
ভারেতর সংিবধান �া�র করেছন �ক�ীয় 
মি�সভার সদস�ব�ৃ। ছিবেত রাজ�মারী অমতৃ 
�কৗর, ডঃ জন মাথাই এবং সদ�ার ব�ভভাই 
প�ােটলেক �দখা যাে�।

ভারেতর সংিবধান হল �মৗিলক িবিধ, �যথােন আমােদর �দেশর �মৗিলক রাজৈনিতক কাঠােমার 
কথা উে�খ রেয়েছ। সংিবধান এক সংসদীয় গণত� তথা য�ুরা�ীয় কাঠােমা সহ এক গণ 
�জাত� �িত�া কেরেছ। 
ভারেতর সংিবধােন আমােদর পূবস� রূীেদর দিৃ�ভি� ও মলূ�েবাধগিুল জায়গা �পেয়েছ। সংিবধােন 
সামািজক, রাজৈনিতক ও অথৈ� নিতক ত�, আ�া ও ই�া স�েক�  আমােদর পূবস� রূীেদর িচ�াভাবনার 
�িতফলন ঘেটেছ। 
সংিবধান ভারেতর গণ-�জাতে�র মলূ ��গিুলেক িচি�ত কেরেছ - �শাসিনক ব�ব�া, আইন �ণয়ন 
ব�ব�া এবং িবচার িবভাগীয় ব�ব�া। এমনিক সংিবধােনর এই মলূ িতন� �ে�র �মতা এবং দািয়ে�র 
িবষয়গিুলেকও পথৃক করা হেয়েছ।
ভারতীয় সংিবধােনর মলূ �বিশ��

Ÿ নাগিরক�
Ÿ য�ুরা�ীয় কাঠােমা

Ÿ �মৗিলক অিধকার ও কত�ব�Ÿ সরকােরর সংসদীয় ব�ব�া 

Ÿ ধমি� নরেপ� রা�
Ÿ িনরেপ� িবচার-িবভাগ

Ÿ রা�ীয় নীিতর িনেদ�শমলূক নীিত-িনেদ� িশকা

Ÿ �া� বয়�েদর �ভাটািধকার

এই সংিবধােন ৩৯৫� অনেু�দ, ২২� অধ�ায় 
এবং ১২� তফিশল রেয়েছ। 

ভারতীয় সংিবধান িবে� দীঘত� ম এবং িবশেদ 
ব�াখ�া স�িলত এক নিথ। মািক� ন য�ুরা�, ��ট 
ি�েটন, আয়ারল�া�, রািশয়া সহ অন�ান� �দেশর 
সংিবধান �থেক অন�ুািণত হেয় ভারেতর সংিবধান 
রিচত হেয়েছ।

সংিবধানেক সরল ভাষায় বণন� া করেত হেল 
আমােক বলেত হয় �য এই সংিবধান 
ভারতীয়েদর মযা� দা এবং অখ�তা- এই দইু 
মলূ মে�র ওপর িভি� কের রিচত হেয়েছ।

ইংেরিজেত ভারতীয় সংিবধােনর হােত �লখা �িতিলিপর 
��দ

সংিবধােনর মলূ পা�ুিলিপ� ১৬x২২ ইি� মােপর 
হাজার বছর �ািয়ে�র পাচ� েম� কাগেজ িলিপব� 
করা হয়। স�ূণ � পা�ুিলিপ� ২৫১ পাতার। এর 
ওজন ৩.৭৫ �কিজ।

ক�ািবেনট িমশেনর সপুািরশ অনযুায়ী, �ােদিশক িবধানসভা �ারা পেরা� িনবা� চেনর মাধ�েম গণপিরষেদর সদস�রা মেনানীত হেয়িছেলন। 
গণপিরষেদর সদস� সংখ�া িছল ২৯৯। এর মেধ� �ােদিশক �িতিনিধর সংখ�া ২২৯ এবং রাজ� �িতিনিধর সংখ�া িছল ৭০। 

গণপিরষেদর িবিশ� সদস�েদর মেধ� িছেলন – 

গণপিরষেদর সদস� শপথ িনে�ন

গণপিরষদ (১৯৪৬ – এর ক�ািবেনট িমশন পিরক�নার আওতায় গ�ত) ১৯৪৬ �থেক 
১৯৪৯ সােলর মেধ� ভারতীয় সংিবধােনর খসড়া �ণয়ন কের। এই পিরষেদর সভাপিতর 
দািয়� পালন কেরিছেলন ড রােজ� �সাদ।  

২৯৯ সদেস�র ১৫ জন মিহলা সহ এক� দল িতন বছেরর (১৯৪৬ – ৪৯) কম সমেয় 
সংিবধােনর খসড়া রচনা কের। 

এক� খসড়া সংিবধান রচনার জন� ডঃ িব আর আে�দকেরর সভাপিতে� গণপিরষদ 
১৯৪৭ সােলর ২৯েশ আগ� খসড়া �ণয়ন কিম� গঠন কের। 

গণপিরষেদর সদস�রা ১৯৪৬–এর িডেস�র �থেক ১৯৪৯–এর নেভ�েরর মধ�বত� সমেয় 
১১ বােররও �বিশ �বঠেক বেসেছন। 

�ে�য় বাবাসােহব আে�দকরজীর 
�নতৃে� ভারত সংিবধােনর এক� 
সসুংব� খসড়া �ণয়ন কের। 
সসুংব� এই সংিবধানই হ’ল নতুন 
ভারত গঠেনর লে�� দঢ়ৃ অ�ীকার 
�হেণর অ�দতূ। এই সংিবধান 
আমােদর জন� িকছু দািয়� ও 
কত�ব�েবাধ �যমন িনেয় এেসেছ, 
�তমনই িকছু িকছু ��ে� আমােদর 
সীমাব�তাও �রেখেছ

সংিবধান �কবল আইনজীবীেদর 
�েয়াজনীয় িকছু নিথপ�ই নয়, 
বরং এ� এক� জীবনচ� 
এবং এর মমব� াণী িচর�ন”

ডঃ িব আর আে�দকর

ডঃ িব আর আে�দকেরর �িতকৃিত

গণপিরষেদর ৮� মখু� কিম� হ’ল -

সংিবধান রচনার িবিভ� কমক� া� সচুারভুােব পিরচালনার জন� গণপিরষদ ১৩� 
কিম�েক মেনানীত কের। এই কিম�গিুলর মেধ� ৮� িছল মখু� কিম� এবং বািক 
কিম�গিুল িছল �গৗণ। 

Ÿ �ক�ীয় সংিবধান কিম� 
Ÿ �ক�ীয় �মতা�া� কিম� 

Ÿ রাজ� কিম� 

Ÿ �মৗিলক অিধকার, সংখ�ালঘ,ু আিদবাসী 
এবং বাদ পড়া অন�ান� ��� সং�া� 
উপেদ�া কিম�  

Ÿ �ােদিশক সংিবধান কিম� 

Ÿ ি�য়ািরং কিম� 

Ÿ খসড়া রচনা কিম� 

Ÿ কম � পিরচালন �ণালী কিম�র িনয়মনীিত

১৯৫০-এর ২৪ জানয়ুাির-েত অনিু�ত গণপিরষেদর চূড়া� 
অিধেবশেন সদ�ার ব�ভভাই প�ােটল

�মাট ২৯৯ সদেস�র মেধ� ২৮৪ জন সদস� 
সংিবধােন �া�র কেরন। 

ভারেতর সংিবধান ১৯৪৯ সােলর ২৬েশ নেভ�র 
গহৃীত হেয়িছল। সংিবধান কাযক� র হয় ১৯৫০ 
সােলর ২৬েশ জানয়ুাির। �সিদনই গণপিরষদ 
১৯৫২ সােল নতুন সংসদ গ�ত না হওয়া পয��  
ভারতীয় অ�ায়ী সংসেদ রপূা�েরর যাবতীয় প�া 
বজ� ন কের। খসড়া সংিবধান িনেয় আলাপ-
আেলাচনার সময় �মাট �য ৭ হাজার ৬৩৫� 
সংেশাধনী �পশ করা হেয়িছল, তার মেধ� 
গণপিরষদ ২ হাজার ৪৭৩� সংেশাধনী আলাপ-
আেলাচনার পর বািতেলর িস�া� �নয়।

হ�িলিপ িবশারদ � ��ম িবহারী নারায়ণ রায়জাদা সংিবধােনর িবিভ� �কাগিু ল এককভােব 
িলেখেছন। ছয় মাসব�াপী িবনা পাির�িমেক িতিন এই কাজ স�� কেরেছন।

আধিুনক ভারতীয় চারকুলার পথ�দশক�  � ন�লাল বস ুসংিবধােনর �িত� পাতার নকশা 
এঁেকেছন এবং �শি�ক �ছাঁয়ায় অল�ৃত কেরেছন।

গণপিরষদ িন�িলিখত িবষয়গিুল �হণ কেরিছল ১৯৪৭ সােলর ২২েশ জলুাই জাতীয় পতাকা 
গহৃীত হেয়িছল জাতীয় স�ীত গহৃীত হয় ১৯৫০ সােলর ২৪েশ জানয়ুারী। 

িডেস�র, ১৯৪৬-এর গণপিরষেদর অিধেবশন

১৯৫০ সােল গণপিরষেদর সদস�রা এক �প ছিবেত 

গণপিরষদ ও তার িবিশ� সদস�ব�ৃ

গণ পিরষদ ও সংিবধান �ণয়ন 

ভারেতর সংিবধান

নের� �মাদী 

�ধানম�ী।

নের� �মাদী

�ধানম�ী

অ�ািন মাসকারেন  
জীবরাজ নারায়ণ �মহতা

�ক কামরাজ 
িপ স�ুারায়ণ

স�র �সয়দ মহ�দ সাদ�ুা 

হেরকৃ� মহাতাব
রিব শ�র শ�ুা

মতুির সত�নারায়ণ
দীপ নারায়ণ িসং

পা�াবরাও এস �দশমখু
হির িসং �গৗরডঃ রােজ� �সাদ

সদ�ার ব�ভভাই প�ােটল
জওহরলাল �নহরু
ডঃ িব আর আে�দকর
�গািব� ব�ভ প�

সেরািজনী নাইডু 

�জ িব কৃপািলনী 

�মৗলানা আবলু কালাম আজাদ

িস রাজােগাপালাচারী

রাজ�মারী অমতৃ �কৗর

শর� চ� বসু

শ�ামা �সাদ মখুািজ�  
আসফ আিল

িবেনাদান� ঝা
দগুা� বাঈ �দশমখু
�া� অ�া�িন
জয়পাল িসং ম�ুা
হরেগািব� প�

হংস �মহতা 
�গাপীনাথ বরদেলা
হের� �মার মখুািজ�   

জন মাথাই

�বগম আইজাজ রসলু
�ক এম মিু�
সবপ� �ী রাধাকৃ�ণ

আ�ািদ কৃ��ামী আইয়ার 

� �কাশন

এম অন�সায়নম আয়া�ার
আ� �ামীনাথনু

িব পা�ািভ িসতারামাইয়া 

এন স�ীব �রি�
এস িনজািল�া�া 
িজ িভ মাভাল�ার

প�াপত িস�ািনয়া 

সত�নারায়ণ িসনহা

সেুচতা কৃপািলনী

�শঠ �গািব� দাস

হসরত �মাহািন

পরুেুষা�মদাস ট�া�ন 

রিফ আহেমদ িকদওয়াই 
অন�ুহনারায়ণ িসনহা       

সি�দান� িসনহা
জগজীবন রাম

� কৃ� িসনহা

মহাশয়, আিম িবনেয়র সে� �পশ করিছ,

 

“েয এ� এভােবই স�ি�ত হে� �য:

 (১) মধ�রাি�র �ক       সাংিবধািনক সভার সকল 
সদস� যাঁরা এখােন উপি�ত তাঁরা িন�িলিখত শপথ �হণ করেছ :
 ‘এই পিব�      যখন ভারেতর মানষু, য�ণা এবং 

আ�ত�ােগর মাধ�েম �াধীনতা অজ� ন কেরেছ, আিম, 
………………… ভারেতর গণপিরষেদর একজন সদস� 
সবা� �করেণ িনেজেক      করিছ ভারত এবং তার 
মানেুষর �সবার জন� �শষ পয��  যােত এই �াচীন ভূিম 
িবে� তার উপয�ু �ান লাভ কের এবং িব� শাি� এবং 
মানবতার কল�ােণ তার পূণ � ���া অবদান রােখ।’

 (২) �য সম� সদস�রা উপি�ত �নই তাঁরা শপথ �নেবন 
(রা�পিতর অনেুমাদন�েম �কান �মৗিখক পিরবত�ন সহ) যখন 
তাঁরা পিরষেদর পরবত� অিধেবশেন �যাগ �দেবন।”

সংিবধান িদবস এবং �মৗিলক 
কত�ব�

২৬ নেভ�র ২০১৯- ২৬ 
নেভ�র ২০২০

সংিবধান যিদ সরকােরর অনসুরণেযাগ� 
�কবলমা� িকছু নিথপ�ই হেতা তাহেল 

গণতে�র �িত হেতা। এজন�ই 
গণতে�র উ ��স �পৗঁছেনা �েয়াজন।

�ধানম�ী

নের� �মাদী, 



আমােদর সংিবধােন অিতির� �মৗিলক কত�ব�গিুল আ�জ� ািতক মানবািধকার �ঘাষণাপে�র আ�� কল 29(1)-
এর সে� স�িত �রেখ গহৃীত।

সংিবধান, জাতীয় পতাকা এবং 
জাতীয় স�ীত �মেন চলা

ভারেতর সাবে� ভৗম�, ঐক� এবং 
সংহিত তুেল ধরা

স�ীিত এবং �াতৃ�েবােধর �সার

�াকৃিতক পিরেবেশর র�া এবং 
উ�িত

উ�কেষর�  জন� �য়াস

�াধীনতা সং�ােমর আদশে� ক 
�রেণ রাখা

�দশ র�া এবং জািতর �সবা 
করা

িম� সং�ৃিতর মলূ�বান ঐিতহ� 
র�া

�ব�ািনক ভাবনা এবং 
মানবতাবাদ �ভৃিতর উ�য়ন

জনস�ি� র�া এবং িহংসা 
পিরহার

িশ�ার জন� সিুবধাদান

সংিবধােনর িনিদ�� এগােরা� কত�ব� (পাট�  IV-A, আ�� কল 51A)

মহা�া গা�ী 

আমরা যখন িব� নাগিরক িহেসেব আমােদর কত�ব� পালন কির, 
তখন-ই আমােদর �বেঁচ থাকার অিধকার িনি�ত হয়। আর এই 
�মৗিলক ব�ব� �থেক পরুষু এবং মিহলােদর কত� েব�র সং�া 
িনধা� রণ করা সহজ হয় এবং �থম �য  কত�ব� পালন করেত 
হেব তা �কান এক� অিধকােরর সে� স�িক� ত। অন� �য �কান 

অিধকার �সখােন অনা�ত হেয় থােক।

মহা�া গা�ী বেলেছন �য “কত� েব�র উ�স হল অিধকার। যিদ আমরা 
আমােদর কত�ব� পালন কির, অিধকারেক অেনক দরূ খজঁুেত হেব না।

�মৗিলক কত�ব� এবং অিধকার একই ম�ুার দ�ু িপঠ

গণত� সমােজ গভীের িশকড় িব�ৃত করেত পারেব না যিদ না 
নাগিরকরা তাঁেদর �মৗিলক অিধকােরর সে� তাঁেদর �মৗিলক কত� েব�র 

সংহিত �তির কের।

�িত� অিধকােরর পাশাপািশ �ক �তমনই আেছ কত�ব�। �কান একজন 
নাগিরক কত�ব� পালন করা মােনই অন�েদর অিধকার সিুনি�ত করা। 

যখন আমরা কত�ব� পালন কির তখনই আমােদর অিধকার জ�ায়।

�িত� ভারতীয়র এখন ভুেল যাওয়া উিচ� �য 
�স রাজপতু না িশখ না জাঠ। তাঁেক অবশ�ই 
মেন রাখেত হেব �য িতিন একজন ভারতীয় 
এবং �দেশর িনিদ�� িকছু কত� েব�র সে� �িত� 

অিধকার  তাঁর রেয়েছ।

সদ�ার ব�ভভাই প�ােটল

১৯৯৯-এর অে�াবের িবচারপিত ভামা� র �নতৃে� এক� কিম� ‘েদেশর নাগিরকেদর �মৗিলক কত�ব�গিুল 
জানােনার সপুািরশ’ শীষক�  এক� �িতেবদন জমা �দয়। 

সি�য় অংশ�হেণর মাধ�েমই �কবলমা� নাগিরক ও �মৗিলক কত�ব�গিুল �দেশর ল��গিুল উপলি� করেত 
সহায়ক হেব।

�সািভেয়ত ইউিনয়ন, জাপান ও িচেনর সংিবধান �থেক অন�ুািণত হেয় �মৗিলক কত�ব�গিুল ি�র হেয়েছ। 

আমােদর �মৗিলক কত�ব�গিুল হল �সইসব কত� েব�র িলিখত রপূ যা ভারতীয় জীবনৈশলীেক তুেল ধের। এগিুল সমােজর 
�িত শ�ৃলা ও দায়ব�তার ভাবনােক যা উ�সািহত কের। 

সংিবধােনর �মৗিলক অিধকারগিুল �িত� নাগিরকেক �িতিনয়ত �রণ করােব �য এই অিধকারগিুল সংিবধােন বিণত�  
মলূ দািয়ে�র অ�গত� । অিধকার এবং কত�ব� �যেহতু পার�িরক স�ক� য�ু তাই, নাগিরকেদর গণতাি�ক আচার-
আচরণ ও রীিত-নীিত পালন করা আবশ�ক।

গণত� শধুমুা� এক� সরকাির �ি�য়া নয়। 
আমােদর সহ নাগিরকেদর �িত ��া ও িন�া 

�দশন� ও খবু জররুী।

ডঃ িব আর আে�দকর

এক �াথন� া সভায় �মৗিলক কত� েব�র গরু�ু স�েক�  
মহা�া গা�ীর ব�ব�, িদি�, ২৮ জনু, ১৯৪৭ 

আিম মাতৃে�ােড়ই আমার কত� েব�র িবষয়গিুল �জেনিছ। িতিন 
িছেলন একজন ম�ুমনা �াম� মিহলা ... িতিন আমার ধম �

জানেতন। তাই �শশব �থেক যিদ আমরা আমােদর ধম � স�েক�  
িশখেত পাির, আর �সই মত �মেন চলেত পাির, তাহেল আমােদর 
অিধকারগিুল আপনাআপিনই সরুি�ত হেব। এর সিুবেধ হল , �য 
�কান কত�ব� পালেনর মেধ� িদেয় আমােদর অিধকার বজায় 

থাকেব। অিধকার কখেনাই কত�ব� �থেক আলাদা হেত পাের না।  
এর �থেকই সত�া�েহর সিৃ�, আর এই কারেণই আিম আমার 

কত�ব� িনধা� রেণ সেচ� �থেকিছ।

স�ান, গব,�  সিহ�ুতা, শাি�, উ�য়ন এবং স�ীিতর মেতা গরু�ুপূণ � মলূ�েবাধগিুলর ওপর �মৗিলক কত�ব� 
িনিহত রেয়েছ। 

  

আমােদর সংিবধােনর ১১� �মৗিলক কত� েব�র অ�ভু� ি�করেণর মলূ ধারণা হল নাগিরকরা তাঁেদর 
অিধকারগিুলেক গরু�ু সহকাের �যন উপলি� করেত পােরন।

�মৗিলক অিধকার �েয়ােগর সময় �দেশর নাগিরকরা যােত তাঁেদর কত� েব� অবেহলা না কেরন তা িনি�ত 
করেত �মৗিলক অিধকারগিুল অ�ভু�� করার সময় এক� কিম� গঠন করা হেয়িছল।

সংিবধােনর ৮৬তম সংেশাধন আইন, ২০০২ অনসুাের িশশেুদর িশ�ার সেুযাগেক একাদশ �মৗিলক 
অিধকার বেল িবেবচনা করা হয়। 

সংিবধােনর ৪২তম সংেশাধনী ১৯৭৬ সােল অ�ভু�� হয়। এই সংেশাধনীেত �মৗিলক কত�ব�গিুল �দেশর 
নাগিরকেদর মলূ, �নিতক এবং বাধ�তামলূক কত�ব� িহেসেব িবেবিচত হয়। 

�মৗিলক কত�ব� – তা�পয � ও সংকলন

   @DoJ_India এবং @MyGov. Join #itsmyduty মে� আমােদর অনসুরণ 

ভারতীয় সংিবধান এবং �মৗিলক দািয়�গিুল স�েক�  স�ূণভ� ােব জাননু 
http://legislative.gov.in/constitution-of-india - এই ওেয়বসাইেট 

�ধানম�ী
নের� �মাদী

২০১৯-এর �� ভারত িদবেস

আিম আপনােদর ন�ূনতম এক� স�� �নওয়ার 
আেবদন জানাই এবং রাে�র �িত আপনােদর 
দািয়� ও কত�ব� এবং বাধ�বাধকতা স�েক�  
অ�ত এক� স�� �হেণর আ�ান জানাই। 
দািয়ে�র পেথ হাঁটেত িগেয় ১৩০ �কা� 

�েচ�ার এবং ১৩০ �কা� স�ে�র শি� �দেশর 
জন� অেনক িকছু করেত পাের।

Ÿ www.doj.gov.in ওেয়বসাইট �থেক �পা�ার, ��ািশওর এবং অন�ান� �চারমলূ ক তথ� 
ডাউনেলাড 

Ÿ ভারতীয় সংিবধােনর ��াবনা� পড়ুন, অনলাইন শপেথ �া�র করনু এবং 
MyGov.in �থেক ত��ণা� এক� শংসাপ� লাভ 

Ÿ অনলাইন সংিবধান িদবস ��ইজ এবং রচনা �িতেযািগতায় অংশ�হণ     
MyGov.in মে�

নাগিরকেদর দািয়� বা কত�ব�গিুল স�েক�  
সেচতন হন

Ÿ �েত�ক নাগিরকেক এেক অপেরর �িত �য দািয়� রেয়েছ �স স�েক�  পনুরায় �রণ 
কিরেয় �দওয়া। �কবল নাগিরক নয়, সমাজ এবং রাে�র �িত �য তাঁেদর দািয়� 
রেয়েছ �স�ও �রণ কিরেয় �দওয়া।

Ÿ শ�ৃলােবাধ জা�ত করার পাশাপািশ, রাে�র �িত �িত�িতব� হওয়ার �চতনা গেড় 
�তালা। একইসে� রাে�র গঠেন নাগিরকেক য�ু হওয়ার �চতনাও জািগেয় �তালা। 

Ÿ আম-নাগিরকেক জাতীয়তাবােদর মনেন গিবত�  হেত উ�� করা।ু

�দেশর সব নাগিরকেক তাঁেদর �মৗিলক কত�ব� ও দািয়� স�েক�  সেচতন করেত ভারত 
সরকার সকল ভারতীয় নাগিরেকর কােছ �পৗঁেছ যাে� (২৬ নেভ�র, ২০১৯ �থেক ২৬ 
নেভ�র, ২০২০) – �যাগ িদন #itsmyduty-�ত

মলূ উে�শ�গিুলর মেধ� রেয়েছ

Ÿ ভারেতর সব নাগিরকেক এ� বিুঝেয় বলা �য, তাঁরা সংিবধান এবং এর মেধ� িনিহত 
মলূ�েবাধ এবং নীিতগিুলর �কৃত ত�াবধায়ক

মহা�া গা�ী

দািয়� �কভােব িনবা� হ করা 
অিধকার

আমােদর সংিবধােনর অপিরহায � �বিশ��

নাগিরক এবং �মৗিলক দািয়�
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