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ekশতম জাতীয় কাuিnেলর মধয্ িদেয় েবশিকছু পিরবতর্ ন eেসেছ আoয়ামী লীেগর গঠনতেnt। eর মেধয্
আoয়ামী  মৎসয্জীবী  লীগেক  সহেযাগী  সংগঠেনর  মযর্াদা,  আoয়ামী  আiনজীবী  পিরষদ  o  ব বnু
পিরষদেক eকীভূত করা, সহসmাদেকর পদ বাদ েদয়া, uপেদ া পিরষেদর সদসয্ 41 েথেক 51-েত unীত
করা aনয্তম। eছাড়া গঠনতেntর আরo েবশিকছু িবষয় যুেগাপেযাগী কেরেছ kমতাসীন দলিট।

গঠনতnt সংেশাধন uপকিমিট েয psাব ৈতির কেরিছল শিনবার কাuিnেলর িdতীয় িদেনর aিধেবশেন তা
uপsাপন কেরন দলীয় সভাপিত pধানমntী েশখ হািসনা। পের সবর্সmিতেত aনুেমািদত হয়।
গঠনতnt aনযুায়ী, আoয়ামী মিহলা লীগ, যুবলীগ, েscােসবক লীগ, আoয়ামী আiনজীবী পিরষদ, তাঁতী
লীগ,  যুব  মিহলা  লীগ  সহেযাগী  সংগঠন  িহেসেব  িবেবিচত।  eখন  গঠনতnt  সংেশাধন  কের  মৎসয্জীবী
লীগেক  সহেযাগী  সংগঠেনর  মযর্াদা  েদয়া  হেয়েছ।  eছাড়া  আoয়ামী  আiনজীবী  পিরষদ  o  ব বnু
পিরষদেক eকীভূত কের নতুন নাম েদয়া হেয়েছ ব বnু আoয়ামী আiনজীবী পিরষদ। eছাড়া জাতীয়
িমক লীগ o ছাtলীগ িনজs গঠনতnt aনযুায়ী পিরচািলত হেব বেল গঠনতেnt uেlখ করা হেয়েছ।

uপেদ া পিরষেদর আকার বাড়ােনা হেয়েছ আoয়ামী লীেগ। আেগর গঠনতেnt 41 সদসয্িবিশ  uপেদ া
পিরষদ  িছল।  গঠনতেntর  26(1)ক  ধারা  সংেশাধন  কের  তা  51  সদেসয্র  করা  হেয়েছ।  26(1)গ  ধারা
সংেশাধন কের মহানগর, েজলা, uপেজলা ব থানা o iuিনয়ন আoয়ামী লীেগo uপেদ ার সংখয্া বাড়ােনা

  যুগাnর িরেপাটর্
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হেয়েছ। মহানগর o েজলায় 21 েথেক বািড়েয় 27 জন, uপেজলা বা থানায় 15 েথেক বািড়েয় 21 eবং
iuিনয়েন 11 েথেক বািড়েয় 15 জন করা হেয়েছ। 25(1)(চ) ধারায় িবভাগীয় uপকিমিট ধারা সংেশাধন
কের আoয়ামী লীেগর েকndীয় uপকিমিটর 5 জন সহসmাদেকর েয পদ িছল তা বািতল করা হেয়েছ।

eছাড়া 28(2) ধারার sানীয় সরকােরর sেরর সংখয্া বাড়ােনা হয়। েপৗরসভার সংখয্া 491 েথেক 492
eবং  iuিনয়ন  পিরষেদর  সংখয্া  4,545িটর  sেল  4,569িট  েলখা  হেয়েছ।  eকi  সে  পিরিশ  aংেশ
আoয়ামী লীেগর pাথিমক সদসয্ সংgহ ফরেম বয্িkগত তেথয্র জায়গায় নাম, মাতার নাম, িপতা/sামীর
নাম, েপশা, বয়েসর সে  নতুন কের জাতীয় পিরচয়পt নmর, েমাবাiল o iেমiল যুk করা হেয়েছ। 21
uপধারায়  বলা  হেয়েছ-  ‘ মজীবী  সমােজর  দবুর্ল  aনgসর,  েশািষত,  বি ত  o  দিরd  জনেগা ীেক
মানেবতর  জীবন  হiেত  utরেণ  সািবর্ক  সহায়তা  pদান।  প ,ু  aসহায়,  িবধবা,  দিরd  বয়s,  aসcল
মিুkেযাdাসহ  সকেলর  জনয্  সামািজক  িনরাপtা  বয্বsা  গেড়  েতালা।’  েসখােন  ‘sামী  পিরতয্k’  o
‘িহজড়া’ যুk করা হেয়েছ।

সদসয্পদ  aনেুcেদর  5নং  ধারার  1নং  uপধারায়  আেছ-  ‘বাংলােদেশর  sাধীনতা,  সাবর্েভৗমt,  রাে র
িনরাপtা,  aখ তা,  জাতীয়  সংহিত,  রা ীয়  আদশর্  o  জনিনরাপtািবেরাধী  eবং  িহংসাtক  কাযর্কলােপ
িলp রিহয়ােছ বিলয়া pতীয়মান নেহ।’ েসখােন ‘মহান মিুkযুেdর েচতনা’ যুk করা হেয়েছ। 4 uপধারায়
সংগঠেনর সবর্sের মিহলা pিতিনিধt পয্ারায় 2020 সােলর মেধয্ সব sের 33 শতাংশ নারী pিতিনিধt
সংরিkত রাখার কথা বলা আেছ। েসটা সংেশাধন কের 2021 সােলর মেধয্ করার কথা বলা হেয়েছ।

গঠনতেntর a ীকার aনুেcেদর 10 uপধারায় বলা আেছ- ‘আiেনর শাসন pিত া o িবচার িবভােগর
sাধীনতা িনি তকরণ : জি বাদ সntাস o দনুর্ীিতমুk সমাজ গঠন।’ েসখােন eর সে  ‘মাদক’ শb যুk
করা হেয়েছ। eকi aনুেcেদর 17 uপধারায় বলা আেছ- ‘খােদয্ আtিনভর্ রশীলতার ধারা aবয্াহত েরেখ
জনগেণর খাদয্ িনরাপtা তথা ভােতর aিধকার িনি ত করা। কৃিষপেণয্র  লাভজনক দােমর িন য়তা
িবধান।’ নতুন কের eখােন ‘পুি মান’ শb যুk করা হেয়েছ। eছাড়া আoয়ামী লীেগর aবশয্ পালনীয়
িদবস েলার েয তািলকা আেছ তাo eবার গঠনতেnt যুk করা হেয়েছ।
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