সংিবধান সভা অমসুং সংিবধান শম-শাবা
ভারতকী সংিবধান অিস 1946 অমসুং 1946গী মনুংদা সংিবধান সভা 1949কী কিবেনৎ িমসন
ানগী মখাদা শমিখবা)না াফ তৗিখবিন। দা. রােজ
সাদনা হায়িরবা লুপ অিসগী িসেদ
ওইনা থবক পুবীিখ।

সংিবধানগী নুিমৎ অমসুং
নাগির ী থৗদাং

িবধানসভাগী মীহৎ 299 (নুপী 15 য়াওনা)না সংিবধানগী
ফাওবা)দগী হ া তনবা মতম চংিখ।

ভারতনা ী বাবা সােহব
অে দকরজীগী লুিচং মখাদা
পুম প
বা সংিবধান অমা াফ
তৗিখ। মিসগী পুম প
বা
সংিবধান অিস অেনৗবা ভারত অমা
শমবগী য়ুমফি । মিসনা
ঐেখায়গীদমক কির
া থৗদাং
খরা পুদুনা লাকিখ অমসুং লাইননা
মিসনা ঐেখায়গীদম া ঙমৈখ খরসু
থ ীিখ

াফ শ দা চিহ অহম (1946তগী 1949

িদেস র 1946 অমসুং নেব র 1949গী মর া মীফম 11দা সংিবধান সভাগী মহৎিশংনা উনিখ।

নেব র 26-2019 – নেব র 262020

ওগ 29, 1947তা সংিবধান সভানা সংিবধান অমা াফ তৗনবগীদম া দা. িব.আর.
অে দকরগী লুচীং মখাদা াফিতং কিমতী অমা শমিখ।

নের
মাদী,
ধান ম ী

1946দা পাংেথাকিখবা ক িততেয়
এেসম ীগী মীফম

সংিবধান সভানা সংিবধানগা মরী লনবা তাঙান তাঙানবা থবকিশং তৗননবগীদমক কিমতী 13
শমিখ। মদুগী মনুংদা িনপা া মেজার কিমতী অদুগা অৈতনা মাইনর কিমতীিন।

কির
া সংিবধান অিস,
গী
সরকারনা শ া চ-চাং খ মক ওইরবিদ,
লা
অিস মাং-তা ীংঙাইগী মচাি ,
মরম অিসনিন মিস ম দু ফাওবা
য়ৗিশনবগী মেথৗ তািরবা।

নের

সংিবধান সভাগী মেজার কিমতী 8গী মিমং

সংিবধান অিস
গী
উিকলিশংগী অইবা চ অদু নে ,
মিস পু গী কাংেখাংিন অমসুং
মিসগী থৱাই অিস মতম পু ম া
য়ুগকী থৱাই ওই।

Ÿ
াফিতং কিমতী
Ÿ য়ুিনয়ন পাৱর কিমতী
Ÿ য়ুিনয়ন ক িতত সন কিমতী
Ÿ
ািভ এল ক িতত ে ল কিমতী
Ÿ ফ ােমে ল রাইৎস, মাইেনািরতী অমসুং

দা. িব.আর. অে দকর

দা. িব.আর. অে দকরগী শ ম

মাদী,

ধান ম ী

ভারতকী সংিবধান
ভারতকী সংিবধান অিস ঐেখায়গী লবাক অিসগী রাজনীিতগী ওইবা য়ু ম থাি বা
ফ ােমে ল লা অদুিন। মিসনা ফদেরল কচর অমসুং িরপি
া লাইননা পািলয়ােম রী
দেমাে সী অমা শমগৎিল।

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

নেব র 26, 1949দা ভারতকী সংিবধান
লৗিশনিখ। মিস জনুৱারী 26, 1950দা চৎনবা
হৗিখ। নুিমৎ অদুম দা িবধানসভা অদু
হাংেদাকিখ অমসুং 1952দা অেনৗবা
পািলয়ােম
শমিখবা মতম অদু ফাওবা
ভারতকী
ািবজেনল পািলয়ােম
ওইনা
লিখ। াফ তৗরবা সংিবধানগী মরমদা খ ৈননরকপা মতমদা, িবধানসভানা অপুনবা
পুখৎলকিখবা এেম েম
2473গী মনুংদা
এেম েম
7635 খ -ৈননিখ অমসুং
ৱােরাইিশন পুরকিখ।
মীহৎ 299গী মনুংদা মীহৎ 284না সংিবধান
অদুদা খুৎেয়ক পীিখ।

ভারতকী সংিবধান অিস ঐেখায়গী সংিবধানবু শ ীর িশং অদুগী িমৎেয়ং অমসুং ম নিশং
অদুগী খুদি । মিস মেখায়গী ৱাখে ান, খু াইেরাল, রাজনীিত অমসুং শনিমৎেলান, থাজবা
অমসুং অনীংবা-অপা িশং অদুগী খুদি ।

াইেবল অমসুং এ ক্লুেদদ এিরয়াগী
এদভাইজরী কিমতী
Ÿ
ািসদু র কিমতীগী লিশং
Ÿ
ৎিশংগী কিমতী
Ÿ
ীয়িরং কিমতী
১৯৫০গী জনৱুারী ২৪দা পাংেথাকিখবা ক িততু এ এেসম ীগী অেরাইবা মীফমদা
সরদার ব ভভাই পেতল

সংিবধান সভানা চৎনিখ জল
ু াই 22, 1947তা জািতগী িফরাল জনুৱারী 24, 1950দা নে ল এে ম
অমসুং নে ল সাং
অেনৗবা ভারতকী কলাগী লময়ানবা ী ন লাল বাসনা সংিবধানগী লমাই খুিদংম ী ঙমৈখিশং
অদু িদজাইন তৗিখ অমসুং মিসবু কলাগী ওইবা মওং মেতৗ পীদুনা লেতংিখ।
কিল ািফক আতকী খঙৈহরবা, ী ম িবহারী নরায়ন রাইজদানা খুৎইতনা সংিবধান অদু ইিখ।
মহা া মদু তৗবদা থা 6 চংিখ অমসুং থবক অদুগীদমক পশা অম া লৗিখেদ।

ভারতকী সংিবধা া ভারত িরপি
ী ম ওইবা মচাকিশং ওইিরবা এগ জকু িতব, ল জসেলচর
অমসুং জিদিসয়রীগী
মরমদা শে া া তাি । অমসুং মেখায়গী পা লিশং অদু লপেথাকই
ু
অমসুং মেখায়গী থৗদাংিশং অদু মশক খঙই।
ভারতকী সংিবধানগী ম ওইবা মশকিশং
Ÿ সরকারগী পিলয়েম িরয়ন িসে ম
Ÿ ফদেরল কচর
Ÿ সকু লর
ৎ
Ÿ মনীংত া জিদিসয়রী
ু

Ÿ ফ ােমে ল রাইৎস অমসুং দু তীিশং
Ÿ
ত পািলসীগী দাইের ব ি
পলিশং
Ÿ িসিতেজ প
Ÿ অহল ওইরবিশংগী ভাৎ

ভারতকী সংিবধান অিস য়ুনাইেতদ ৎস,
য়ুনাইেতদ িকংদম, আয়রেল ,
িসয়ানিচংবদগী ইিথল লৗদুনা শম-শারবা
মােলমগী খব
্ াইদগী শাংবা অমসুং খব
্ াইদগী
গাইনা প বা সংিবধাি ।

Group Photograph of the Constituent Assembly Members 1950

সংিবধান সভা অমসুং মদুগী খ বা মীহৎিশং
সংিবধান সভাগী মীহৎিশং অদু কিবেনৎ িমশনগী িরেকােমে সন মতং ই া ািব এল ল জে িতব এেসম ীিশংনা নােকাইননা মীখল
পাংেথাক্তনা (ই াইের ইেল ন) খনিখ। িবধানসভাদা মীহৎ 299, ািবনিশংদগী মীহৎ 229 অমসুং রাজ িশংদগী মীহৎ 70 য়াওিখ।

সংিবধান অিসদা আিতকল 395, শ ক 22
অমসুং সদু ল 12 য়াওই।

িবধানসভাগী মেকাক থাংবা লুিচংবিশংগী মনুংদা মখাগীিশং অিস য়াওিখঃ
কির

া ঐনা সংিবধান অিস অরাইবা লা া

হায়বা তারগিদ ঐেখায়গী সংিবধান অিসনা
ভারত মচািশংগী পুকেচল অমসুং ভারতকী
অপুনবা (িদগিনতী ফার ই
ফার ই

য়ন এ

য়ুিনতী

য়া), হায়িরবা মাৎ অিন অিস
ইংিলসকী ভারত সংিবধানগী কি
মমায়

ফাংেদাি ।

নের

মাদী,

ধান ম ী

ািফক কাপীগী

সংিবধানগী
ওির জেনল
মনু
অদু
1 6 x 2 2 পাক-চাউবা চমপ (লাইিরক ইনবা
শাউন)দা ইিখ অমসুং মদুগী মপু চিহ িলিশং অমা
চৎকিন। মনু
অদু লমাই 251পানিখ অমসুং
ক. জ. 3.75 লুমিখ।

দা. রােজ
সাদ
সরদার ভ ভভাই পেতল
জৱাহরলাল নহ
দা. িব.আর. অে দকর
গািব ব ভ প
মৗলানা অবুল কলাম আজাদ
সেরাজীিন নাইদু
রাজকুমারী অমত
ৃ কৗর
জ.িব. কৃপালনী
িস. রাজােগাপালাচারী
সরত চ
বাস

অসফ এলী
বগম আইজাজ রসুল
ক.এম. মু ী
শ ামা সাদ মুখজ
হ া মহতা
সবপ ী রাধাকৃ ন
গািপনাথ বারেদােলাই অ ু ািমনাধন
হের কুমার মুখজ
এম. আন সয়ানম ঐয় র
িবেনাদান ঝা
অ াদী কৃ
ামী ঐয়র
দুগাবাই দশমুখ
িব. প ভী িসতারৈময়া
এে ানী
িত. কাসম
জয়পাল িসংহ মু া
এন. স ীবা র ী
এস. িনজািল
া
হরেগািব প
জ.িভ. মােবল র
জাহন মথাই

পদ ত িসংঘািনয়া
প্ েশা মদা, ত ন
সুেচতা কৃপালনী
হসরৎ মাহনী
রফী অহমদ িকদৱাই
অনু হনরায়ন িসনহা
জগজীবন রাম
সিচদান া িসনহা
সত নরায়ন িসনহা
ী কৃ িসনহা
সথ গািব দাস

হরী িসংহ গৗর
প াবরাও এস. দশমুখ
রবী শ র
া
হেরকৃ মহাতব
এ ী মে িরন
জবরাজ নরায়ন মহতা
মাতরী সতনরায়ন
দীপ নরায়ন িসংহ
৫৩) ী সেয়দ মুহ দ সাদু া
ক কামরাজ
িপ. সু রায়ন

ক িততেয়

এেসম ীগী মীহৎিশং ৱাশক লৗবা

ফ ােমে ল দু তীজ-ৱাহে াক অমসুং
খাম জনবা

মীয়াম অমসুং ফ ােমে ল
দু তীিশং
ঐেখায়গী সংিবধানগী ম ওইবা শ ম অমা

মেথৗ ফজনা পাংেথাকপা অদু
হকিন

ঐেখায়গী সংিবধা া ফ ােমে ল দু তীজ 11 য়াওহনিখবগী ম
চাউরবা হ ী ম মদা মেখায়গী মেথৗদাংিশংবু নীংিশংহনবিন।

ঐনা ইমাগী পীবু ীংদগী ইেথৗদাংিশং অদুবু তমজরকই। মহাক
খু ংগী লাইিরক-লাই
হতবী নুপী অমিন … মহা া ঐগী ধম
খঙবীিখ। মরম অদুনা ঐেখায়না অঙাং ওইিরৈঙদগী হৗনা
ঐেখায়গী ধম অিস কিরেনা তমজরগিদ অমসুং মদুবু ঙাক্তনা
চৎলবিদ, মদুনা ঐেখায়গী হকিশংবু ঙাক্তনা থ ীগিন…।
ঐেখায়না ইেথৗ পাংেথাকপা খুিদংগী ঐেখায়গী হক ঙাক্তনা থ ী
হায়বা অিস মিসগী ফজবা অদুিন। হক অিস ইেথৗদগী
কেদৗৈঙদসু নাৈথদুনা থ া য়ােরাই। মসনিন সত া হ পাকিখবসু ,
মরমিদ ঐনা মতম পু ম া ঐগী ইেথৗ কিরেনা হায়বিস খঙনবতা
হাৎনিখ।

ফ ােমে ল দু তীজনা ইকাই খু বা, চাউেথাকচবা, খাংবা কনবা, ইং ত া, চাউখৎপা অমসুং নুংিশ-চা বা
হায়বা ম ওইবা ম নিশং অিসদা িমৎেয়ং থ ।
42 বা ক িতত সন এেম েম এ না 1976তা সংিবধা া য়াওিখবা ফ ােমে ল দু তীজদা নাগিরকিশংনা
লবাক অিসগী মফমদা থমগদবা মােরল, অমসুং মেথৗ তাবা মেথৗিশংগী মতাংদা পনিখ।
ফ ােমে ল দু তীিশং হাপিচ বা শমিখবা কিমতী অমগী ৱাখে া া ৱাফম অিস থমিখ মদুিদ নাগিরকিশংনা
মেখায়গী ফ ােমে ল রাইৎিশং িশ জ রকপা মতমদা নাগিরকিশংনা মেখায়গী মেথৗদাংিশং অদু থৗওইদবা
খক তৗেরাইদবিন।

জন
ু 28, 1947তা িদ ীদা পাংেথাকিখবা লাই খু গী মীফমদা
মহা া গা ীনা ম ওইবা থৗদাংিশংগী মতাংদা ৱা ঙাংিখ।

মহা া গা ী

86 এেম েম এ , 2002না সংিবধা া অঙাংিশং লাইিরক ত বগী খুেদাংচাবগী মতাংদা 11 বা
ফ ােমে তল দু তী হাপিচনিখ।

ফ ােমে তল দু তীগী ইিথল অিস য়ু . এস.এস.আর. , জপান অমসুং চাইনাগী সংিবধানিশংদগী লৗরকপিন

ঐেখায়গী মীয়ামদা ফ ােমে ল দু তীিশংগী মতাংদা ৱাখল তাহ বা ভারত সরকারনা ভারতকী
মীয়ামদা পাউেজল পীির (26 নেব র 2019-26নেব র 2020) #itsmydutyদা য়াওবীয়ু

ঐেখায়গী ফ ােমে ল দু তীিশং অিস ভারতকী পু
মেখায়না খু াইদা থকিস-খািস লহি ।

ওইবা মরমিদ নাগিরকিশংদা মেখায়গী পাক-

মিহং ফগৎহ বা

কািদিফেকসন তৗরবা দু তীিশংিন।

ফ ােমে ল দু তী খুিদংমক পাংেথা দবিন অমসুং সংিবধা া মেখায়দা অক বা ফ ােমে ল দু তী খর
পীির, মিস গনতি ক ওইবা মওংদা মীয়া া পাংেথা দবিন।

লাকত অিস সরকারগী মশক অমা নে . . .
মিস মেথৗ তাবা মওংদা ঐেখায়
া মীওই কয়াগী
মফমদা উৎপা ইকাই খু বা অমসুং ভ অদুিন।

দা. িব.আর. অে দকর

ম ওইবা পা মিশং
Ÿ মেখায়গী সংিবধানগী অেশংবা মপুিন অমসুং মিস য়াওিরবা ম

নিশং ভারতকী মীয়ামদা অমুক

ভারতমচা খুিদংম া মহাক রাজপুত অমিন,
িসখ অমিন নত্ গা জাত অমিন হায়বা
কাউেথা দবিন। মহাক ভারতমচা অমিন হায়বা
নীংিশংগদবিন অমসুং মহাক মহা ী লবা ী
থৗদাং খরা পাংেথা দবিন

হ া খঙহনবা।
Ÿ মেখায়গী ম পিশং অমসুং লবাকীদমক মেখায়না পাংেথা দবা থৗদাংিশং মীয়ামদা
নীংিশংহনবা।
Ÿ মীয়াম মৈরবাক নুংিশবগী ৱাখে াল পাকহনবা।
Ÿ থকিস-খািস অমসুং লবা ী থবক তৗনীংবগী ৱাখল পাকহ বা মেতং পাংবা অমসুং লবাক
শমগৎপদা মীয়ামগী পা ল শী জ বা।

মীয়াম অমসুং ফ ােমে ল দু তীিশংনা ঐেখায়গী লবা ী পা মিশং ফংনবা হাৎনবদা মেতং পাংগিন।
1999গী ওে াবরদা, জ স বরমানা লুিচংবা কিমতীনা লবা ী মীয়ামদা ফ ােমে ল দু তীিশং তাকপীনবগী
মতাংদা িরেপাত পীিশনিখ।

সরদার ব ভভাই পেতল

মীয়ামগী থৗদাংিশং খঙ জনিস
Ÿ ভারত সংিবধানগী ি েয় ল পািস, ওনলাই

সংিবধা া পীিরবা দু তী 11(পাত IV-A, আিতকল 51A)

খুদ া সরিতিফেকত অমা ফংগিন
Ÿ MyGov.inতা ওনলাইন ক িতত সন দ কুইজ অমসুং এেস চাংদ বা শ ক য়ািস
Ÿ www.doj.gov.inতগী পা রিশং,

ঐেখায়না মােলমগী ওইনা ঐেখায়গী ইেথৗ পাংেথাকপা মতমদা

া ৱাশকপগী খুৎেয়ক পীিস অমসুং MyGov.inতা

ঐেখায়দা িহংবগী হকিশং ফংহি । মিসগী ম ওইবা ৱাফম

সংিবধানগী মতংই া জািতগী িফরাল
অমসুং এে ম য়াবা।

অমসুং হক খুিদংম ী অহানবদা থৗদাং হা া পাংেথা দবিন।

নীংতম ইেহৗগী ৱাখে ানিশং
শৗগৎপা।

াচরিশং অমসুং অৈত পাৎলমিশং দাউনেলাদ তৗ।

ভারতকী নীংত া, অম া ওইবা
অমসুং অপুনবগী শ ম ঙাকপা।
য়াম বদা ৱােরপ অমা লৗনবা অমসুং
লবা ীদমক নহা ী থৗদাংিশং অমসুং
থবকিশংগী খ বা ঐনা নেখায়দা তকিশি ।
ইেথৗ পাংেথাক্তনা, থবক
ার ১৩০ অমসুং
ৱােরপ
ার ১৩০না লবা ীদমক থবক
পাংেথাকপা ঙমগিন

অিসদগী নুপা অমসুং নুপীগী থৗদাংিশং মশক তাকপদা লাইহি

লবাক অিস ঙাকপা অমসুং
লবা ী থবক পাংেথাকপা।

নুংিশনবা অমসুং মিচন-মনাও ওইবা
য়াকখৎপা।
ইনাকখু বা কলচর ঙাক্তনা থ া।

নের
মাদী,
ধান ম ী
২০১৯গী
ভারত িদৱ া

ফ ােমে ল দু তীিশং অমসুং হকিশং অিস শন অমগী
মমাই অিনিন

অেকায়বগী িফবম ঙাকেশনবা
অমসুং য়াকখৎপা।

মহা া গা ীনা হায়িখ মদুিদ “েথৗদাংগী হৗরকফম অিস হকিন। কির
া
ঐেখায়না ঐেখায়গী থৗদাংিশং পাংেথা বিদ, হকিশং লাপনা লেত।”

সাই কী ৱাখে ান, মীওইবা খু াইগী
খনবা য়াকখৎপা।
@DoJ_India and @MyGovদা ঐেখায়দা তং ইনবীরকউ। #itsmydutyদা য়াওবীয়ু।
http://legislative.gov.in/constitution-of-india
তগী ভারত সংিবধান অমসুং ফ ােমে ল দু তীিশংগী মপুং ফাবা ত

মহা া গা ী

য়ংউ।

মীয়ামগী লন-থুম ঙাকেশনবা
অমসুং িহংশা থােদাকপা।

মীয়া া মেখায়গী ফ ােমে ল দু তীিশংগা লায় া ফংফম থাকপা হকিশং
ফং বিদ খু াই অমদা গনত মরা তাবা ঙে াই।
হক খুিদংমক মিসগা মরী লনবা দু তী লির। অেতা িশং হক ফংনবা মীওই
অমনা মেথৗ পাংেথা দবিন।

হ া ফবা থবক পাংেথাকপা।
লাইিরক ত গী খুেদাংচাবিশং
ফংহনবা।

ঐেখায়গী সংিবধানগী অেহনবা ফ ােমে ল দু তীিশং আিস য়ুিনভরেসল িদ ােরসন ওফ হেমন রাইতসকী
আিতকল 29(1)গা মরী লনির।

ঐেখায়গী থৗদাংিশং পাংেথাকপদা ঐেখায়গী হকিশং ফংগিন।

