
 

ভারতীয় সংবিধানের মলূ বিবিষ্ট্য  

(Salient features of Constitution of India)   

 ভারতীয় সংবিধানের মূল বিবিষ্ট্য : ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়াখ্রর ভারব্দের সংখ্রিধান িলিৎ 
হওয়ার খ্রিন শেব্দে এই সংখ্রিধান অনুযায়ী ভারে রাব্দের োসনোযয পখ্ররচাখ্রলে হব্দয় আসব্দে । 
পৃখ্রেিীর অগ্রণী শিেসমূব্দহর সংখ্রিধাব্দনর ভাব্দলা খ্রিেগুখ্রল খ্রনব্দে খ্রিব্দয় ভারব্দের সংখ্রিধান নানা 
বিখ্রেব্দযে মখ্রয়ে হব্দয়ব্দে । ভারেীয় সংখ্রিধাব্দনর মূল বিখ্রেযেগুখ্রল হল :- 

(১) বিনের দীর্ঘতম ও জটিলতম সংবিধাে [Largest and Rigid Constitution]:-  ভারব্দের 
সংখ্রিধান হল পৃখ্রেিীর িীর্যেম, খ্রলখ্রিে ও জটিল সংখ্রিধান । ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়াখ্রর 
ভারব্দের সংখ্রিধান োযযের হওয়ার সময় এই সংখ্রিধাব্দন শমাট ৩৯৫ টি ধারা (Article) এিং 
ধারাগুখ্রল ২২টি পাব্দটয  ও ৮ টি েপেীল (Schedule) -এখ্রিভক্ত খ্রেল । িেয মাব্দন এই সংখ্রিধাব্দন 

শমাট ৪৪৮ টি ধারা (Article) আব্দে এিং ধারাগুখ্রল ২২টি পাব্দটয  ও ১২ টি েপেীল (Schedule) -

এ খ্রিভক্ত । খ্রিব্দের  শোব্দনা শিব্দের সংখ্রিধাব্দন এেগুখ্রল ধারা এিং উপধারা শনই । ভারেীয় 
সংখ্রিধাব্দন ইংলোয়, আব্দমখ্ররো, োনাডা, অব্দেখ্রলয়া, আয়ারলোয় প্রভৃখ্রে শিব্দের সংখ্রিধাব্দনর বিখ্রেযে 
প্রখ্রেফখ্রলে হয়ব্দে । 

(২) সুপবরিতঘ েীয় ও দষু্পবরিতঘ েীয় [Flexible] :-  ভারেীয় সংখ্রিধাব্দনর েেেগুখ্রল ধারা আব্দে 
অনড় আিার শসই সব্দে েেেগুখ্রল ধারা আব্দে পখ্ররিেয নীয় । প্রব্দয়াজব্দন মাব্দে মাব্দেই সরোরব্দে 
সংখ্রিধান সংব্দোধন েরব্দে হয় । সংখ্রিধাব্দন প্রিত্ত খ্রনব্দিযে অনুযায়ীই এই সংখ্রিধান সংব্দোধন 
েরব্দে হয় । সংখ্রিধাব্দনর শোব্দনা ধারা পখ্ররিেয ন েরব্দে হব্দল আইনসভার উচ্চ েক্ষ ও 
খ্রনম্নেব্দক্ষর ২/৩ অংে সিব্দসের সম্মখ্রেব্দে সংব্দোধনী প্রস্তাি উত্থাপন এিং ৩/৪ অংে সিব্দসের 
দ্বারা ো িৃহীে না হব্দল সংখ্রিধাব্দনর শোব্দনা ধারার পখ্ররিেয ন আনা যাব্দি না । সংখ্রিধাব্দনর ৪২ 
েম সংব্দোধব্দন উব্দেি েরা হব্দয়ব্দে শয সংখ্রিধাব্দনর শয-শোব্দনা অংব্দের পখ্ররিেয ন, পখ্ররিধযন ও 

পখ্ররিজয ব্দনর খ্রনরঙু্কে ক্ষমো পালযাব্দমব্দের হাব্দে োেব্দি । ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়াখ্রর 
ভারব্দের সংখ্রিধান চালু হওয়ার পর শেব্দে ২ রা জানুয়াখ্রর ২০১৩ পযযন্ত ৯৮ িার সংখ্রিধান 
সংব্দোখ্রধে হব্দয়ব্দে । 

(৩) যকু্তরাষ্ট্রীয় কাঠানমা [Federal]:-  সংখ্রিধাব্দন ভারেির্যব্দে শোোও যুক্তরাে িব্দল উব্দেি েরা 
হয় খ্রন । ভারেির্যব্দে িলা হব্দয়ব্দে রাজে সমূব্দহর সমখ্রয িা রাজেসংর্ (Union of States) । 
যুক্তরােীয় োসন োঠাব্দমা অনুসাব্দর শেব্দে শেেীয় সরোর ও রাব্দজে রাজে সরোর িঠিে হব্দয়ব্দে 
।  ভারেীয় রাে িেিস্থার েীব্দর্য রব্দয়ব্দে শেেীয় সরোর । অে রাজেগুখ্রলর োসনভার শসিানোর 
খ্রনিযাখ্রচে সরোব্দরর ওপর নেস্ত । ক্ষমো খ্রিভাজব্দনর শক্ষব্দে সংখ্রিধাব্দন খ্রেনটি োখ্রলো আব্দে— 
(i) শেেীয় োখ্রলো,  (ii) রাজে োখ্রলো ও (iii) যুগ্ম োখ্রলো । শেেীয় ও রাজে সরোরগুখ্রল 
েেেগুখ্রল খ্রির্ব্দয় স্বাধীনো শভাি েব্দরন ও আইন প্রণয়ন েব্দরন । প্রখ্রেরক্ষা, পররাে সংক্রান্ত 
খ্রির্য়, মুদ্রা, শযািাব্দযাি িেিস্থা প্রভৃখ্রে ৯৭টি খ্রির্য় শেেীয় সরোব্দরর হাব্দে আব্দে । এব্দে ককন্দ্রীয় 
তাবলকা িব্দল । রাজেগুখ্রলর অভোন্তরীণ প্রোসন, স্থানীয় স্বায়ত্ত োসন প্রভৃখ্রে শমাট ৬৬ টি 
খ্রির্ব্দয়র ভার শিওয়া হব্দয়ব্দে রাজেগুখ্রলর ওপর । এব্দে রাজয তাবলকা িব্দল । এোড়া 



খ্রিচারিেিস্থা, সংিািপে, খ্রিিেুৎ, খ্রেক্ষা, স্বাস্থে, েৃখ্রর্ ও শসচ প্রভৃখ্রে ৪৭টি খ্রির্ব্দয় যুিপৎ শেেীয় 
সরোর ও রাজে সরোরগুখ্রল আইন প্রণয়ন েরব্দে পাব্দর । এব্দে যগু্ম তাবলকা িব্দল । 

(৪) োগবরনকর কমৌবলক অবধকানরর স্বীকৃবত [Fundamental right]:-  মাখ্রেয ন যুক্তরাব্দের 
সংখ্রিধাব্দনর অনুেরব্দণ ভারব্দের নািখ্ররেিণ যাব্দে িণোখ্রিে অখ্রধোর যোযে রূব্দপ শভাি েরব্দে 
পাব্দরন শসজনে ভারেীয় সংখ্রিধাব্দন নািখ্ররেব্দির েেেগুখ্রল শমৌখ্রলে অখ্রধোর িান েরা হব্দয়ব্দে । 
সংখ্রিধাব্দনর ১৪ নং শেব্দে ৩৫ নং ধারাব্দে নািখ্ররেব্দির উব্দেব্দেে উখ্রেখ্রিে সােটি শমৌখ্রলে 
অখ্রধোরগুখ্রল হল— (i) সাব্দমের অখ্রধোর,  (ii) স্বাধীনোর অখ্রধোর,  (iii) শোর্ব্দণর খ্রিরুব্দে অখ্রধোর, 

 (iv) ধমীয় স্বাধীনোর অখ্রধোর,  (v) খ্রেক্ষা ও সংসৃ্কখ্রে খ্রির্ব্দয় অখ্রধোর,  (vi) সম্পখ্রত্তর অখ্রধোর  

(vii) সাংখ্রিধাখ্রনে প্রখ্রেোব্দরর অখ্রধোর । ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ৪৪েম সংখ্রিধান সংব্দোধন েব্দর 
'সম্পবির অবধকার'শে  শমৌখ্রলে অখ্রধোব্দরর োখ্রলো শেব্দে িাি শিওয়া হব্দয়ব্দে । িেয মাব্দন 
ভারব্দের নািখ্ররেরা েয়টি শমৌখ্রলে অখ্রধোর শভাি েব্দর োব্দেন । অিেে এই অখ্রধোরগুখ্রল 
খ্রনরঙু্কে নয় । জরুখ্রর অিস্থার সময় নািখ্ররেব্দির এই শমৌখ্রলে অখ্রধোর িিয েরা হয় । শমৌখ্রলে 
অখ্রধোর লখ্রিে হব্দল শয-শোব্দনা ভারেীয় নািখ্ররে হাইব্দোটয  িা সুখ্রপ্রমব্দোব্দটয  আপীল েরব্দে পাব্দরন 
। 

(৫) বেনদঘ িমূলক েীবতর সংনযাজে [Directive Principle]:- ভারেীয় সংখ্রিধাব্দন েেেগুখ্রল 
খ্রনব্দিযেমূলে নীখ্রের সংব্দযাজন েরা হব্দয়ব্দে । আয়ারলোব্দয়র সংখ্রিধাব্দনর অনুেরব্দণ িৃহীে রাে 
পখ্ররচালনার খ্রনব্দিযেমূলে নীখ্রেগুখ্রল সংখ্রিধাব্দনর অনেেম বিখ্রেযে । ভারব্দের সংখ্রিধাব্দন ৩৬ নং 
শেব্দে ৫১ নং ধারাগুখ্রলব্দে এই খ্রনব্দিযেমূলে নীখ্রে িহৃীে হব্দয়ব্দে । জনিব্দণর সিযােীন েলোণ সাধন 
েব্দর ভারেির্যব্দে এেটি েলোণমূলে রাব্দে পখ্ররণে েরাই হল খ্রনব্দিযেমলূে নীখ্রের উব্দেেে । 
শিোরভাো, িাধযেেভাো, স্ত্রী ও খ্রেশুব্দির খ্রিব্দের্ সুব্দযািিান, অবিেখ্রনে খ্রচখ্রেত্সা ইেোখ্রি এই 
নীখ্রের অন্তিযে । শমৌখ্রলে অখ্রধোরগুখ্রলর মব্দো এগুখ্রল আইব্দন িলিৎব্দযািে না হব্দলও ৪২ েম 
সংখ্রিধান সংব্দোধব্দন এই নীখ্রে গুখ্রলর উপর খ্রিব্দের্ শজার শিওয়া হব্দয়ব্দে । খ্রনব্দিযেমূলে নীখ্রেব্দে 
শোনভাব্দিই শমৌখ্রলে অখ্রধোর িব্দল িাখ্রি েরা যায় না ।  

(৬) সংসদীয় িাসেিযিস্থা [Parliamentary System]:- যুক্তরােীয় সংখ্রিধান হব্দলও ভারেীয় 
সংখ্রিধাব্দন সংসিীয় োসনিেিস্থা খ্রনখ্রিযয আব্দে । ভারব্দের মখ্রিসভা পালযাব্দমব্দের সংিোিখ্ররষ্ঠ িল 
শেব্দে খ্রনযুক্ত হয় । শলােসভার সংিোিখ্ররষ্ঠ িব্দলর শনো প্রধানমিীর শনেৃব্দে িঠিে মিীসভাই 
প্রেৃে ক্ষমোর অখ্রধোরী । রােপখ্রে হব্দলন খ্রনয়মোখ্রিে প্রধান । রাজোগুখ্রলব্দেও এই প্রো চাল ু
আব্দে । 

(৭) এক োগবরকত্ব [Single CItizenship] :- ভারেীয় োসনেব্দি ভারেিাসীর এে নািখ্ররেে 

(Single Citizenship) স্বীেৃে হব্দয়ব্দে । ভারব্দের অে রাজেগুখ্রলব্দে পৃেে নািখ্ররেব্দের িেিস্থা শনই 
। সংখ্রিধাব্দনর প্রস্তািনায় ভারে রােব্দে এেটি সািযব্দভৌম িণোখ্রিে প্রজাোখ্রিে রােরূব্দপ িণযনা 
েরা হব্দয়ব্দে । পরিেীোব্দল প্রস্তািনার মলূ িয়ানটি সংব্দোধন েব্দর ভারেির্যব্দে সািযব্দভৌম 

সমাজোখ্রিে ধমযখ্রনরব্দপক্ষ িণোখ্রিে প্রজাোখ্রিে রােরূব্দপ িণযনা েরা হব্দয়ব্দে । ভারেিব্দর্যর 
িণোখ্রিে ও প্রজাোখ্রিে রূব্দপর সব্দে এর সমাজোখ্রিে এিং ধমযখ্রনরব্দপক্ষ রূপটি েুব্দল ধরব্দেই 
রাে নায়েিণ ১লা এখ্রপ্রল ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সংখ্রিধাব্দনর ৪২েম সংব্দোধনীব্দে উক্ত েেিটুি 
সংব্দযাখ্রজে েব্দরব্দেন । 



(৮) কমৌবলক কতঘ িয [Fundamental Duties] :- ভারেীয় সংখ্রিধাব্দন নািখ্ররেব্দির ১০টি শমৌখ্রলে 
েেয ব্দিের [Fundamental duties] উব্দেি আব্দে । প্রখ্রেটি নািখ্ররে এই েেয িেগুখ্রল শমব্দন চলব্দে 
িাধে । এগুখ্রলর মব্দধে উব্দেিব্দযািে হল জােীয় পোোর প্রখ্রে সম্মান প্রিেযন, সংখ্রিধাব্দনর আিেয 
মানে েরা, শিব্দের সািযব্দভৌমে, অিয়ো, সংহখ্রে, ঐখ্রেহে, সংসৃ্কখ্রে ইেোখ্রির প্রখ্রে মযযািা প্রিান । 

(৯) ধমঘ বেরনপক্ষতা:- সংখ্রিধাব্দন ভারেব্দে ধমযখ্রনরব্দপক্ষ রাে (Secular State) খ্রহসাব্দি শর্ার্ণা 
েরা হব্দয়ব্দে । শোব্দনা খ্রিব্দের্ ধমযব্দে ভারব্দের রােীয়ধময (State Religion) খ্রহব্দসব্দি স্বীোর েরা 
হয়খ্রন । ভারেীয় সংখ্রিধান অনুযায়ী জাখ্রে, ধময ও ভার্ার পােযব্দেের জনে রাে শোব্দনা 
বির্মেমূলে আচরণ েরব্দি না । প্রব্দেেে নািখ্ররেই স্বাধীনভাব্দি খ্রনজ খ্রনজ ধময আচরণ েরব্দে 
পারব্দি । 

(১০) একনকবন্দ্রকতা :-  ভারেীয় সংখ্রিধান যুক্তরােীয় হব্দলও শিব্দের সাখ্রিযে খ্রনয়িণ শেব্দের হাব্দে 
আব্দে । শিব্দের ঐেে ও সংহখ্রে যাব্দে শোব্দনা রূব্দপই খ্রিখ্রিে হব্দে না পাব্দর োর জনেই সংখ্রিধান 
রচখ্রয়োিণ শেব্দের হাব্দে অখ্রধেের ক্ষমো অপযণ েব্দরব্দেন । 

(১১) দাবয়ত্বিীল সরকার:- শেব্দে এেটি িাখ্রয়েেীল সরোর আব্দে । এই সরোরই প্রেৃে 
ক্ষমোর অখ্রধোরী । সরোর োর যািেীয় োব্দজর জনে পালযাব্দমব্দের োব্দে িায়িে । পালযাব্দমে 
মখ্রিসভার োব্দজর সমাব্দলাচনা েরব্দে পাব্দর । সরোর সংিোিখ্ররষ্ঠ সিসেিৃব্দের সমেযন লাব্দভ িেেয 
হব্দল পিেোি েরব্দে িাধে হন ।  

(১২) সািঘজেীে কভাটাবধকার :- ভারেীয় সংখ্রিধাব্দন প্রেব্দম ২১ িত্সর িয়স্ক প্রব্দেেে 
নািখ্ররেব্দে শভাটাখ্রধোর শিওয়া হব্দয়খ্রেল । ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ৬২েম সংখ্রিধান সংব্দোধব্দনর দ্বারা 
শভাটিাব্দনর িয়সসীমা ২১ শেব্দে েখ্রমব্দয় ১৮ িত্সর েরা হব্দয়ব্দে । এব্দক্ষব্দে জাখ্রে, ধময, িণয িা 
ধনী িখ্ররব্দদ্রর মব্দধে শোব্দনা পােযেে েরা হয় না । 

(১৩) বিচার বিভানগর স্বাধীেতা :-  ভারব্দের সংখ্রিধাব্দন খ্রিচার খ্রিভাব্দির স্বাধীনো রক্ষায় 
খ্রিব্দের্ িেিস্থা অিলম্বন েরা হব্দয়ব্দে । সখু্রপ্রমব্দোটয  এিং রাজে হাইব্দোটয গুখ্রলর খ্রিচারেব্দির চােখ্ররর 
খ্রনরাপত্তা রখ্রক্ষে হব্দয়ব্দে । শোব্দনা খ্রিচারে এেিার খ্রিচারে পব্দি খ্রনব্দয়াখ্রজে হব্দল োসন খ্রিভাি 
েেৃয ে োাঁর শিেন ও ভাো েমাব্দনা যায় না । খ্রিচারব্দের খ্রিরুব্দে আনীে অখ্রভব্দযাি 
পালযাব্দমব্দের িইু েৃেীয়াংব্দের শভাব্দট িৃহীে হওয়া োড়া োসনখ্রিভাি শোন মব্দেই োাঁব্দে পিচুেে 
েরব্দে পারব্দি না । এর দ্বারা প্রমাখ্রণে হয় শয, ভারব্দের খ্রিচার খ্রিভাব্দির এেটি খ্রিব্দের্ 
সাংখ্রিধাখ্রনে মযযািা আব্দে । োসন খ্রিভাব্দির প্রভাি শেব্দে খ্রিচার খ্রিভািব্দে মুক্ত রািার িেিস্থাও 
সংখ্রিধাব্দন েরা হব্দয়ব্দে । ইংলোব্দয়র িণোখ্রিে রীখ্রে নীখ্রে অনুযায়ী জনসাধারণ েেৃয ে প্রাপ্তিয়স্ক 

শভাটাখ্রধোব্দরর খ্রভখ্রত্তব্দে শেেীয় সরোর এিং প্রাব্দিখ্রেে সরোর সমূহ খ্রনিযাখ্রচে হয় । খ্রনধযাখ্ররে 
সমব্দয়র পূব্দিয শলােসভায় শেেীয় সরোর এিং খ্রিধানসভায় শোব্দনা রাজে সরোর পরাখ্রজে হব্দল 
সংখ্রিয মখ্রিসভাব্দে পিেোি েরব্দে হয় । েিন োর জায়িায় সংিোিখ্ররষ্ঠ িল িা শিাষ্ঠীর মব্দধে 
শেব্দে নেুন সরোর িঠিে হয় । শোব্দনা িল িা শিাষ্ঠী সরোর িঠব্দন অক্ষম হব্দল নেুন েব্দর 
জনিব্দণর রায় শনিার প্রব্দয়াজন হয়, অেযাৎ নেুন েব্দর শেব্দে অেিা রাব্দজে অন্তিযেী 
খ্রনিযাচনঅনুখ্রষ্ঠে হয় । 

☼ যকু্তরাষ্ট্রীয় সংবিধাে :- ভারব্দের সংখ্রিধাব্দন ভারেব্দে যুক্তরাে িব্দল অখ্রভখ্রহে েরা হয়খ্রন । 
খ্রেন্তু খ্রনম্নখ্রলখ্রিে বিখ্রেযেগুখ্রলর জনে ভারেীয় সংখ্রিধানব্দে যুক্তরােীয় িব্দল মব্দন হয়, শযমন- 



(১) যুক্তরােীয় োসনিেিস্থার বিখ্রেযে হল খ্রলখ্রিে ও অপখ্ররিেয নীয় সংখ্রিধান । ভারব্দের 
সংখ্রিধান খ্রলখ্রিে এিং আংখ্রেে ভাব্দি অপখ্ররিেয নীয় । 

(২) যুক্তরােীয় োসনিেিস্থায় এেটি শেেীয় সরোর ও েেগুখ্রল আঞ্চখ্রলে সরোর পাোপাখ্রে 
অিস্থান েব্দর । ভারব্দের শক্ষব্দে এেটী শেেীয় সরোর ও ২৮টি রাজে সরোর এই িইু ধরব্দণর 
সরোর খ্রনব্দয়ই ভারেীয় যুক্তরাে িঠিে । 

(৩) যুক্তরাব্দের অনেেম বিখ্রেযে হল সংখ্রিধাব্দনর প্রাধানে, ভারে রাব্দের প্রখ্রেটি শক্ষব্দে ভারেীয় 
সংখ্রিধাব্দনর প্রাধানে স্বীেৃে হব্দয়ব্দে । 

(৪) ভারেীয় োসনিেিস্থার অপর অনেেম বিখ্রেযে হল এেটি খ্রনরব্দপক্ষ যুক্তরােীয় আিালে । 
ভারব্দেও সংখ্রিধান অনুসাব্দর এেটি যুক্তরােীয় আিালে প্রখ্রেষ্ঠা েরা হব্দয়ব্দে । এই আিালে হল 
সুখ্রপ্রমব্দোটয  । 

ভারেব্দে এেটি যুক্তরাে িব্দল মব্দন েরা হব্দলও:-  (১) আইন প্রণয়ন,  (২) োসন পখ্ররচালনা,  
(৩) আখ্রেযে খ্রির্য়,  (৪) রাব্দজের নাম, সীমানা ইেোখ্রির পখ্ররিেয ন,  (৫) উচ্চপিস্থ সরোখ্রর 
েমযচারী খ্রনব্দয়াি (I.A.S,  I.P.S প্রভৃখ্রে)  (৬) অখ্রডয নান্স জাখ্রর,  (৭) রাব্দজে শেেীয় সেস্ত্র িাখ্রহনী 
শপ্ররণ,  (৮) জরুখ্ররঅিস্থা শর্ার্ণা প্রভৃখ্রে খ্রির্ব্দয় শেেীয় সরোব্দরর প্রাধানে প্রখ্রেখ্রষ্ঠে হওয়ায় 
ভারেীয় োসনিেিস্থা আেৃখ্রেব্দে যুক্তরােীয় হব্দলও প্রেৃখ্রেিেভাব্দি এেব্দেখ্রেে । অনেভাব্দি িলা 
যায় ভারেীয় সংখ্রিধান হল আধা-যুক্তরােীয় সংখ্রিধান । 
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