প্রশ্ন:- (১) ভারতের সংবিধাতের চারটি মূল বিবিষ্ট্য উতেখ কতরা । ভারেীয় পালল াতমতের
উচ্চ কতের োম কী ? এই সভায় কক সভাপবেত্ব কতরে ?
উত্তর:- ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়াখ্রর ভারব্দের সংখ্রিধান প্রকাে করা হয় । ভারেীয়
সংখ্রিধাব্দনর চারটি উব্দেখব্দ াগ্য প্রধান বিখ্রেষ্ট্য হলক) বিতের দীর্ল েম ও জটিলেম সংবিধাে:- ভারব্দের সংখ্রিধান পৃখ্রিিীর দীর্ঘেম, জটিলেম
ও খ্রলখ্রখে সংখ্রিধান । শমাট ৪০৫ টি ধারা, িহু উপধারা এিং ১০টি েফখ্রেল খ্রনব্দয় সংখ্রিধান
রখ্রচে হব্দয়ব্দে ।
খ) কমৌবলক অবধকার:- মাখ্রকঘন ুক্তরাব্দের সংখ্রিধাব্দনর অনুকরব্দে ভারেীয় সংখ্রিধাব্দন শদব্দের
নাগ্খ্ররকব্দদর শমৌখ্রলক অখ্রধকার স্বীকৃ ে হব্দয়ব্দে । এই অখ্রধকারগুখ্রল হল -(ক) সাব্দমযর
অখ্রধকার, (খ) স্বাধীনোর অখ্রধকার, (গ্) শোষব্দের খ্রিরুব্দে অখ্রধকার, (র্) ধমীয়
স্বাধীনোর অখ্রধকার,
(ঙ) খ্রেক্ষা ও সংস্কৃ খ্রে খ্রিষব্দয় অখ্রধকার,
(চ্) সাংখ্রিধাখ্রনক
প্রখ্রেকাব্দরর অখ্রধকার ।
গ) এক-োগবরকত্ব:- ভারেীয়ব্দদর এক নাগ্খ্ররকব্দের (Single Citizenship) অখ্রধকার স্বীকৃ ে
হব্দয়ব্দে । এক নাগ্খ্ররকে অব্দিঘ সমস্ত ভারেিাসী ভারব্দের নাগ্খ্ররক- আলাদা কব্দর োরা শকাব্দনা
অঙ্গরাব্দজযর নাগ্খ্ররক নয়।
র্) ধমল বেরতপেো:- সংখ্রিধাব্দন ভারেব্দক ধমঘখ্রনরব্দপক্ষ রাে (Secular State) খ্রহসাব্দি শর্াষো
করা হব্দয়ব্দে । শকাব্দনা খ্রিব্দেষ ধমঘব্দক ভারব্দের রােীয় ধমঘ (State Religion) খ্রহব্দসব্দি স্বীকার
করা হয়খ্রন ।

ভারেীয় পালঘাব্দমব্দের উচ্চ কব্দক্ষর নাম হল রাজযসভা । আর এই রাজযসভার সভাপখ্রেে কব্দরন
উপ-রাষ্ট্রপবে ।

প্রশ্ন:- (২) ভারতের রাষ্ট্রপবের পদপ্রার্থীর ক াগযো কী ?
উত্তর:ক) োাঁব্দক অিেযই ভারব্দের নাগ্খ্ররক হব্দে হব্দি ।
খ) োাঁর িয়স অন্তে ৩৫ িের িা োর শিখ্রে হব্দে হব্দি ।
গ্) প্রািী হওয়ার সময় খ্রেখ্রন সংসদ িা রাজযখ্রিধান সভার সদসয অিিা শকানও সরকাখ্রর িা
শিসরকাখ্রর পব্দদ অিিা অিঘ প্রাখ্রি হয় এমন শকাব্দনাও পব্দদ খ্রন ুক্ত িাকব্দে পারব্দিন না ।
র্) োাঁব্দক শলাকসভায় খ্রনিঘাখ্রচে হওয়ার শ াগ্যো সম্পন্ন হব্দে হব্দি ।

প্রশ্ন:- (৩) সংবিধাে সভা কাতক িলা হয় ? সংবিধাে সভার প্রর্থম অবধতিিে কতি এিং
ককার্থায় িতসবিল ? কী লেয বেতয় এই সং্া ভারতের সংবিধাে রচোয় প্রয়াসী হতয়বিতলে ?
উত্তর:- ভারে স্বাধীন হওয়ার আব্দগ্ই কযাখ্রিব্দনট কখ্রমেব্দনর সুপাখ্ররে অনু ায়ী ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে
শদব্দের জনগ্ব্দের মব্দধয শিব্দক কব্দয়জনব্দক প্রখ্রেখ্রনখ্রধ খ্রহসাব্দি খ্রনব্দয় একটি সংস্থা গ্ঠিে হয়। এই
সংস্থা শদে ও শদব্দের জনগ্ব্দের জনয একটি সংখ্রিধান প্রনয়ন কব্দর। এই সংস্থাটি গ্েপখ্ররষদ িা
সংবিধাে সভা নাব্দম পখ্ররখ্রচে ।
১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ই খ্রিব্দসম্বর নেু ন খ্রদেীর ‘কনখ্রস্টটিউেন
সভাপখ্রেব্দে সংখ্রিধান সভার প্রিম অখ্রধব্দিেন িব্দস।

হব্দল’

ি:

রাব্দজন্দ্রপ্রাসাব্দদর

ভারতের সংবিধাে সভা িা গণপবরষতদর প্রধাে লেয:১) স্বাধীন ভারব্দের সামাখ্রজক, অিঘননখ্রেক ও রাজননখ্রেক কাঠাব্দমার রূপব্দরখা অঙ্কন করা।
২) সামাখ্রজক খ্রিপ্লব্দির কাজব্দক সম্পূেঘ করা ।
৩) প্রখ্রেটি ভারেিাসীব্দক োর বনপুেয অনু ায়ী আত্মখ্রিশ্বাব্দসর জনয সিঘাখ্রধক সুব্দ াগ্ প্রদান করা
।

প্রশ্ন:- (৪) সংবিধাতে কীভাতি সমাজোবিক আদিল প্রবেফবলে হতয়তি ? কী কারতণ ভারেীয়
সংবিধােতক ক্ত
ু রাষ্ট্রীয় িতল মতে হয় ?
উত্তর:- ১৯৭৬
করা হব্দয়ব্দে ।
জখ্রমদাখ্রর প্রিা
কাঠাব্দমা প্রভৃ খ্রে
করা হব্দয়ব্দে ।

খ্রিস্টাব্দে ৪২েম সংখ্রিধান সংব্দোধব্দন মূল সংখ্রিধাব্দন সমাজোখ্রিক কিাটি অন্তভুঘ ক্ত
এই উব্দেব্দেয িযাঙ্ক, খ্রিমা প্রভৃ খ্রে জােীয়করে, রাজনয ভাোর খ্রিব্দলাপসাধন,
খ্রিব্দলাপ, জখ্রমর মাখ্রলকানার ঊর্ধ্ঘসীমা খ্রস্থরীকরে, ধনীব্দদর ওপর খ্রিখ্রভন্ন কর
োসনোখ্রিক কমঘসূখ্রচর মধয খ্রদব্দয় ভারব্দের সমাজোখ্রিক আদেঘব্দক প্রখ্রেফখ্রলে

ভারব্দের সংখ্রিধাব্দন ভারেব্দক
ুক্তরাে িব্দল অখ্রভখ্রহে করা হয়খ্রন ।
বিখ্রেষ্ট্যগুখ্রলর জনয ভারেীয় সংখ্রিধানব্দক ক্ত
ু রােীয় িব্দল মব্দন হয়, শ মন-

খ্রকন্তু

খ্রনম্নখ্রলখ্রখে

১)
ুক্তরােীয় োসনিযিস্থার বিখ্রেষ্ট্য হল খ্রলখ্রখে ও অপখ্ররিেঘ নীয় সংখ্রিধান । ভারব্দের
সংখ্রিধান খ্রলখ্রখে এিং আংখ্রেক ভাব্দি অপখ্ররিেঘ নীয় ।

২) ুক্তরােীয় োসনিযিস্থায় একটি শকন্দ্রীয় সরকার ও কেগুখ্রল আঞ্চখ্রলক সরকার পাোপাখ্রে
অিস্থান কাব্দর । ভারব্দের শক্ষব্দে একটী শকন্দ্রীয় সরকার ও ২৮টি রাজয সরকার এই দুই
ধরব্দের সরকার খ্রনব্দয়ই ভারেীয় ক্ত
ু রাে গ্ঠিে ।
৩) ুক্তরাব্দের েৃ েীয় বিখ্রেষ্ট্য হল সংখ্রিধাব্দনর প্রাধানয, ভারে রাব্দের প্রখ্রেটি শক্ষব্দে ভারেীয়
সংখ্রিধাব্দনর প্রাধানয স্বীকৃ ে হব্দয়ব্দে ।
৪) ভারেীয় োসনিযিস্থার অপর অনযেম বিখ্রেষ্ট্য হল একটি খ্রনরব্দপক্ষ ুক্তরােীয় আদালে ।
ভারব্দেও সংখ্রিধান অনুসাব্দর একটি ুক্তরােীয় আদালে প্রখ্রেষ্ঠা করা হব্দয়ব্দে । এই আদালে হল
সুখ্রপ্রমব্দকাটঘ ।

ভারেব্দক একটি
ুক্তরাে িব্দল মব্দন করা হব্দলও:১) আইন প্রেয়ন,
২) োসন
পখ্ররচালনা,
৩) আখ্রিঘক খ্রিষয়,
৪) রাব্দজযর নাম, সীমানা ইেযাখ্রদর পখ্ররিেঘ ন,
৫)
উচ্চপদস্থ সরকাখ্রর কমঘচারী খ্রনব্দয়াগ্ (I.A.S, I.P.S প্রভৃ খ্রে) ৬) অখ্রিঘনান্স জাখ্রর, ৭)
রাব্দজয শকন্দ্রীয় সেস্ত্র িাখ্রহনী শপ্ররে,
৮) জরুখ্রর অিস্থা শর্াষো প্রভৃ খ্রে খ্রিষব্দয় শকন্দ্রীয়
সরকাব্দরর প্রাধানয প্রখ্রেখ্রষ্ঠে হওয়ায় এই খ্রসোব্দন্ত আসা ায় শ , ভারেীয় োসনিযিস্থা আকৃ খ্রেব্দে
ুক্তরােীয় হব্দলও প্রকৃ খ্রেগ্েভাব্দি একব্দকখ্রন্দ্রক। অনযভাব্দি িলা ায় ভারেীয় সংখ্রিধান হল আধাুক্তরােীয় সংখ্রিধান ।

প্রশ্ন:- (৫) ভারতের োগবরকতদর কমৌবলক অবধকার সম্পতকল সংতেতপ কলতখা । এই
অবধকারগুবল অিাধ ো িেলসাতপে ?
উত্তর:- ভারব্দের সংখ্রিধাব্দনর েৃ েীয় অংব্দে ১২ শিব্দক ৩৫ নম্বর ধারায় নাগ্খ্ররকব্দদর শমৌখ্রলক
অখ্রধকারগুখ্রল উব্দেখ করা হব্দয়ব্দে । মূল ভারেীয় সংখ্রিধাব্দন সাে প্রকাব্দরর শমৌখ্রলক অখ্রধকাব্দরর
উব্দেখ িাকব্দলও ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে সংখ্রিধান সংব্দোধব্দনর মাধযব্দম সম্পখ্রত্তর অখ্রধকারব্দক শমৌখ্রলক
অখ্রধকার শিব্দক িাদ শদওয়া হব্দয়ব্দে । িেঘ মাব্দন শমৌখ্রলক অখ্রধকার ৬টি, িা—
১) সাব্দমযর অখ্রধকার,
২) স্বাধীনোর অখ্রধকার,
৩) শোষব্দের খ্রিরুব্দে অখ্রধকার,
৪) ধমীয় স্বাধীনোর অখ্রধকার,
৫) সংস্কৃ খ্রে ও খ্রেক্ষা খ্রিষয়ক অখ্রধকার
৬) সাংখ্রিধাখ্রনক প্রখ্রেকাব্দরর অখ্রধকার ।

শকন্দ্রীয় ও রাজয সরকাব্দরর শকাব্দনা আইন ভারব্দের নাগ্খ্ররকব্দদর শমৌখ্রলক অখ্রধকারগুখ্রল ক্ষু ণ্ণ
করব্দে পাব্দর না, এই বিখ্রেষ্ট্য খ্রিব্দশ্বর খুি কম সংখ্রিধাব্দনই পখ্ররলখ্রক্ষে হয় । ভারব্দের
সংখ্রিধাব্দনর শমৌখ্রলক অখ্রধকারগুখ্রল খ্রলখ্রখে ভাব্দি স্বীকৃ খ্রেদাব্দনর ফব্দল নাগ্খ্ররকব্দদর িযখ্রক্তস্বাধীনোর
খ্রনশ্চয়ো লাভ কব্দরব্দে । এই অখ্রধকারগুখ্রলর মাধযব্দম ভারেীয় নাগ্খ্ররকব্দদর িযখ্রক্তব্দের পখ্ররপূেঘ
খ্রিকাে র্ব্দট । সরকাব্দরর শকানও আইন এই অখ্রধকারগুখ্রলব্দক ক্ষু ন্ন করব্দে পাব্দর না।

ভারব্দের সংখ্রিধাব্দন
অখ্রধকারগুখ্রলর ওপর

িখ্রেঘে শমৌখ্রলক অখ্রধকারগুখ্রল অিাধ নয় ।
খ্রু ক্তসংগ্ে খ্রিখ্রধখ্রনব্দষধ আব্দরাপ করা হব্দয়ব্দে, শ মন

জাখ্রের

িৃহত্তর

স্বাব্দিঘ

১) রােীয় খ্রনরাপত্তায় খ্রিঘ্ন র্টাব্দনা,
২) আদালে অিমাননা,
৩) অোলীনো প্রভৃ খ্রে র্টনা র্টব্দল ভারব্দের নাগ্খ্ররকব্দদর শমৌখ্রলক অখ্রধকারগুখ্রলর উপর
খ্রিখ্রধখ্রনব্দষধ আব্দরাপ করা ায় ।
৪) খ্রিব্দেষ পখ্ররখ্রস্থখ্রেব্দে ভারেরাে োর নাগ্খ্ররকব্দদর শমৌখ্রলক অখ্রধকারগুখ্রলব্দক সামখ্রয়ক ভাব্দি
খ্রনয়খ্রিে িা খিঘ করব্দে পাব্দর । ৫) শদব্দে জরুখ্রর অিস্থা শর্াষো করা হব্দল ভারব্দের
নাগ্খ্ররকব্দদর শমৌখ্রলক অখ্রধকারগুখ্রলব্দক খিঘ করা ায় ।

প্রশ্ন:- (৬) ভারতের রাষ্ট্রপবে পদপ্রার্থীর দুটি ক াগযো উতেখ কতরা । ভারতের সংবিধাতে
িবণল ে রাষ্ট্রপবের েমো আতলাচো কতরা ।
উত্তর:- ভারব্দের রােপখ্রে পদপ্রািীর দুটি শ াগ্যো হল১) খ্রেখ্রন অিেযই ভারব্দের নাগ্খ্ররক হব্দিন ।
২) োাঁর িয়স অন্তে ৩৫ িের িা োর শিখ্রে হব্দে হব্দি ।

রােপখ্রের ক্ষমো:ভারব্দের সংখ্রিধান রােপখ্রেব্দক েয় ধরব্দনর ক্ষমোর অখ্রধকার প্রদান কব্দরব্দে । এগুখ্রল হল১) িাসে সংক্রান্ত েমো: শকন্দ্রীয় মিীপখ্ররষদ রাে োসন পখ্ররচালনা সংক্রান্ত ািেীয় েিয
ও খ্রসোন্ত রােপখ্রেব্দক জানাব্দে িাধয িাব্দকন । ভারব্দের এটখ্রনঘ শজনাব্দরল এিং শকন্দ্রীয় মিীব্দদর
খ্রনব্দয়াগ্ ও পদচু যে করার অখ্রধকার রােপখ্রের রব্দয়ব্দে । এোড়া খ্রেখ্রন সুখ্রপ্রমব্দকাটঘ ও হাইব্দকাব্দটঘর
খ্রিচারপখ্রে, অখ্রিটর শজনাব্দরল, খ্রনিঘাচন কখ্রমেনার, সেস্ত্র িাখ্রহনীেব্দয়র খ্রেখ্রন প্রধান এিং

ইউখ্রনয়ন পাবখ্রলক সাখ্রভঘস কখ্রমেব্দনর সদসযব্দদর খ্রনব্দয়াগ্ কব্দরন । ভারব্দের রােপখ্রে োর
পদাখ্রধকার িব্দল ভারেীয় সেস্ত্র িাখ্রহনীেব্দয়র সিঘাখ্রধনায়ক ।
২) আইে সংক্রান্ত েমো: সংসদীয় গ্েোখ্রিক প্রজােব্দির রীখ্রে অনুসাব্দর প্রজাোব্দির রীখ্রে
অনুসাব্দর রােপখ্রে হব্দলন শকন্দ্রীয় িযিস্থা খ্রিভাগ্ িা সংসব্দদর একটি অংে । রােপখ্রের সম্মখ্রে
োড়া শকাব্দনা খ্রিল আইব্দন পখ্ররেে হব্দে পাব্দর না । অিঘখ্রিল (money bill) োড়া অনয শ শকাব্দনা খ্রিলব্দক পুনখ্রিঘব্দিচনার জনয সংসব্দদর উভয় পখ্ররষব্দদ শফরে পাঠাব্দে পাব্দরন ।
৩) অর্থল সংক্রান্ত েমো: রােপখ্রের অনুব্দমাদন োড়া িযয়-মঞ্জুখ্রর সংক্রান্ত শকানও খ্রিল সংসব্দদ
উত্থাপন করা ায় না । রােপখ্রের আয়িযয় সংক্রান্ত প্রস্তাি খ্রনব্দয় একটি খ্রিিৃে সাধারেে
অিঘমিীর মারফে, সংসব্দদর উভয় সভায় শপে করান, এই খ্রিিৃখ্রেব্দকই শকন্দ্রীয় সরকাব্দরর
িাতজট িলা হয় । এোড়া রােপখ্রের হাব্দে রাব্দের আকখ্রিক িযয় সংকুলাব্দনর জনয একটি
খ্রিব্দেষ েহখ্রিল িাব্দক ।
৪) বিচার বিভাগীয় েমো: খ্রিব্দেষ কব্দয়কটি শক্ষে োড়া দখ্রিে িযখ্রক্তব্দক ক্ষমা করার িা
োর দিাব্দদে হ্রাস করার অিিা দিাব্দদে স্থখ্রগ্ে রাখার ক্ষমো রােপখ্রের আব্দে ।
৫) জরুবর েমো: ভারব্দের সংখ্রিধান অনুসাব্দর খ্রেনটি খ্রিব্দেষ শক্ষব্দে রােপখ্রে জরুখ্রর অিস্থা
জাখ্রর করব্দে পাব্দরন, এব্দক রােপখ্রের জরুবর েমো িব্দল, শ মন—
(ক) জােীয় জরুখ্রর অিস্থা ( ুে, বিব্দদখ্রেক আক্রমিে ও খ্রনিঘাখ্রচে সরকাব্দরর খ্রিরুব্দে সেস্ত্র
খ্রিব্দরাব্দহর পখ্ররখ্রস্থখ্রে সৃখ্রষ্ট্ হব্দল),
(খ) রাজযগুখ্রলব্দে োসনোখ্রিক অচলািস্থাজখ্রনে জরুখ্রর অিস্থা (রােপখ্রে োসন) এিং আখ্রিঘক
জরুখ্রর অিস্থা (সমগ্র শদে িা শদব্দের শকাব্দনা অংব্দের আখ্রিঘক স্থাখ্রয়ে ও সুনাম এিং অিঘননখ্রেক
খ্রনরাপত্তা খ্রিখ্রঘ্নে হব্দল এই পখ্ররখ্রস্থখ্রের সৃখ্রষ্ট্ হয়) ।
৬) রাজয সংক্রান্ত েমো: রােপখ্রে খ্রিখ্রভন্ন রাব্দজযর রাজযপালব্দদর খ্রনব্দয়াগ্ কাব্দর িাব্দকন । রাব্দজযর
স্বািঘ সংখ্রিষ্ট্ শকাব্দনা খ্রিষয় খ্রিধান সভায় শপে করার আব্দগ্ রােপখ্রের অনুব্দমাদন প্রব্দয়াজন হয়
।
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