ্ধে েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট
েযেত েকর্ার্টেস�নার্ট শার্টিস্তমলূিকর্ বিযবিস্থার্ট গ্রেহণ কর্রেস�ত পার্টরেস�বি।

ধার্টরার্ট  -  ২০.১২।  েকর্ন্দ্রীয়  কর্িমিটর  েকর্ার্টেস�নার্ট  সদলসয  েগ্রেপ্তার্টর  হেস�লি  এপ্রবিংব  তাঁর্টেস�কর্
৬ মার্টেস�সর েবিিশ সময় হার্টজেস�ত থেকার্টকর্েস�ত হেস�লি, েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট িবিকর্ল্প সদলসয গ্রেহণ কর্রেস�ত

২৫  ২৬



পার্টরেস�বি। এপ্রই সমস্ত িবিকর্ল্প সদলসয/সদলসযরার্ট েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর সদলসয িহসার্টেস�বি পণূ র অিধকর্ার্টর
েভার্টগ কর্রেস�বিন, িকর্ন্তু েগ্রেপ্তার্টর হওয়ার্ট সদলসয/সদলসযরার্ট ছার্টড়ার্ট েপেস�য় কর্ার্টেস�জ েযেতার্টগদলার্টেস�নর সার্টেস�থেক
সার্টেস�থেক এপ্রই িবিকর্ল্প সদলসয/সদলসযেস�দলর পদল েছেস�ড় িদলেস�ত হেস�বি।

ধার্টরার্ট  -  ২০.১৩। জরুির অবিস্থার্টয় বিার্ট  বিড় আকর্ার্টেস�রর েগ্রেপ্তার্টিরর ঘনটনার্টয় েকর্ন্দ্রীয়
কর্িমিট,  রার্টজয কর্িমিট এপ্রবিংব েজলিার্ট কর্িমিটগুলেস�লিার্টেস�কর্ েছার্টট সংবহত কর্িমিট িহসার্টেস�বি পনুগরিঠত
কর্রেস�ত হেস�বি। রার্টজৈনিতকর্ বিযুেস�রার্টর বিার্টিকর্ সদলসযরার্ট েযেতার্টগার্টেস�যেতার্টগ কর্রার্ট সমবি এপ্রমন েকর্ন্দ্রীয়
কর্িমিটর  সদলসযেস�দলর  সার্টেস�থেক  আেস�লিার্টচনার্টক্রিেস�ম  এপ্রই  ধরেস�নর  পনুগরিঠত  েকর্ন্দ্রীয়  কর্িমিটর
সদলসযেস�দলর নার্টম িঠকর্ কর্রেস�বি। রার্টজয ও েজলিার্ট কর্িমিটগুলেস�লিার্টর েক্ষ্েস�ত্রে এপ্রই ধরেস�নর পনুগরঠন
সংবিশ্লিষ্টি স্টযার্টিন্ডিংব কর্িমিটর বিার্টিকর্ সদলসযেস�দলর দ্বার্টরার্ট কর্রার্ট হেস�বি। পার্টিট র সংবগঠনেস�কর্ রক্ষ্ার্ট কর্রার্টর
উেস�দ্দেশ্যেস�শয পনুগরিঠত েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট নতুন িনয়মার্টবিলিী ৈতির কর্রেস�ত পার্টেস�র। িকর্ন্তু পিরিস্থিত
স্বার্টভার্টিবিকর্ হওয়ার্টর পর িনবি রার্টিচত কর্িমিটগুলেস�লিার্ট পনুঃপ্রিিতিষ্ঠত হেস�বি।

রার্টজৈনিতকর্ বিযুেস�রার্ট (পিলিটবিযুেস�রার্ট)
ধার্টরার্ট - ২১। েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর অিধেস�বিশন যেতখন চলিেস�ছ নার্ট তখন রার্টজৈনিতকর্ বিযুেস�রার্ট

েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর কর্ার্টজকর্ম র চার্টলিার্টেস�বি ও তার্টর ক্ষ্মতার্ট  প্রিেস�য়ার্টগ কর্রেস�বি। সার্টধার্টরণ সম্পর্কার্টদলকর্
রার্টজৈনিতকর্ বিযুেস�রার্টর সভার্ট ডার্টকর্েস�বিন।

অধযার্টয়  ৬–
রার্টজয, েজলিার্ট, এপ্রিরয়ার্ট ও েলিার্টকর্ার্টলি স্তেস�রর পার্টিট র সংবগঠনসমহূ

রার্টজয, িবিেস�শষ এপ্রিরয়ার্ট, অঞ্চলি, েজলিার্ট ও এপ্রিরয়ার্ট সেস�ম্মলিন
ধার্টরার্ট - ২২.১। রার্টজয, িবিেস�শষ এপ্রিরয়ার্ট, অঞ্চলি, েজলিার্ট ও এপ্রিরয়ার্ট স্তেস�র (ব্লকর্ বিার্ট তার্টর

সমতুলিয স্তেস�র) সেস�বি রার্টচ পার্টিট র সংবগঠন হেস�চ যেতথেকার্টক্রিেস�ম রার্টজয, িবিেস�শষ এপ্রিরয়ার্ট, অঞ্চলি, েজলিার্ট
ও এপ্রিরয়ার্ট  সেস�ম্মলিন। এপ্রই সমস্ত সেস�ম্মলিেস�ন িনেস�জর িনেস�জর কর্িমিটর িরেস�পার্টট র েশার্টনার্ট  ও
িবিচার্টর-িবিেস�বিচনার্ট কর্রার্ট হেস�বি,  িনেস�জর িনেস�জর কর্ার্টেস�জর এপ্রলিার্টকর্ার্ট ও সংবগঠেস�নর সেস�ঙ সংবিশ্লিষ্টি
প্রিধার্টন প্রিধার্টন প্রিশ্নগুলেস�লিার্ট িনেস�য় আেস�লিার্টচনার্ট কর্রার্ট ও িসদ্ধোর্টন্ত েনওয়ার্ট হেস�বি এপ্রবিংব রার্টজয কর্িমিট,
িবিেস�শষ এপ্রিরয়ার্ট কর্িমিট,  আঞ্চিলিকর্ কর্িমিট,  েজলিার্ট কর্িমিট ও এপ্রিরয়ার্ট কর্িমিট িনবি রার্টিচত কর্রার্ট
হেস�বি। এপ্রইসবি কর্িমিটগুলেস�লিার্ট িনেস�জর িনেস�জর কর্ার্টেস�জর এপ্রলিার্টকর্ার্টয় েনতৃত্বে প্রিদলার্টন কর্রেস�বি।

ধার্টরার্ট  -  ২২.২।  পার্টিট র  কর্ংবেস�গ্রেেস�স  গৃহীত  পদ্ধেিত  অনযুেতার্টয়ী  রার্টজয  কর্িমিট  ও
নীেস�চরতলিার্টর কর্িমিটগুলেস�লিার্ট তার্টেস�দলর িনজস্ব সেস�ম্মলিেস�নর মেস�ধয িদলেস�য় িনবি রার্টিচত হেস�বি। িবিদলার্টয়ী
কর্িমিটগুলেস�লিার্ট  পযার্টেস�নলি  েদলেস�বি  এপ্রবিংব  উচতর  কর্িমিটর  দ্বার্টরার্ট  িনযেতকু্তি  পযেত রেস�বিক্ষ্কর্  িনবি রার্টচন
পিরচার্টলিনার্ট কর্রেস�বিন।

ধার্টরার্ট  - ২২.৩। রার্টজয পার্টিট র সেস�ম্মলিন অনিুষ্ঠত হেস�বি িতন বিছেস�র এপ্রকর্বিার্টর। িবিেস�শষ
এপ্রিরয়ার্ট/অঞ্চলি/েজলিার্ট স্তেস�রর সেস�ম্মলিনগুলেস�লিার্ট অনিুষ্ঠত হেস�বি দুল'বিছেস�র এপ্রকর্বিার্টর। এপ্রিরয়ার্ট স্তেস�রর

সেস�ম্মলিন হেস�বি বিছেস�র এপ্রকর্বিার্টর। েকর্ার্টেস�নার্ট বিযিতক্রিমী েক্ষ্েস�ত্রে েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর দ্বার্টরার্ট ছার্টড় নার্ট
থেকার্টকর্েস�লি রার্টজয কর্িমিটর সদলসযেস�দলর পার্টিট রেস�ত থেকার্টকর্ার্টর েময়ার্টদল অবিশযই নযূনতম িতন বিছর হেস�ত
হেস�বি এপ্রবিংব িবিেস�শষ এপ্রিরয়ার্ট/অঞ্চলি/েজলিার্ট কর্িমিটর সদলসযেস�দলর পার্টিট রেস�ত থেকার্টকর্ার্টর েময়ার্টদল অবিশযই
দুল'বিছর হেস�ত হেস�বি  (সংবিশ্লিষ্টি রার্টজয কর্িমিটর দ্বার্টরার্ট  িবিেস�শষ অনমুিত নার্ট  থেকার্টকর্েস�লি)। এপ্রিরয়ার্ট
কর্িমিটর সদলসযেস�দলর পার্টিট রেস�ত থেকার্টকর্ার্টর েময়ার্টদল অবিশযই এপ্রকর্ বিছর হেস�ত হেস�বি।

ধার্টরার্ট  -  ২২.৪।  সমস্ত  স্তেস�রর  পার্টিট র  সেস�ম্মলিনগুলেস�লিার্টেস�কর্  উচতর  কর্িমিটর  দ্বার্টরার্ট
মেস�নার্টনীত পযেত রেস�বিক্ষ্েস�কর্র উপিস্থিতেস�ত হেস�ত হেস�বি এপ্রবিংব সংবিশ্লিষ্টি উচতর কর্িমিটর অনেুস�মার্টদলন
েপেস�ত  হেস�বি।  রার্টজয/িবিেস�শষ  এপ্রিরয়ার্ট  সেস�ম্মলিন  ডার্টকর্ার্টর  ও  পিরচার্টলিনার্ট  কর্রার্টর  িনধ রার্টিরত
িনয়মগুলেস�লিার্ট ভার্টঙার্টর েকর্ার্টেস�নার্ট ঘনটনার্ট ঘনটেস�লি েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট হয় পেুস�রার্ট সেস�ম্মলিনিটেস�কর্ বিার্টিতলি
কর্েস�র িদলেস�ত পার্টেস�র অথেকবিার্ট তার্টর েযেত েকর্ার্টেস�নার্ট িসদ্ধোর্টন্তেস�কর্ নার্টকর্চ কর্েস�র িদলেস�ত পার্টেস�র এপ্রবিংব/অথেকবিার্ট
অনয যেতথেকার্টেস�যেতার্টগয বিযবিস্থার্ট গ্রেহণ কর্রেস�ত পার্টেস�র। িনম্নলতর স্তেস�রর সেস�ম্মলিেস�নর িবিষেস�য় অনযার্টনয
উচতর স্তেস�রর কর্িমিটগুলেস�লিার্ট অনরুূপ ক্ষ্মতার্ট েভার্টগ কর্রেস�বি।

রার্টজয সেস�ম্মলিেস�নর প্রিিতিনিধ িনবি রার্টচন
ধার্টরার্ট - ২৩.১। রার্টজয কর্িমিটর দ্বার্টরার্ট িনধ রার্টিরত েকর্ার্টটার্ট অনযুেতার্টয়ী িনম্নলিলিিখত িভিত্তেস�ত

িনবি রার্টিচত প্রিিতিনিধরার্ট রার্টজয সেস�ম্মলিেস�ন আসেস�বিন :
কর্)  েজলিার্ট  স্তেস�রর  িনবি রার্টচকর্মণলিীর  দ্বার্টরার্ট  িনবি রার্টিচত  প্রিিতিনিধ।  েজলিার্ট  স্তেস�রর

িনবি রার্টচকর্মণলিীেস�ত থেকার্টকর্েস�বিন েজলিার্ট স্তেস�রর পার্টিট র কর্িমিটর সদলসযরার্ট,  েসই েজলিার্টর
এপ্রিরয়ার্ট স্তেস�রর পার্টিট র কর্িমিটর সদলসযরার্ট, েলিার্টকর্ার্টলি কর্িমিটর সদলসযরার্ট, পার্টিট র ব্রার্টেস�ঞ্চর
সম্পর্কার্টদলকর্রার্ট, েজলিার্ট স্তেস�রর অনয েকর্ার্টেস�নার্ট পার্টিট র সংবস্থার্টর সদলসযরার্ট এপ্রবিংব েজলিার্ট পার্টিট র
সংবগঠেস�নর সার্টেস�থেক যেতকু্তি অনয েকর্ার্টেস�নার্ট েকর্ন্দ্রীয় বিার্ট রার্টজয কর্যার্টডার্টর।

খ) কর্ার্টরখার্টনার্টিভিত্তকর্,  িশল্প শহর/অঞ্চলি িভিত্তকর্ বিার্ট  প্রিিতষ্ঠার্টনিভিত্তকর্ পার্টিট র সংবগঠন
(েযেতমন িবিশ্বিবিদলযার্টলিয়,  অিফ্স,  প্রিিতষ্ঠার্টন,  েসক্টর)  েথেকেস�কর্ িনবি রার্টিচত প্রিিতিনিধ।
এপ্রখার্টেস�ন  িনবি রার্টচকর্মণলিীেস�ত  থেকার্টকর্েস�বিন  সংবিশ্লিষ্টি  কর্িমিটর  সদলসযরার্ট,
ওয়ার্টকর্রশপ/িডিভশন/িডপার্টট রেস�মন্ট  স্তেস�রর  পার্টিট র  ইউিনেস�টর সদলসযরার্ট  এপ্রবিংব  এপ্রই
ধরেস�নর কর্ার্টরখার্টনার্টিভিত্তকর্,  িশল্প শহর/অঞ্চলি িভিত্তকর্ বিার্ট  প্রিিতষ্ঠার্টনিভিত্তকর্ পার্টিট র
কর্িমিটর অধীন পার্টিট র ব্রার্টেস�ঞ্চর সম্পর্কার্টদলকর্রার্ট।

গ) রার্টজয পার্টিট র মখুপত্রে,  অিফ্স,  িডপার্টট রেস�মন্ট ও অনয েকর্ার্টেস�নার্ট রার্টজয স্তেস�রর সংবস্থার্টর
মেস�ধয রার্টজয স্তেস�রর পার্টিট র গ্রুপ েথেকেস�কর্ িনবি রার্টিচত প্রিিতিনিধ। রার্টজয পার্টিট র সংবগঠেস�নর
সার্টেস�থেক যেতকু্তি েকর্ন্দ্রীয় িডপার্টট রেস�মেস�ন্টর সদলসযরার্টও িনবি রার্টচেস�নর জনয এপ্রই সমস্ত রার্টজয
পার্টিট র গ্রুেস�পর অন্তভু রক্তি িহসার্টেস�বি িবিেস�বিিচত হেস�বিন।

ঘন) সংবিশ্লিষ্টি রার্টজয কর্িমিটর সদলসযরার্ট পদলার্টিধকর্ার্টর বিেস�লি িনবি রার্টিচত প্রিিতিনিধ িহসার্টেস�বি গণয
হেস�বিন।

২৭ ২৮



ধার্টরার্ট  -  ২৩.২। রার্টজয কর্িমিট রার্টজয সেস�ম্মলিেস�নর জনয প্রিিতিনিধ মেস�নার্টনীত কর্রেস�ত
পার্টেস�রন;  তেস�বি  মেস�নার্টনীত  প্রিিতিনিধর  সংবখযার্ট  কর্খনই  েমার্টট  িনবি রার্টিচত  প্রিিতিনিধর  ২০
শতার্টংবেস�শর েবিিশ হেস�বি নার্ট।

িবিেস�শষ এপ্রিরয়ার্ট, অঞ্চলি, ও েজলিার্ট স্তেস�রর সেস�ম্মলিনগুলেস�লিার্টর জনয প্রিিতিনিধ িনবি রার্টচন
ধার্টরার্ট  - ২৪.১। িবিেস�শষ এপ্রিরয়ার্ট,  অঞ্চলি ও েজলিার্ট স্তেস�রর সেস�ম্মলিেস�ন সংবিশ্লিষ্টি িবিদলার্টয়ী

কর্িমিটর দ্বার্টরার্ট িস্থর কর্রার্ট েকর্ার্টটার্ট অনযুেতার্টয়ী িনম্নলিলিিখত িভিত্তেস�ত প্রিিতিনিধরার্ট আসেস�বিন :
কর্)  এপ্রিরয়ার্ট  স্তেস�রর  িনবি রার্টচকর্মণলিীর  দ্বার্টরার্ট  িনবি রার্টিচত  প্রিিতিনিধ,  এপ্রিরয়ার্ট  স্তেস�রর

িনবি রার্টচকর্মণলিীেস�ত  থেকার্টকর্েস�বিন  এপ্রিরয়ার্ট  স্তেস�রর  পার্টিট র সংবগঠেস�নর  সদলসযরার্ট,  সংবিশ্লিষ্টি
এপ্রিরয়ার্টর  অন্তগরত  েলিার্টকর্ার্টলি স্তেস�রর পার্টিট র সংবগঠেস�নর  সদলসযরার্ট  ও  পার্টিট র ব্রার্টেস�ঞ্চর
িলিিডংব িটম সদলসযরার্ট।

খ) কর্ার্টরখার্টনার্ট/িশল্প অঞ্চলি/প্রিিতষ্ঠার্টন িভিত্তকর্ পার্টিট র সংবগঠন েথেকেস�কর্ িনবি রার্টিচত প্রিিতিনিধ
েযেতভার্টেস�বি ২৩.১ (খ) ধার্টরার্টয় িনিদল রষ্টি কর্রার্ট আেস�ছ।

গ) সংবিশ্লিষ্টি িবিেস�শষ এপ্রিরয়ার্ট/অঞ্চলি/েজলিার্ট কর্িমিটর সদলসযরার্ট পদলার্টিধকর্ার্টর বিেস�লি িনবি রার্টিচত
প্রিিতিনিধ িহসার্টেস�বি গণয হেস�বিন।

ঘন) সংবিশ্লিষ্টি স্তেস�রর অনয েকর্ার্টেস�নার্ট পার্টিট র সংবস্থার্টর সদলসযরার্ট এপ্রবিংব সংবিশ্লিষ্টি পার্টিট র সংবগঠেস�নর
সেস�ঙ যেতকু্তি উচতর কর্িমিটর সদলসযরার্ট িনবি রার্টিচত প্রিিতিনিধ িহসার্টেস�বি গণয হেস�বিন।

ধার্টরার্ট - ২৪.২। িবিেস�শষ এপ্রিরয়ার্ট/অঞ্চলি/েজলিার্ট স্তেস�রর সেস�ম্মলিেস�নর জনয সংবিশ্লিষ্টি পার্টিট র
কর্িমিট  প্রিিতিনিধ  মেস�নার্টনীত  কর্রেস�ত  পার্টেস�রন,  তেস�বি  তার্ট  েমার্টট  িনবি রার্টিচত  প্রিিতিনিধর  ২০
শতার্টংবেস�শর েবিিশ হেস�বি নার্ট।

ধার্টরার্ট  -  ২৪.৩। এপ্রিরয়ার্ট স্তেস�রর পার্টিট র সেস�ম্মলিেস�ন িবিদলার্টয়ী কর্িমিটর দ্বার্টরার্ট েপশ কর্রার্ট
কর্ার্টেস�জর িরেস�পার্টট র ও আগার্টমী বিছেস�রর কর্ম রসচূী চূড়ার্টন্ত হেস�বি এপ্রবিংব নতুন কর্িমিট িনবি রার্টচন কর্রার্ট
হেস�বি। সংবিশ্লিষ্টি এপ্রিরয়ার্ট পার্টিট র কর্িমিটর সদলসযরার্ট,  এপ্রিরয়ার্ট পার্টিট র সংবগঠেস�নর অধীন েলিার্টকর্ার্টলি
কর্িমিটর সদলসযরার্ট ও পার্টিট র ব্রার্টেস�ঞ্চর সম্পর্কার্টদলকর্রার্ট এপ্রই সেস�ম্মলিেস�ন প্রিিতিনিধ িহসার্টেস�বি গণয হেস�বিন
(অবিশয েজলিার্ট কর্িমিট িবিেস�শষ িসদ্ধোর্টন্ত িনেস�লি সমস্ত ব্রার্টঞ্চ িলিিডংব িটম সদলসয বিার্ট সমস্ত ব্রার্টঞ্চ
সদলসযরার্টই প্রিিতিনিধ িহসার্টেস�বি গণয হেস�ত পার্টরেস�বিন)।

ধার্টরার্ট  -  ২৫.১।  রার্টজয/িবিেস�শষ  এপ্রিরয়ার্ট/অঞ্চলি/েজলিার্ট/এপ্রিরয়ার্ট  স্তেস�রর  কর্িমিট  তার্টর
সম্পর্কার্টদলকর্  ও  স্টযার্টিন্ডিংব  কর্িমিট  িনবি রার্টিচত  কর্রেস�বি;  রার্টজয/িবিেস�শষ  এপ্রিরয়ার্ট  কর্িমিট  তার্টেস�দলর
িনেস�জেস�দলর মখুপত্রে থেকার্টকর্েস�লি তার্টর সম্পর্কার্টদলকর্ িনেস�য়ার্টগ কর্রেস�বি এপ্রবিংব সংবিশ্লিষ্টি উচতর কর্িমিটর
কর্ার্টেস�ছ অনেুস�মার্টদলন চার্টইেস�বি।

ধার্টরার্ট - ২৫.২। রার্টজয/িবিেস�শষ এপ্রিরয়ার্ট/েজলিার্ট/অঞ্চলি/এপ্রিরয়ার্ট কর্িমিটর অিধেস�বিশন যেতখন
চলিেস�ছ নার্ট তখন স্টযার্টিন্ডিংব কর্িমিট সংবিশ্লিষ্টি কর্িমিটর ক্ষ্মতার্ট প্রিেস�য়ার্টগ কর্রেস�বি এপ্রবিংব কর্ার্টজকর্ম র
চার্টলিার্টেস�বি।

ধার্টরার্ট - ২৫.৩। েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর িনধ রার্টিরত িনয়মিবিিধ অনযুেতার্টয়ী রার্টজয/িবিেস�শষ এপ্রিরয়ার্ট
কর্িমিট তার্টেস�দলর িনেস�জেস�দলর অধীন েজলিার্ট ও অঞ্চলি কর্িমিটগুলেস�লিার্ট গঠন ও তার্টেস�দলর কর্ার্টেস�জর
এপ্রলিার্টকর্ার্ট িস্থর কর্রেস�বি।

ধার্টরার্ট ২৫.৪। েজলিার্ট ও েলিার্টকর্ার্টলি স্তেস�রর পার্টিট র সংবগঠেস�নর মার্টঝখার্টেস�ন এপ্রিরয়ার্ট স্তেস�রর
পার্টিট র সংবগঠন গঠন ও তার্টর কর্ার্টেস�জর এপ্রলিার্টকর্ার্ট  (এপ্রকর্ বিার্ট এপ্রকর্ার্টিধকর্ ব্লকর্,  এপ্রকর্িট িবিধার্টনসভার্ট
েকর্ন্দ্র বিার্ট শহর বিার্ট থেকার্টনার্ট এপ্রলিার্টকর্ার্ট), পার্টিট র ব্রার্টেস�ঞ্চর ওপেস�র েলিার্টকর্ার্টলি স্তেস�রর পার্টিট র কর্িমিট গঠন
এপ্রবিংব েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট িনধ রার্টিরত িনয়ম অনযুেতার্টয়ী  এপ্রগুলেস�লিার্টর গঠনিবিনযার্টস ও কর্ার্টজকর্ম র িস্থর
কর্রেস�বি রার্টজয/িবিেস�শষ এপ্রিরয়ার্ট কর্িমিট। রার্টজয/িবিেস�শষ এপ্রিরয়ার্ট কর্িমিট এপ্রই দলার্টিয়ত্বে েজলিার্ট/অঞ্চলি
কর্িমিটেস�কর্ িদলেস�ত পার্টেস�র।

েলিার্টকর্ার্টলি স্তেস�রর পার্টিট র সংবগঠন
ধার্টরার্ট  -  ২৬.১।  অঞ্চলি/েজলিার্ট/এপ্রিরয়ার্ট স্তেস�রর পার্টিট র কর্িমিটর নীেস�চ ও পার্টিট র ব্রার্টেস�ঞ্চর

ওপর এপ্রকর্ বিার্ট এপ্রকর্ার্টিধকর্ পঞ্চার্টেস�য়ত বিার্ট পরুসভার্টর ওয়ার্টডর িনেস�য় েলিার্টকর্ার্টলি স্তেস�রর পার্টিট র সংবগঠন
থেকার্টকর্েস�বি।

ধার্টরার্ট - ২৬.২। েলিার্টকর্ার্টলি স্তেস�রর পার্টিট র সেস�ম্মলিেস�নর মেস�ধয িদলেস�য় েলিার্টকর্ার্টলি স্তেস�রর পার্টিট র
কর্িমিটগুলেস�লিার্ট গঠন কর্রার্ট হেস�বি। এপ্রই ধরেস�নর সেস�ম্মলিন সার্টধার্টরণভার্টেস�বি বিছেস�র এপ্রকর্বিার্টর কর্েস�র হেস�বি
এপ্রবিংব িবিদলার্টয়ী কর্িমিটর দ্বার্টরার্ট েপশ কর্রার্ট কর্ার্টেস�জর িরেস�পার্টট র ও পরবিতর্নীত বিছেস�রর জনয আগার্টমী
কর্ম রসচূী  িনেস�য়  আেস�লিার্টচনার্ট  ও  তার্ট  চূড়ার্টন্ত  কর্রেস�বি  এপ্রবিংব  নতুন  কর্িমিট  িনবি রার্টিচত  কর্রেস�বি।
বিযবিহার্টিরকর্ িদলকর্ েথেকেস�কর্ সমবি হেস�লি এপ্রলিার্টকর্ার্টর সমস্ত পণূ র সদলসযই প্রিিতিনিধ হেস�ত পার্টরেস�বিন
অথেকবিার্ট  েজলিার্ট  কর্িমিটর  অনেুস�মার্টদলন  সার্টেস�পেস�ক্ষ্  েলিার্টকর্ার্টলি  কর্িমিট  িনধ রার্টিরত  আনপুার্টিতকর্
প্রিিতিনিধেস�ত্বের িভিত্তেস�ত ব্রার্টঞ্চগুলেস�লিার্ট েথেকেস�কর্ প্রিিতিনিধরার্ট আসেস�বিন। েলিার্টকর্ার্টলি সেস�ম্মলিেস�ন প্রিার্টথেকর্নীত
সদলসযরার্টও প্রিিতিনিধ িহসার্টেস�বি অংবশ িনেস�ত পার্টরেস�বিন। অবিশয তাঁর্টেস�দলর েভার্টটদলার্টেস�নর অিধকর্ার্টর
থেকার্টকর্েস�বি নার্ট।

ধার্টরার্ট  -  ২৬.৩।  সার্টধার্টরণভার্টেস�বি  েলিার্টকর্ার্টলি  সেস�ম্মলিনগুলেস�লিার্ট  অনিুষ্ঠত  হওয়ার্টর  আেস�গ
অবিশযই সদলসযপদল নবিীকর্রণ, নতুন প্রিার্টথেকর্নীত সদলসয সংবগ্রেহ এপ্রবিংব প্রিেস�য়ার্টজন হেস�লি পার্টিট র ব্রার্টঞ্চ
পনুগরঠেস�নর  কর্ার্টজ সমার্টপ্ত কর্রেস�ত হেস�বি। েকর্বিলিমার্টত্রে সংবিশ্লিষ্টি েজলিার্ট  কর্িমিটই এপ্রই িবিষেস�য়
েকর্ার্টেস�নার্ট ছার্টড় িদলেস�ত পার্টরেস�বি।

কর্ার্টরখার্টনার্ট/প্রিিতষ্ঠার্টন/েসক্টর স্তেস�রর পার্টিট র সংবগঠন
ধার্টরার্ট  -  ২৭।  রার্টজয/িবিেস�শষ  এপ্রিরয়ার্ট  কর্িমিট  বিার্ট  েজলিার্ট/অঞ্চলি  কর্িমিটর  অধীনস্থ

কর্ার্টরখার্টনার্টিভিত্তকর্,  িশল্পার্টঞ্চলিিভিত্তকর্  বিার্ট  প্রিিতষ্ঠার্টনিভিত্তকর্  (েযেতমন  িবিশ্বিবিদলযার্টলিয়,  অিফ্স,
প্রিিতষ্ঠার্টন বিার্ট েসক্টর)  পার্টিট র সংবগঠন গঠেস�ন রার্টজয/িবিেস�শষ এপ্রিরয়ার্ট কর্িমিট িসদ্ধোর্টন্ত েনেস�বি বিার্ট
িসদ্ধোর্টন্ত গ্রেহেস�ণর জ্নয  েজলিার্ট/অঞ্চলি কর্িমিটেস�কর্ অিধকর্ার্টর েদলেস�বি। েলিার্টকর্ার্টলি স্তেস�রর কর্িমিট

২৯  ৩০



গঠেস�নর জনয সংবিবিধার্টেস�নর িনয়মার্টবিলিীর অধীেস�ন েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট সময়ার্টন্তেস�র েযেত মার্টনদলণ িঠকর্
কর্রেস�বি এপ্রই ধরেস�নর কর্িমিটগুলেস�লিার্ট অবিশযই েসই মার্টনদলণ েমেস�ন গিঠত হেস�বি। এপ্রই ধরেস�নর
কর্ার্টরখার্টনার্ট/িশল্পার্টঞ্চলি/প্রিিতষ্ঠার্টনিভিত্তকর্  পার্টিট র  সংবগঠেস�নর  অধীেস�ন  পার্টিট র  ব্রার্টঞ্চ  ছার্টড়ার্টও
ওয়ার্টকর্রশপ/িডিভশন/িডপার্টট রেস�মন্ট স্তেস�র পার্টিট র সংবগঠন গড়ার্ট যেতার্টেস�বি।

অধযার্টয়  ৭–
পার্টিট রর প্রিার্টথেকিমকর্ সংবগঠনসমহূ

পার্টিট র ব্রার্টঞ্চ
ধার্টরার্ট - ২৮.১। পার্টিট রর প্রিার্টথেকিমকর্ ইউিনট হলি পার্টিট র ব্রার্টঞ্চ। এপ্রগুলেস�লিার্ট জীিবিকর্ার্টস্থেস�লির ও

বিসবিার্টেস�সর জার্টয়গার্টর িভিত্তেস�ত গিঠত হেস�বি।
জীিবিকর্ার্টস্থেস�লি গিঠত পার্টিট র ব্রার্টেস�ঞ্চর সদলসযরার্ট  েযেতখার্টেস�ন বিসবিার্টস কর্েস�রন েসখার্টনকর্ার্টর

পার্টিট র ব্রার্টেস�ঞ্চ তাঁর্টরার্ট সহেস�যেতার্টগী সদলসয িহসার্টেস�বি (এপ্রযার্টেস�সার্টিসেস�য়ট েমম্বার্টর)  যেতকু্তি থেকার্টকর্েস�বিন। িকর্ন্তু
েদলখেস�ত হেস�বি যেতার্টেস�ত েসখার্টনকর্ার্টর পার্টিট র ব্রার্টেস�ঞ্চর েদলওয়ার্ট কর্ার্টজ জীিবিকর্ার্টস্থেস�লি তাঁর্টেস�দলর প্রিধার্টন
কর্ার্টজেস�কর্ ক্ষ্িতগ্রেস্ত নার্ট কর্েস�র।

ধার্টরার্ট  -  ২৮.২। পার্টিট র ব্রার্টঞ্চ হলি িনেস�জর এপ্রলিার্টকর্ার্টর  শ্রেিমকর্,  কৃর্ষকর্ ও জনগেস�ণর
অনযার্টনয  অংবেস�শর সেস�ঙ সংবিশ্লিষ্টি  েনতৃত্বেকর্ার্টরী  পার্টিট র কর্িমিটর জীবিন্ত সংবেস�যেতার্টগ রক্ষ্ার্ট  কর্রার্টর
সংবস্থার্ট। এপ্রর কর্ার্টজগুলেস�লিার্ট হলি :

কর্) উচতর কর্িমিটর িনেস�দল রশগুলেস�লিার্ট পার্টলিন কর্রার্ট;
খ) কর্ার্টরখার্টনার্ট/সংবস্থার্ট  বিার্ট  এপ্রলিার্টকর্ার্টর  জনগেস�ণর  সমসযার্টগুলেস�লিার্টেস�ত  উেস�দলযার্টগ  িনেস�য়  এপ্রবিংব

ধার্টরার্টবিার্টিহকর্ প্রিচার্টর  ও আেস�লিার্টড়েস�নর মেস�ধয  িদলেস�য় তাঁর্টেস�দলর  রার্টজনীিতকর্রণ ঘনিটেস�য়
পার্টিট রর পেস�ক্ষ্ জয় কর্েস�র আনার্ট;

গ) চলিমার্টন  গণআেস�ন্দার্টলিেস�নর  জঙী  কর্মর্নীতেস�দলর  ও  অনযার্টনয  সমথেক রকর্েস�দলর  রার্টজৈনিতকর্
িশক্ষ্ার্ট প্রিদলার্টন কর্রার্ট ও তার্টেস�দলর মেস�ধয েথেকেস�কর্ নতুন পার্টিট র সদলসয সংবগ্রেহ কর্রার্ট;

ঘন) উচতর কর্িমিটগুলেস�লিার্টেস�কর্ তার্টেস�দলর সার্টংবগঠিনকর্ ও আেস�ন্দার্টলিনমলূিকর্ কর্ার্টেস�জ সার্টহার্টযেতয
কর্রার্ট।

ধার্টরার্ট  -  ২৮.৩। উপেস�রার্টক্তি কর্ার্টজগুলেস�লিার্ট চার্টিলিেস�য় যেতার্টওয়ার্টর জনয পার্টিট র ব্রার্টঞ্চ,  পরবিতর্নীত
উচতর কর্িমিটর অনেুস�মার্টদলন সার্টেস�পেস�ক্ষ্ তার্টর েনতৃত্বেকর্ার্টরী িটম িনবি রার্টিচত কর্রেস�বি।

ধার্টরার্ট - ২৮.৪। পরবিতর্নীত উচতর কর্িমিটর েনতৃেস�ত্বে ও পিরচার্টলিনার্টয় পার্টিট র ব্রার্টঞ্চ কর্ার্টজ
কর্রেস�বি।  অবিশয  িকর্ছু  িবিেস�শষ  েক্ষ্েস�ত্রে তার্ট  আরও উচতর  পার্টিট র কর্িমিটর  দ্বার্টরার্ট  সরার্টসির
পিরচার্টিলিত হেস�ত পার্টেস�র।

সিক্রিয় কর্মর্নীতদললি
ধার্টরার্ট - ২৯। পার্টিট র সদলসয নয় এপ্রমন সিক্রিয় কর্মর্নীতেস�দলর িনেস�য় সিক্রিয় কর্মর্নীতদললি ৈতির

হেস�বি, যেতার্টর দলার্টিয়েস�ত্বে থেকার্টকর্েস�বিন এপ্রকর্জন পণূ র পার্টিট র সদলসয বিার্ট প্রিার্টথেকর্নীত সদলসয।

অধযার্টয়  ৮–
গণসংবগঠেস�ন পার্টিট র ফ্রার্টকর্শনসমহূ

পার্টিট র ফ্রার্টকর্শনসমহূ
ধার্টরার্ট - ৩০। গণসংবগঠন এপ্রবিংব তার্টেস�দলর কর্ার্টযেত রকর্রী কর্িমিটেস�ত কর্ম ররত পার্টিট র সদলসযেস�দলর

িনেস�য় ফ্রার্টকর্শনগুলেস�লিার্ট  গিঠত হেস�বি। এপ্রই ফ্রার্টকর্শনগুলেস�লিার্ট  সংবিশ্লিষ্টি স্তেস�রর পার্টিট র কর্িমিট  দ্বার্টরার্ট
পেুস�রার্টপিুর িনয়িন্ত্রিত হেস�বি এপ্রবিংব সমস্ত প্রিেস�শ্ন তার্টেস�দলর অবিশযই পার্টিট র সংবগঠেস�নর িসদ্ধোর্টন্তগুলেস�লিার্ট
কর্েস�ঠার্টরভার্টেস�বি ও অিবিচলিভার্টেস�বি পার্টলিন কর্রেস�ত হেস�বি।

ধার্টরার্ট - ৩১। পার্টিট র ফ্রার্টকর্শেস�নর প্রিধার্টন কর্ার্টজ হলি :
কর্) পার্টিট রর নীিত, কর্ম রনীিত ও িসদ্ধোর্টন্তগুলেস�লিার্ট যেতার্টেস�ত কর্ার্টযেত রকর্র হয় তার্ট িনিশ্চিত কর্রার্ট;
খ) পার্টিট র প্রিদলত্ত কর্ার্টজগুলেস�লিার্ট পার্টলিন কর্রার্টর জনয অ-পার্টিট র কর্যার্টডার্টর ও জনগেস�ণর সেস�ঙ

ঐক্যকর্যবিদ্ধে হওয়ার্ট এপ্রবিংব 
গ) েসই স্তেস�রর পার্টিট র সদলসযেস�দলর সংবগিঠত কর্রার্ট ও পিরচার্টলিনার্ট কর্রার্ট।

ধার্টরার্ট - ৩২। গণসংবগঠেস�নর সেস�ম্মলিন অনিুষ্ঠত হওয়ার্টর আেস�গ সংবিশ্লিষ্টি পার্টিট র ফ্রার্টকর্শন
অবিশযই গণসংবগঠনিটর সরকর্ার্টরী খসড়ার্ট ও পযার্টেস�নলি িনেস�য় আেস�লিার্টচনার্ট কর্রেস�বি এপ্রবিংব সংবিশ্লিষ্টি
পার্টিট র কর্িমিটর অনেুস�মার্টদলন চার্টইেস�বি।

অধযার্টয়  ৯–
শার্টিস্তমলূিকর্ বিযবিস্থার্ট

ধার্টরার্ট  -  ৩৩.১।  েকর্ার্টেস�নার্ট পার্টিট র সদলসয পার্টিট র শৃঙ্খলিার্ট লিঙ্ঘনন কর্রেস�লি সংবিশ্লিষ্টি পার্টিট র
সংবগঠন িনেস�জর ক্ষ্মতার্ট ও কর্ম রপিরিধ অনযুেতার্টয়ী এপ্রবিংব প্রিিতিট ঘনটনার্টর গুলণার্টগুলণ িবিচার্টর কর্েস�র
যেতথেকার্টিবিিহত  শার্টিস্তমলূিকর্  বিযবিস্থার্ট  েনেস�বি;  েযেতমন   সতকর্র  কর্েস�র  েদলওয়ার্ট– ,  িতরস্কার্টর  কর্রার্ট,
জনসমেস�ক্ষ্  িতরস্কার্টর  কর্রার্ট,  পদল  েথেকেস�কর্  নীেস�চ  নার্টিমেস�য়  েদলওয়ার্ট,  পার্টিট র  পদলসমহূ  েথেকেস�কর্
অপসার্টিরত কর্রার্ট, পার্টিট রর সদলসযপদল েথেকেস�কর্ সার্টমিয়কর্ভার্টেস�বি বিরখার্টস্ত কর্েস�র িদলেস�য় অনিধকর্ এপ্রকর্
বিছেস�রর জনয  পযেত রেস�বিক্ষ্েস�ণ রার্টখার্ট  এপ্রবিংব বিিহষার্টর কর্েস�র েদলওয়ার্ট। পার্টিট র েথেকেস�কর্ বিিহষার্টর হলি
সেস�বি রার্টচ শার্টিস্তমলূিকর্ বিযবিস্থার্ট।

শার্টিস্তমলূিকর্  বিযবিস্থার্ট/েকর্ার্টেস�নার্ট  ধরেস�নর  প্রিেস�য়ার্টজনীয়  তদলন্ত  সহ  প্রিিক্রিয়ার্ট  সংবিশ্লিষ্টি
সদলসযেস�দলর যেতথেকার্টিবিিহত জার্টিনেস�য় সংবিবিধার্টনসম্মত পদ্ধেিতেস�তই িনেস�ত হেস�বি/চার্টলিার্টেস�ত হেস�বি। পার্টিট র

৩১  ৩২



সংবিবিধার্টেস�নর ৩৫ নংব ধার্টরার্ট অনসুার্টেস�র তার্টৎক্ষ্িণকর্ বিিহষার্টেস�রর মেস�তার্ট েক্ষ্ত্রেগুলেস�লিার্ট ছার্টড়ার্ট অনযার্টনয
েক্ষ্েস�ত্রে  উচতর  কর্িমিটর  অনেুস�মার্টদলন  পার্টওয়ার্টর  আেস�গ  ঐক্য  বিযবিস্থার্ট  প্রিকর্ার্টেস�শয  জার্টনার্টেস�নার্ট  বিার্ট
কর্ার্টযেত রকর্রী কর্রার্ট চলিেস�বি নার্ট। তেস�বি এপ্রই অনেুস�মার্টদলন েজলিার্ট কর্িমিটর নীেস�চর েকর্ার্টেস�নার্ট কর্িমিট িদলেস�ত
পার্টরেস�বি নার্ট।

ধার্টরার্ট  -  ৩৩.২।  নার্টরীর  মযেত রার্টদলার্টহার্টিনর  অপরার্টেস�ধ  অপরার্টধী  এপ্রমন  পার্টিট র সদলেস�সযর
িবিরুেস�দ্ধে সমস্ত পার্টিট র কর্িমিটগুলেস�লিার্টেস�কর্ কর্েস�ঠার্টর বিযবিস্থার্ট িনেস�ত হেস�বি।

ধার্টরার্ট  -  ৩৩.৩। িবিপ্লবিী মার্টনিসকর্তার্টর অধঃপতন ঘনেস�টেস�ছ এপ্রবিংব বিার্টরবিার্টর িশক্ষ্ার্টদলার্টন
সেস�ত্ত্বেও অগ্রেগিত  ঘনটেস�ছ  নার্ট  এপ্রমন  সবি  পার্টিট র সদলসযেস�দলর  পার্টিট র েথেকেস�কর্  েবিিরেস�য়  যেতার্টওয়ার্টর
উপেস�দলশ েদলওয়ার্ট েযেতেস�ত পার্টেস�র।

ধার্টরার্ট - ৩৪.১। েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর েকর্ার্টেস�নার্ট সদলসযেস�কর্ েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট েথেকেস�কর্ই সিরেস�য়
েদলওয়ার্ট এপ্রবিংব/অথেকবিার্ট পার্টিট র মেস�ধয তাঁর্টেস�কর্  পযেত রেস�বিক্ষ্ণার্টধীেস�ন রার্টখার্ট  অথেকবিার্ট পার্টিট র েথেকেস�কর্ তাঁর্টেস�কর্
বিিহষার্টর কর্েস�র েদলওয়ার্টর িসদ্ধোর্টন্ত েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর অিধেস�বিশেস�ন উপিস্থত ও েভার্টটদলার্টনকর্ার্টরী
সদলসযেস�দলর দুলই-তৃতীয়ার্টংবশ সংবখযার্টগিরষ্ঠতার্টর িভিত্তেস�ত িনেস�ত হেস�বি,  িকর্ন্তু তার্ট কর্িমিটর েমার্টট
সদলেস�সযর সার্টধার্টরণ সংবখযার্টগিরষ্ঠতার্টর কর্ম হেস�লি চলিেস�বি নার্ট।

ধার্টরার্ট  -  ৩৪.২। অনযার্টনয কর্িমিটগুলেস�লিার্টর েক্ষ্েস�ত্রে এপ্রই ধরেস�নর বিযবিস্থার্ট গ্রেহণ পরবিতর্নীত
উচতর কর্িমিটর অনেুস�মার্টদলন সার্টেস�পেস�ক্ষ্ সার্টধার্টরণ সংবখযার্টগিরষ্ঠতার্টর িভিত্তেস�ত িনেস�ত হেস�বি, িকর্ন্তু
তার্ট কর্িমিটর েমার্টট সদলেস�সযর সার্টধার্টরণ সংবখযার্টগিরষ্ঠতার্টর কর্ম হেস�লি চলিেস�বি নার্ট।

ধার্টরার্ট  -  ৩৫। যেতিদল েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর েকর্ার্টেস�নার্ট সদলসয শত্রুদর চর বিেস�লি িচিহ্নত হন
অথেকবিার্ট অপরার্টধমলূিকর্ কর্ার্টজকর্েস�ম র জিড়েস�য় পেস�ড়ন অথেকবিার্ট  গুলরুতর  পার্টিট র িবিেস�রার্টধী কর্ার্টযেত রকর্লিার্টপ
চার্টলিার্টন তার্টহেস�লি েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর রার্টজৈনিতকর্ বিযুেস�রার্টর িসদ্ধোর্টেস�ন্ত তার্টেস�কর্ সার্টেস�থেক সার্টেস�থেক পার্টিট র
েথেকেস�কর্ বিিহষার্টর কর্েস�র েদলওয়ার্ট হেস�বি। িনম্নলতর কর্িমিটগুলেস�লিার্টর এপ্রই ধরেস�নর সদলসযেস�দলর েসই
স্তেস�রর  স্টযার্টিন্ডিংব  কর্িমিটর  িসদ্ধোর্টেস�ন্ত  পার্টিট র েথেকেস�কর্  বিিহষার্টর  কর্রার্ট  হেস�বি।  এপ্রই  িসদ্ধোর্টন্তগুলেস�লিার্ট
তৎক্ষ্ণার্টৎ কর্ার্টযেত রকর্রী হেস�বি এপ্রবিংব উচতর কর্িমিটর অনেুস�মার্টদলন পেস�র চার্টওয়ার্ট েযেতেস�ত পার্টেস�র।

ধার্টরার্ট - ৩৬.১। েযেত কর্মেস�রেস�ডর িবিরুেস�দ্ধে শার্টিস্তমলূিকর্ বিযবিস্থার্ট গ্রেহেস�ণর প্রিস্তার্টবি রেস�য়েস�ছ
তাঁর্টেস�কর্ তাঁর্টর িবিরুেস�দ্ধে আনীত অিভেস�যেতার্টগগুলেস�লিার্ট ও অনযার্টনয প্রিার্টসিঙকর্ তথেকয পেুস�রার্টপিুর জার্টনার্টেস�ত
হেস�বি। িতিন েযেত পার্টিট র ইউিনেস�ট আেস�ছন েসখার্টেস�ন উপিস্থত েথেকেস�কর্ তাঁর্টর িনেস�জর বিক্তিবিয রার্টখার্টর
অিধকর্ার্টর থেকার্টকর্েস�বি এপ্রবিংব িলিিখতভার্টেস�বি আত্মপক্ষ্ সমথেক রেস�নর অিধকর্ার্টরও থেকার্টকর্েস�বি।

ধার্টরার্ট - ৩৬.২। যেতিদল এপ্রকর্জন সদলসয এপ্রকর্ই সার্টেস�থেক দলুিট ইউিনেস�টর সদলসয হন িনম্নলতর
ইউিনট তাঁর্টর িবিরুেস�দ্ধে শার্টিস্তমলূিকর্ বিযবিস্থার্ট গ্রেহেস�ণর প্রিস্তার্টবি কর্রেস�ত পার্টেস�র, িকর্ন্তু যেততক্ষ্ণ পযেত রন্ত
নার্ট িতিন যেতার্টর সদলসয েসই উচতর ইউিনট এপ্রই প্রিস্তার্টবি গ্রেহণ কর্েস�র, ততক্ষ্ণ এপ্রই শার্টিস্তমলূিকর্
বিযবিস্থার্ট কর্ার্টযেত রকর্রী হেস�বি নার্ট।

ধার্টরার্ট - ৩৬.৩। সমস্ত ধরেস�নর শার্টিস্তমলূিকর্ বিযবিস্থার্ট গ্রেহেস�ণর িবিরুেস�দ্ধে আেস�বিদলন কর্রার্টর
অিধকর্ার্টর পার্টিট র সংবিবিধার্টেস�নর ৮(চ) ধার্টরার্টয় সরুিক্ষ্ত আেস�ছ।

ধার্টরার্ট  -  ৩৭। যেতিদল েকর্ার্টেস�নার্ট পার্টিট র সংবগঠন পার্টিট র শৃঙ্খলিার্ট গুলরুতরভার্টেস�বি লিঙ্ঘনন কর্েস�র
এপ্রবিংব িনেস�জর পার্টেস�য় দলাঁর্ট িড়েস�য় ভুলিগুলেস�লিার্ট সংবেস�শার্টধন কর্রেস�ত অপরার্টগ হয় তার্টহেস�লি িঠকর্ তার্টর
ওপেস�রর পার্টিট র কর্িমিটেস�কর্ আনষুিঙকর্ তথেকযার্টবিলিী ও িবিষয়িটর গুলরুত্বে যেতার্টচার্টই কর্েস�র সংবগঠনিটর
পনুগরঠন  কর্রার্টর  অথেকবিার্ট  েভেস�ঙ েদলওয়ার্টর  িসদ্ধোর্টন্ত িনেস�ত হেস�বি। অবিশয  এপ্রই িসদ্ধোর্টন্ত িঠকর্
ওপেস�রর পার্টিট র কর্িমিটর অনেুস�মার্টদলন সার্টেস�পক্ষ্।

অধযার্টয়  ১০–
েকর্ন্দ্রীয় কর্েস�ন্ট্রার্টলি কর্িমশন

ধার্টরার্ট  -  ৩৮.১। েকর্ন্দ্রীয় কর্েস�ন্ট্রার্টলি কর্িমশন পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেস দ্বার্টরার্ট  িনবি রার্টিচত হেস�বি।
পরবিতর্নীত পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেস পযেত রন্ত এপ্রর েময়ার্টদল থেকার্টকর্েস�বি।

ধার্টরার্ট - ৩৮.২। েকর্ন্দ্রীয় কর্েস�ন্ট্রার্টলি কর্িমশন তার্টর েচয়ার্টরমযার্টন িনবি রার্টিচত কর্রেস�বি। িতিন
পদলার্টিধকর্ার্টর বিেস�লি পার্টিট রর েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর সদলসয হেস�বিন।

ধার্টরার্ট - ৩৮.৩। দুলিট পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেেস�সর অন্তবি রতর্নীত সমেস�য় েকর্ন্দ্রীয় কর্েস�ন্ট্রার্টলি কর্িমশেস�নর
েকর্ার্টেস�নার্ট পদল খার্টিলি হেস�লি েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট তার্ট পরূণ কর্রেস�ত পার্টরেস�বি।

ধার্টরার্ট - ৩৯। েকর্ন্দ্রীয় কর্েস�ন্ট্রার্টলি কর্িমশন :
কর্) রার্টজয কর্িমিটর দ্বার্টরার্ট শার্টিস্তমলূিকর্ বিযবিস্থার্ট গ্রেহেস�ণর িবিরুেস�দ্ধে আেস�বিদলন গ্রেহণ কর্রেস�বি।
খ) েজলিার্ট বিার্ট নীেস�চরতলিার্টর পার্টিট র কর্িমিট দ্বার্টরার্ট পার্টিট রর পণূ র সদলসযপদল েথেকেস�কর্ সার্টমিয়কর্

বিরখার্টস্ত, বিিহষার্টর, পার্টিট র সদলসযপদল বিার্টিতলি ইতযার্টিদল েযেত সবি পদলেস�ক্ষ্েস�পর িবিরুেস�দ্ধে
রার্টজয কর্িমিটর কর্ার্টেস�ছ আেস�বিদলন কর্রার্ট হেস�য়েস�ছ এপ্রবিংব রার্টজয কর্িমিট বিার্টিতলি কর্েস�রেস�ছ,
েস সম্পর্কেস�কর্র আেস�বিদলন গ্রেহণ কর্রেস�বি।

গ)  েজলিার্ট  স্তর ও তার্টর ওপেস�রর পার্টিট র কর্িমিটর েকর্ার্টেস�নার্ট  সদলেস�সযর দ্বার্টরার্ট  কৃর্ত েযেতৌঁন
হয়রার্টিনর িবিষেস�য় েযেত েকর্ার্টেস�নার্ট মিহলিার্টর আেস�বিদলন গ্রেহণ কর্রেস�বি।

ঘন) এপ্রিরয়ার্ট ও তার্টর ওপেস�রর স্তেস�রর কর্িমিটর েকর্ার্টেস�নার্ট সদলসয বিার্ট িনবি রার্টিচত জনপ্রিিতিনিধ
িহসার্টেস�বি কর্ার্টজ কর্রেস�ছন এপ্রমন েকর্ার্টেস�নার্ট পার্টিট র সদলসয যেতকু্তি আেস�ছন এপ্রমন দুলনর্নীতিতর
অিভেস�যেতার্টগ গ্রেহণ কর্রেস�বি।

ঙ) েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট বিার্ট পিলিটবিযুেস�রার্টর পার্টঠার্টেস�নার্ট েকর্সগুলেস�লিার্ট িবিচার্টর িবিেস�বিচনার্ট কর্রেস�বি ও
িসদ্ধোর্টন্ত েনেস�বি।

ধার্টরার্ট  -  ৪০। কর্)  েকর্ন্দ্রীয় কর্েস�ন্ট্রার্টলি কর্িমশেস�নর সংবিশ্লিষ্টি পার্টিট র কর্িমিটর কর্ার্টছ েথেকেস�কর্
েকর্ার্টেস�নার্ট  ঘনটনার্ট সংবক্রিার্টন্ত িরেস�পার্টট র তলিবি কর্রার্টর;  পার্টিট র কর্ার্টেস�জর েযেত েকর্ার্টেস�নার্ট  এপ্রিরয়ার্টর তদলন্ত
কর্রার্টর  এপ্রবিংব  েকর্ার্টেস�নার্ট  সিুনিদল রষ্টি  ঘনটনার্টয়  িজজ্ঞার্টসার্টবিার্টেস�দলর  জনয  েকর্ার্টেস�নার্ট  সদলসযেস�কর্  েডেস�কর্
পার্টঠার্টেস�নার্টর অিধকর্ার্টর আেস�ছ।  (সংবিশ্লিষ্টি পার্টিট র কর্িমিটগুলেস�লিার্ট ও সদলসযেস�দলর অবিশযই েকর্ন্দ্রীয়
কর্েস�ন্ট্রার্টলি কর্িমশনেস�কর্ পণূ র সহেস�যেতার্টিগতার্ট কর্রেস�ত হেস�বি);
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খ) েকর্ন্দ্রীয় কর্েস�ন্ট্রার্টলি কর্িমশন সংবখযার্টগিরষ্ঠতার্টর িভিত্তেস�ত িসদ্ধোর্টন্ত গ্রেহণ কর্রেস�বি;
গ) েকর্ন্দ্রীয় কর্েস�ন্ট্রার্টলি কর্িমশেস�নর েযেত েকর্ার্টেস�নার্ট িসদ্ধোর্টন্তেস�কর্ সমগ্রে পার্টিট র েমেস�ন চলিেস�ত বিার্টধয

হেস�বি,  যেতিদল নার্ট তার্ট েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর  তার্টর সদলসযেস�দলর িতন-চতুথেক রার্টংবেস�শর িভিত্তেস�ত
পিরবিিতরত কর্েস�র বিার্ট বিার্টিতলি কর্েস�র;

ঘন) প্রিেস�য়ার্টজন হেস�লি েকর্ন্দ্রীয় কর্েস�ন্ট্রার্টলি কর্িমশেস�নর সেস�ঙ আেস�লিার্টচনার্টক্রিেস�ম েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট
এপ্রর কর্ার্টজকর্ম র চার্টলিার্টেস�নার্টর িনয়মার্টবিলিী ৈতির কর্রেস�বি।

অধযার্টয়  ১১–
পার্টিট রর আিথেকরকর্ িবিষয়

আিথেকরকর্ সংবস্থার্টন
ধার্টরার্ট  -  ৪১। পার্টিট র সদলসযেস�দলর েদলয় অথেকর,  িনবি রার্টিচত জনপ্রিিতিনিধ িহসার্টেস�বি পার্টিট র

সদলসযেস�দলর প্রিার্টপ্ত  েবিতন/ভার্টতার্ট,  পার্টিট র িবিিভন্ন সংবস্থার্টগুলেস�লিার্টর আয়,  জনগেস�ণর েথেকেস�কর্ সংবগ্রেহ
কর্রার্ট অথেকর বিার্ট শসয এপ্রবিংব গণসংবগঠন ও বিযিক্তি সদলসয ও দলরদলীেস�দলর েথেকেস�কর্ চাঁর্ট দলার্ট ও অনদুলার্টন
হলি পার্টিট রর আিথেক রকর্ সংবস্থার্টন।

অথেকর িবিষয়কর্ বিযবিস্থার্টপনার্ট
ধার্টরার্ট  -  ৪২.১। েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর দলার্টিয়ত্বে হেস�চ পার্টিট রর আিথেক রকর্ িবিষয় েদলখার্টেস�শার্টনার্ট

কর্রার্ট। েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট বিার্টৎসিরকর্ বিার্টেস�জট ৈতির কর্রেস�বি ও েসই অনযুেতার্টয়ী অথেকর বিরার্টদ্দেশ্য কর্রেস�বি
এপ্রবিংব  এপ্রকর্জন অথেকর িবিষয়কর্  দলার্টিয়ত্বেশীলি  িনেস�য়ার্টগ  কর্রেস�বি।  েকর্ন্দ্রীয়  কর্িমিট,  রার্টজৈনিতকর্
বিযুেস�রার্টর দ্বার্টরার্ট েপশ কর্রার্ট বিার্টৎিরকর্ িহসার্টবি-িনকর্ার্টেস�শর িবিবিরণী পার্টশ কর্রেস�বি।

ধার্টরার্ট  - ৪২.২। অথেকর িবিষয়কর্ বিযবিস্থার্টপনার্টয় রার্টজয কর্িমিট ও নীেস�চর স্তেস�রর অনযার্টনয
পার্টিট র কর্িমিটগুলেস�লিার্ট  েকর্ন্দ্রীয় স্তেস�রর  বিযবিস্থার্টপনার্টর  ধরনেস�কর্ অনসুরণ  কর্রেস�বি এপ্রবিংব  পরবিতর্নীত
উচতর কর্িমিটর কর্ার্টেস�ছ আয়-বিযয় সংবক্রিার্টন্ত বিার্টৎসিরকর্ িরেস�পার্টট র পার্টঠার্টেস�বি।

ধার্টরার্ট  -  ৪২.৩। সদলসয চাঁর্ট দলার্ট েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর হার্টেস�ত থেকার্টকর্েস�বি । েলিিভ ও অনযার্টনয
িবিেস�শষ সংবগ্রেেস�হর টার্টকর্ার্ট িবিিভন্ন পার্টিট র কর্ার্টঠার্টেস�মার্টর মেস�ধয কর্ী অনপুার্টেস�ত থেকার্টকর্েস�বি তার্ট েকর্ন্দ্রীয়
কর্িমিট িনধ রার্টরণ কর্রেস�বি।

ধার্টরার্ট - ৪২.৪। আয় ও বিযয় সহ সমস্ত আিথেক রকর্ েলিনেস�দলেস�নর পণূ রার্টঙ েরকর্ডর অবিশযই
রার্টখেস�ত হেস�বি।  গণসংবগঠেস�ন কর্ম ররত পার্টিট র সদলসযরার্ট তার্টেস�দলর িনেস�জেস�দলর গণসংবগঠেস�ন এপ্রকর্ই
িনয়ম অনসুরণ কর্রেস�বি।

ধার্টরার্ট - ৪২.৫। িবিদলার্টয়ী কর্িমিট পার্টিট র কর্ংবেস�গ্রেস/সেস�ম্মলিেস�ন অথেকর সংবক্রিার্টন্ত িরেস�পার্টট র েপশ
কর্রেস�বি।

অধযার্টয়  ১২–
িনবি রার্টিচত জনপ্রিিতিনিধ িহসার্টেস�বি পার্টিট র সদলসয

ধার্টরার্ট  -  ৪৩। েলিার্টকর্সভার্ট,  িবিধার্টনসভার্ট,  স্থার্টনীয় স্বশার্টিসত সংবস্থার্ট  সহ িবিিভন্ন স্তেস�র
জনপ্রিিতিনিধ িহসার্টেস�বি িনবি রার্টিচত পার্টিট র সদলসযরার্ট স্তর অনযুেতার্টয়ী েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট, রার্টজয/িবিেস�শষ
এপ্রিরয়ার্ট কর্িমিট ও অঞ্চলি/েজলিার্ট/এপ্রিরয়ার্ট কর্িমিটর পিরচার্টলিনার্টধীেস�ন কর্ার্টজ কর্রেস�বিন। এপ্রকর্ই স্তেস�র
কর্েস�য়কর্জন িনবি রার্টিচত জনপ্রিিতিনিধ  থেকার্টকর্েস�লি এপ্রই ধরেস�নর  পার্টিট র সদলসযেস�দলর সংবিশ্লিষ্টি  পার্টিট র
কর্িমিটর অধীেস�ন এপ্রকর্ এপ্রকর্কর্ পার্টিট র গ্রুেস�প সংবগিঠত কর্রার্ট যেতার্টেস�বি। এপ্রই িবিষেস�য় েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর
ৈতির কর্রার্ট িনয়মার্টবিলিী এপ্রই ধরেস�নর জনপ্রিিতিনিধ বিার্ট পার্টিট র গ্রুেস�পর জনয আচরণিবিিধ িহসার্টেস�বি
থেকার্টকর্েস�বি।

ধার্টরার্ট  -  ৪৪.১। েলিার্টকর্সভার্ট,  িবিধার্টনসভার্ট বিার্ট পিরষদল িকর্ংববিার্ট েকর্ন্দ্র শার্টিসত অঞ্চেস�লি
িনবি রার্টচেস�নর জনয পার্টিট রর প্রিার্টথেকর্নীত মেস�নার্টনয়ন েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিটর দ্বার্টরার্ট অনেুস�মার্টিদলত হেস�ত হেস�বি।

ধার্টরার্ট  -  ৪৪.২।  কর্েস�প রার্টেস�রশন,  িমউিনিসপযার্টিলিিট,  েজলিার্ট  েবিার্টডর,  এপ্রলিার্টকর্ার্ট  েবিার্টডর,
পঞ্চার্টেস�য়ত ইতযার্টিদল িনবি রার্টচেস�ন পার্টিট রর প্রিার্টথেকর্নীত মেস�নার্টনয়েস�নর প্রিেস�শ্ন রার্টজয কর্িমিট িনয়মার্টবিলিী ৈতির
কর্রেস�বি।

অধযার্টয়  ১৩–
িবিিধসম্মত ধার্টরার্ট

ধার্টরার্ট  -  ৪৫। পার্টিট র প্রিিতিষ্ঠত  আইন মার্টিফ্কর্ ভার্টরতীয়  সংবিবিধার্টেস�নর  প্রিিত  এপ্রবিংব
সমার্টজতন্ত্রি, ধম রিনরেস�পক্ষ্তার্ট ও গণতেস�ন্ত্রির নীিতগুলেস�লিার্টর প্রিিত আস্থার্ট ও আনগুতয জ্ঞার্টপন কর্েস�র
এপ্রবিংব ভার্টরতবিেস�ষ রর সার্টবি রেস�ভৌঁমত্বে, ঐক্যকর্য ও সংবহিতেস�কর্ ঊর্ধ্বেস�ধর  তুেস�লি ধেস�র।

অধযার্টয়  ১৪–
িনয়ম-কর্ার্টননু

ধার্টরার্ট - ৪৬। পার্টিট র সংবিবিধার্টেস�নর অধীেস�ন ও তার্টর সার্টেস�থেক সঙিত েরেস�খ েকর্ন্দ্রীয় কর্িমিট
সমেস�য় সমেস�য় িনয়ম-কর্ার্টননু ৈতির কর্রেস�বি। সমগ্রে পার্টিট র এপ্রই িনয়ম-কর্ার্টননু েমেস�ন চলিেস�বি।

অধযার্টয়  ১৫–
সংবেস�শার্টধনী

ধার্টরার্ট  -  ৪৭। পার্টিট র সংবিবিধার্টন সংবেস�শার্টধন হেস�ত পার্টেস�র এপ্রকর্মার্টত্রে সবি রভার্টরতীয় পার্টিট র
কর্ংবেস�গ্রেেস�সর  মেস�ধয  িদলেস�য়।  পার্টিট র  কর্ংবেস�গ্রেস  অনিুষ্ঠত  হওয়ার্টর  এপ্রকর্মার্টস  আেস�গ  সংবেস�শার্টধনী
প্রিস্তার্টেস�বির েনার্টিটশ িদলেস�ত হেস�বি।
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