সংিবধান সভা আ

সংিবধানৰ পিৰকাঠােমা

১৯৪৬ আ ১৯৪৯চনৰ মাজভাগত এখন সংিবধান সভা (১৯৪৬চনৰ কিবেনট িমছন
নৰ
অধীনত গ ঠত)ৰ াৰা ভাৰতীয় সংিবধানৰ খচৰা
ত কৰা হিছল৷ ড০ ৰােজ
সােদ এই সভাৰ
সভাপিতৰ দািয় পালন কিৰিছল৷

সংিবধান িদৱস আ নাগিৰকৰ
কতব
২৬ নেৱ ৰ, ২০১৯-২৬ নেৱ ৰ,
২০২০

স ানীয় বাবা চােহব আে দকাৰজীৰ নতৃ ত ভাৰেত
এখন অ ভূ ি মলূক সংিবধানৰ খচৰা
ত
কিৰিছল৷ সকেলােক সামিৰ লাৱা সংিবধানখন যন
নতু ন ভাৰত গঢ়াৰ বােব লাৱা সংক ৰ অ দতূ হ
উ ল৷ ই আমাক কতেবাৰ দািয় অপণ কৰাৰ
লগেত আমাৰ সীমাব তােকা সাঁৱৰাই িদিছল৷

২৯৯গৰাকী সদস েৰ (১৫গৰাকী মিহলাসহ)গ ঠত সভাই ৩ বছৰত(১৯৪৬-১৯৪৯)ৈক অলপ কম
সময়ত সংিবধানখনৰ খচৰা
ত কিৰিছল৷
১৯৪৬চনৰ িডেচ ৰৰ পৰা ১৯৪৯চনৰ নেৱ ৰৈলেক সংিবধান সভাৰ ১১খন বঠক অনু ত
হিছল।
১৯৪৭ চনৰ ২৯ আগ ত সংিবধান সভাই সংিবধানৰ খচৰা
ত কৰাৰ বােব ড০ িব. আৰ.
আে দকাৰৰ অধ তাত এখন খচৰা সিমিত গঠন কিৰিছল৷

নেৰ
মাদী,
ধানম ী
সংিবধান সভাৰ অিধেৱশন, িডেচ ৰ ১৯৪৬

সংিবধান যু েতাৱাৰ সময়ত িবিভ কাম স াদন কিৰব পৰাৈক সংিবধান সভাই সবমুঠ ১৩খন
সিমিতক দািয় ভাৰ অপণ কিৰিছল৷ এইেবাৰৰ িভতৰত ৮খন ধান সিমিত আ বাকীেবাৰ ু
সিমিত আিছল
সংিবধান কৱল অিধব াৰ দিলল
নহয়, ই জীৱনৰ বাহক, আ
যুগৰ সত ই হʼল ইয়াৰ আ া৷

“সংিবধানক যিদ কৱল চৰকােৰ অনুসৰণ
কৰা এখন দিলল িহচােপেহ হণ কৰা
হয়, তে গণত
িত
হʼব, সেয়েহ
ইয়াৰ মূলৰ সেত সংপৃ
হাৱাৰ েয়াজন
আেছ৷”

নেৰ

সংিবধান সভাৰ ৮খন ধান সিমিতৰ নাম
Ÿ খচৰা সিমিত
Ÿ ক ীয় মতা সিমিত
Ÿ ক ীয় সংিবধান সিমিত
Ÿ
ােদিশক সংিবধান সিমিত
Ÿ মৗিলক অিধকাৰ, সংখ ালঘূ আ

ড০ িব. আৰ. আে দকাৰ

ডঃ িব আৰ আে দকাৰৰ পʼে ইট

মাদী,

ধানম ী

ভাৰতৰ সংিবধান

Members of the Central Cabinet, signing the
Constituton of India. Rajkumari Amrit Kaur, Dr.
John Mathai and Sardar Vallabhbhai Patel are
seen in the picture.

ভাৰতৰ সংিবধান হেছ আইনৰ বুিনয়াদ, ইয়াৰ ভ টেত আমাৰ দশৰ াথিমক ৰাজৈনিতক
গাথ
ঁ িন িত া হেছ৷ ই এখন সংসদীয় গণত ৰ লগেত যু ৰা য় আিহেৰ গণৰাজ িত া
কিৰেছ৷
ভাৰতৰ সংিবধােন আমাৰ সংিবধান- েণতাসকলৰ দৃ ভংগী আ
মূল েবাধক সংকিলত
কিৰেছ৷ তওঁ েলাকৰ সামা জক, ৰাজৈনিতক আ অথৈনিতক িবচাৰ, িব াস আ ই াশ
তথা িচ াধাৰােকা িতিনিধ কিৰেছ এই সংিবধােন৷
সংিবধানখেন ভাৰত গণৰাজ ৰ মূল-অংগ কাযপািলকা, িবধানম ল আ ন ায়পািলকাৰ সং
িন পণ কৰাৰ লগেত ইয়াৰ মতা আ দািয় ৱলীৰ সীমা িন াৰণ কিৰেছ৷

ভাৰতৰ সংিবধানখন ১৯৪৯ চনৰ ২৬
নেৱ ৰত হণ কৰা হিছল৷ ১৯৫০ চনৰ ২৬
জানুৱাৰীৰ পৰা আনু ািনক ভােৱ বলবত্
হিছল সংিবধানখন৷ ১৯৫২চনত নতন সংসদ
গঠন নােহাৱাৈলেক ভাৰতৰ ােদিশক সংসদ
িহচােপ সইিদনাই সংিবধান সভাক ীকৃিত
দান কৰা হিছল৷সংিবধানৰ খচৰাক ল
সভাই আেলাচনা কৰাৰ সময়ত মুঠ ৭,৬৩৫ টা
সংেশাধনী
াৱ উ াপন কৰা হিছল আ
ইয়ােৰ ২ ,৪৭৩ টা
াৱৰ আেলাচনা আ
িন ি কৰা হিছল৷
২৯৯গৰাকী সদস ৰ িভতৰত
কৃতেত
২৮৪গৰাকী সদস ইেহ সংিবধানখনত া ৰ
দান কিৰিছল৷

জনজািত আ বাদ পৰা এেলকা স
উপেদ া সিমিত
Ÿ িবিধ-িনয়ম ণয়ন সিমিত
Ÿ ৰা জ ক সিমিত
Ÿ মূল পিৰচালনা সিমিত

কয়

১৯৫০ চনৰ ২৪ জানৱুাৰীত অনিু ত সংিবধান সভাৰ চূ ড়া অিধেৱশনত চদাৰ
ব ভভাই পেটল৷

সংিবধান সভাই হণ কৰা িস া সমূহঃ
ক) ১৯৪৭চনৰ ২২ জলাইত
ৰা য় পতাকা
ু
খ) ১৯৫০চনৰ ২৪ জানুৱাৰীত ৰা য় সংগীত আ

জাতীয় গীত

Sh. Nand Lal Bose, a pioneer of modern Indian Art, designed the borders of every
page of the Constitution and adorned it with art pieces.
Sh. Prem Behari Narain Raizada, a master of calligraphic art, singlehandedly
handwrote the Constitution. It took him 6 months to complete the task and
charged no money for the job.

া

ভাৰতীয় সংিবধানৰ মুল বিশ সমূহ হʼল
Ÿ সংসদীয় প িতৰ চৰকাৰ
Ÿ যু ৰা য় আিহ
Ÿ ধমিনৰেপ ৰা
Ÿ
ত ন ায়পািলকা

Ÿ মৗিলক অিধকাৰ আ কতব
Ÿ ৰাজ পিৰচালনাৰ িনেদশা ক নীিত
Ÿ নাগিৰক
Ÿ
া বয় ৰ ভাটািধকাৰ

ভাৰতীয় সংিবধান হেছ িব ৰ দীঘতম আ
সবােতাৈক িবসত
্ ৃ তভােৱ িলিপব সংিবধান,
আেমিৰকা যু ৰা , ি েটইন, আয়াৰেল আ
ৰািছয়াৰ সংিবধানৰ অনুে ৰণােৰ এই সংিবধান
ৰিচত হেছ৷
সংিবধানখনত ৩৯৫টা অনুে
আ ১২টা অনুসূচী আেছ৷

Group photograph of the constituent members 1950

সংিবধান সভাত অ ভূ

কিবেনট িমছনৰ পৰামশ েম ােদিশক িবধানসভাই পেৰা িনবাচনৰ জিৰয়েত সংিবধান সভাৰ সদস বৃ ক বাছিন কিৰিছল৷ সভাত
২৯৯গৰাকী সদস আিছল, ইয়ােৰ ২২৯গৰাকীেয় ােদিশক িতিনিধ িহচােপ কাযিনবাহ কৰাৰ িবপৰীেত ৭০গৰাকীেয় ৰা জ ক িতিনিধৰ
ভূ িমকা পালন কিৰিছল৷

দ, ২২টা অধ ায়

যিদ সৰল ভাষাত সংিবধানৰ বাখ া িদবলগীয়া
হয় তে

মই কʼম, আমাৰ সংিবধােন

ভাৰতীয়সকলৰ মযাদা আ

ভাৰতৰ একতা

এই দুই মূলম ক বা বািয়ত কিৰেছ৷
ইংৰাজীত ভাৰতীয় সংিবধানৰ কিল ািফক
িতিলিপৰ কভাৰ পৃ া

নেৰ মাদী,
ধানম ী

িবিশ সদস সকলৰ একাংশ

The original manuscript of the Constitution
was written on parchment sheets measuring
16x22 Inches which have a lifespan of a
thousand years. The ﬁnished manuscript
consisted of 251 pages and weighed 3.75kgs

সংিবধান সভাত অ ভূ িবিশ সদস সকলৰ একাংশ
বগম আ জজ ৰছল
ড০ ৰােজ
সাদ
আ ফ আলী
ক. এম. মু
চদাৰ ব ভভাই পেটল
শ ামা সাদ মুখাজ
জৱাহৰলাল নহ
হংস মহতা
সবপ ী ৰাধাকৃ ণ
আ ু ামীনাধন
ড০ িব. আৰ. আে দকাৰ
গাপীনাথ বৰদৈল
গািৱ ব ভ প
হেৰ কুমাৰ মুখাজ এম. অন শয়নম আেয়ংগাৰ
িবেনাদান ঝা
মৗলানা আবুল কালাম
আ াড়ী কৃ
ামী আয়াৰ
দু
গ
াব
াই
দশমু
খ
িব.
প
াভী
সীতাৰামাইয়া
আজাদ
াংক এ নী
ট. কাশম্
সেৰা জনী নাইড
এ. স ীৱ ৰ
জয়পাল িসং মু া
ৰাজকুমাৰী আমত
ৃ কৗৰ
এছ.
িনজািলংগ া
হৰেগািৱ
প
জ. িব. কৃপািলনী
জন
মাথাই
জ.
িভ.
মাৱালংকাৰ
িচ. ৰাজােগাপালাচাৰী
শৰত্ চ বসু

পদমপাট িসংঘািনয়া
পু েষা মদাস ট ন
সুেচতা কৃপািলনী
হছৰট মাহািন
ৰিফ আহমদ িকডৱাই
অনু হনাৰায়ণ িসনহ
্ া
জগজীৱন ৰাম
স দান িসনহ
্ া
সত নাৰায়ণ িসনহ
্ া
ী কৃ িসনহ
্ া
সঠ গািৱ দাস

হিৰ িসং গৗড়
প াৱৰাও এছ. দশমুখ
ৰিব শংকৰ
া
হেৰকৃ মহাতৱ
এনী মাছকােৰিন
জীৱৰাজ নাৰায়ণ মহতা
মটৰী সত নাৰায়ণ
দীপ নাৰায়ণ িসং
ছাৰ ছয়দ মহ দ ছা ু লা
ক. কামাৰাজ
িপ. ছ াৰায়াণ

সংিবধান সভাৰ সদস সকলৰ শপত

হণ

মৗিলক কতব -ৈবিশ

নাগিৰক আ মৗিলক
কতব সমূহ
আমাৰ সংিবধানৰ এক

আ

সংেযাজনসমূহ

আমাৰ সংিবধানত ১১ টা মৗিলক কতব সি িৱ কৰাৰ মূলেত আিছল নাগিৰকসকলক তওঁ েলাকৰ
অিধকাৰসমূহ উপেভাগ কৰাৰ িবপৰীেত তওঁ েলাকক দািয় পালনৰ বােব উদব
্ ু কৰা।

পূণ বিশ

মৗিলক কতব সমূেহ স ান, গৗৰৱ, সিহ ু তা, শাি , উ িত আ
কিৰেছ৷

মই মাৰ মাতৃ ৰ কালাত মাৰ কতব সমহূ িশিকেছা৷ তওঁ এগৰাকী গাঁৱৰ অিশি ত মিহলা
আিছল... তওঁ মাৰ ধমৰ িবষেয় জািনিছল৷ সইবােব মই শশৱৰ পৰা ধমৰ িবষেয়
িশিকেছা আৰু এয়া অনসুৰণ কিৰবৈল য়াস কিৰেছা...ইয়াৰ আটাইতৈক সু ৰ কথােটা হ ল
কতব ৰ দ তাই আমাৰ অিধকাৰ সৰুি ত কেৰ৷ অিধকাৰসমহূ কতব ৰ পৰা িবি
কিৰব নাৱািৰ৷ এইদেৰ সত া হৰ জ হিছল, ইয়াৰ বােব মই সদােয়ই মাৰ কতব িক
সয়া অে ষণ কিৰবৈল য়াস কিৰেছা৷

অিধকাৰ হʼল সুচা
েপ
পালন কৰা কতব ʼ ʼ

ৰ দেৰ

মূল সমূহ ধায

১৯৭৬ চনত কৰা ৪২সংখ ক সংেশাধনীৰ াৰা আমাৰ সংিবধানত সংেযা জত মৗিলক কতব ই ৰা ৰ
নাগিৰকৰ মৗিলক, নিতক আ বাধ তামূলক কতব ৰ িনেদশনা িদেছ৷

িত

নাগিৰকসকেল তওঁ েলাকৰ মৗিলক অিধকাৰ সাব কৰাৰ সময়ত যােত িনজৰ কতব সমূহৰ কথা পাহিৰ
নাযায় সয়া িন ত কিৰবৈলেক সংিবধানত মৗিলক কতব ৰ িশতানেটা সংেযা জত কৰা হেছ বুিল ম ব
কিৰিছল এই স ভত গঠন কৰা সিমিতখেন৷

১৯৪৭চনৰ ২৮জন
ু ত অনু ত হাৱা এক াথনা সভাত মহা া
গা ীেয় মৗিলক কতব সমূহৰ িবষেয় এইদেৰ আেলাকপাত
কেৰ

মহা া গা ী

একতাৰ ল

িশ ৰ বােব িশ াৰ সুিবধা স
সংেশাধনী,২০০২ৰ জিৰয়েত অ ভ

ক য় ১১সংখ ক
কৰা হিছল৷

মৗিলক কতব েটা সংিবধানৰ ৮৬সংখ ক

মৗিলক কতব ৰ অনুে ৰণা ইউএছএছআৰ, জাপান আ চীনৰ সংিবধানৰ পৰা হণ কৰা হিছল৷
‘ ‘গণত কৱল এক চৰকাৰৰ
প নহয়৷. . .ই
আমাৰ নাগিৰকসকলৰ িত স ান আ
া
দশনৰ এক মেনাভােৱা৷ʼ ʼ

আমাৰ মৗিলক কতব সমূহ িবিধস ত কতব ৰ এক সংহিত িয ভাৰতীয়সকলৰ জীৱন ণালীৰ সেত সংব ৷
ই সমাজৰ িত আমাৰ িনয়মানুৱিততা আ
িত িতব তাৰ উ ৰণ ঘটাব।
ভাৰত চৰকােৰ সকেলা ভাৰতীয়ক নাগিৰকৰ দািয় তথা মৗিলক কতব েবাধ স েক সজাগ
কিৰবৈল য়াস কিৰেছ৷ (২৬ নেৱ ৰ ২০১৯- ২৬ নেৱ ৰ ২০২০) #itsmyduty ত যাগদান কৰক

মৗিলক কতব সমূহৰ জিৰয়েত িতজন নাগিৰকক িনৰৱ
ভােৱ এয়া সাৱ
ঁ ৰণ কৰাই থািকব িবচৰা হেছ
য সংিবধােন তওঁ েলাকক িনিদ মৗিলক অিধকাৰ দান কিৰেলও নাগিৰকসকেলও গণতাি ক আচৰণ
আ নীিত পালন কৰা উিচত িকয়েনা অিধকাৰ আ কতব সমূহ পৰ ৰৰ স ূৰক৷

ডঃ িব. আৰ. আে দকাৰ

ধান উে শ সমূহ
Ÿ ইয়াৰ জিৰয়েত ভাৰতৰ নাগিৰকসকল য সংিবধানৰ মূল েবাধ আ

আদশৰ

কৃত ত াৱধায়ক

‘ ‘ িতজন ভাৰতীয়ই তওঁ য এজন ৰাজপুত ,
এজন িশখ অথবা এজন জাট এিতয়ােৰ পৰা
পাহিৰ যাৱা উিচত৷ তওঁ য এজন ভাৰতীয়
সই কথােটােহ তওঁ িন তভােৱ মনত ৰখা
উিচত আ এই দশত িকছমান িন ত
কতব ৰ সেত তওঁ েত কেটা অিধকাৰ
উপেভাগ কিৰব পািৰব৷ʼ ʼ

সই কথা সাৱ
ঁ ৰাই িদব িবচৰা হেছ৷
Ÿ সকেলা নাগিৰকক দশৰ তথা আন নাগিৰকসকলৰ িত থািকবলগীয়া কতব েবাধ স েক
সাৱ
ঁ ৰাই িদব িবচৰা হেছ৷
Ÿ নাগিৰকসকলক ৰা য়তােবাধেৰ উদব
্ ু হʼবৈল উৎসািহত কৰা হেছ।
Ÿ ইয়াৰ জিৰয়েত ৰা ৰ িত নাগিৰকৰ িনয়মানুৱিততা আ
িত িতব তাৰ আভাস িদয়াৰ
লগেত ৰা িনমাণৰ িত তওঁ েলাকৰ শ আ উৎসাহ উ ীিৱত কিৰবৈল িবচৰা হেছ৷

নাগিৰক আ
কিৰব পােৰ৷

মৗিলক কতব ই আমাক স

য় অংশ হণৰ জিৰয়েত আমাৰ ৰা

য়ল

াি ত সহায়

১৯৯৯ চনৰ অে াবৰ মাহত ন ায়াধীশ বামাৰ নতৃ ত এখন কিমট েয় ‘ ‘েদশৰ নাগিৰকক মৗিলক
কতব েবাধৰ িবষেয় িশ াৰ পৰামশৱলীʼ ʼ শীষক এক িতেবদন দান কিৰিছল৷

চদাৰ ব ভভাই পেটল

নাগিৰকৰ দািয় স

েক সজাগ হওক

Ÿ ভাৰতৰ সংিবধানৰ

াৱনা অধ য়ন কৰক, মাই গভ ডট ইনৰ অনলাইনৰ শপত বাক ত
া ৰ কৰক আ এখন তাৎ িণক ীকৃিতপ লাভ কৰক
Ÿ মাই গভ ডট ইনৰ অনলাইন সংিবধান িদৱসৰ কুইজ আ ৰচনা িতেযািগতাত অংশ হণ
কৰক
Ÿ www.doj.gov.inৰ পৰা পা াৰ, চাৰ আ অন ান
চাৰ সাম ী ডাউনেলাড কৰক

সংিবধানত সি িৱ কৰা এঘাৰটা কতব হʼল (খ
অনুে দ ৫১ (ক) )
সংিবধান, ৰা য় পতাকা আ
ৰা য় সংগীতৰ িত িন া দশন
কৰা।

নেৰ
মাদী,
ধানম ী
ভাৰত িদৱস, ২০১৯ত

ঐক আ

ভাতৃ েবাধৰ

আিম িব নাগিৰকৰ দািয় সচুাৰৰুেূপ পালন কিৰেলেহ জীৱনৰ কৃ ত অিধকাৰ লাভ
কিৰব পািৰম৷ এই মৗিলক উ ৃ িতেটাৰ জিৰয়েত বাধহয় পৰুষু আৰু মিহলাৰ কতব ৰ সহজ
বাখ া দািঙ ধৰাৰ লগেত িতেটা অিধকাৰৰ সেত য থেম সমাপন কিৰবলগীয়া িকছু মান
িনধািৰত কতব সমেযািজত হ থােক সই কথাও

াধীনতা সং ামৰ আদশ সােৰাগত
কৰা।

ভাৰতৰ সাবেভৗম , একতা আ
অখ তা বতাই ৰখা।
মই আেপানােলাকক কেমও এটা সংক পালন
কিৰবৈল তথা িনজৰ কতব আ ৰা ৰ িত
িন া দশন কিৰবৈল আ ান জনাইেছা৷
কতব ৰ পথত অ সৰ হাৱাৰ সময়ত ১৩০
কা ট য়াস আ ১৩০ কা ট সংক ই দশৰ
বােব বহ কাম কিৰব পােৰ৷ʼ ʼ

চািৰ-(ক),

@MyGov ত আমাক অনুসৰণ কৰক৷ #itsmyduty ত যাগদান কৰক

http://legislative.gov.in/constitution-of-india
ত ভাৰতৰ সংিবধান আ মৗিলক কতব সমূহৰ স ূণ িবৱৰণ চাওক৷

দশন
কৰা
সবণাঢ সাং ৃ িতক ঐিতহ ৰ
সংৰ ণ কৰা।

াকৃিতক পিৰেবশৰ সুৰ া আ
উ ৰণ ঘেটাৱা।

উৎকষতাৰ অে ষণ কৰা।

অিধকাৰসমূহ এেকটা মু ােৰ ইিপ ঠিসিপ ঠ

নাগিৰকসকেল মৗিলক অিধকাৰ আ মৗিলক কতব সমূহৰ িত
আ িৰকতা দশন নকৰা পয সমাজৰ গভীৰৈলেক গণত
িত া কৰােটা
স ৱ নহʼৱ।
িতেটা অিধকাৰৰ সেত িনধািৰত কতব সংেযা জত হ থােক৷ এজন
নাগিৰকৰ দ তাই আনসকলৰ অিধকাৰ সুিন ত কেৰ৷
যিতয়া আিম আমাৰ কতব পালন কেৰা তিতয়া আিম আমাৰ অিধকাৰৰ
দাবীদাৰ হও৷

দান কৰা।

আমাৰ সংিবধানত সি িৱ কৰা মৗিলক কতব সমূহ মানৱ অিধকাৰ স
২৯(১)ৰ আধাৰত যু েতাৱা হেছ৷

মৗিলক কতব আ

মহা া গা ীেয় কিছল য, ‘ ‘কতব ৰ উৎস হʼল অিধকাৰ৷ যিদ আিম কতব
পালন কেৰা তে অিধকােৰা আমাৰ পৰা দৈৰত
নাথািকব৷ʼ ʼ
ূ

ৰাজহৱা স ি ৰ সুৰ া দান
আ িহংসা িতেৰাধ কৰা।

িশ াৰ সুিবধা

মহা া গা ী

দশক সুৰ া দান কৰা আ
ৰা য় সৱা আগবেঢ়াৱা

িব ানমন তা, মানৱতােবাধ
আিদৰ উ ৰণ ঘেটাৱা।
@DoJ_India আ

কিৰ িদব পািৰ৷ যিুঁজেয়ই সকেলা

অিধকাৰ হ গত কিৰব নাৱািৰ৷

ক য় িব

ঘাষণাপ ৰ অনুে

দ

