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ভারতীয় সংিবধােনর �বিশ��

ভারেতর  সংিবধান 1950 সােলর 26 জানয়ুাির কায�কর হয়। িবআর আে�দকর খসড়া কিম�র �চয়ারম�ান িছেলন। এ�
সরকারী �িত�ােনর �মৗিলক রাজৈনিতক �কাড, কাঠােমা, প�িত, �মতা এবং কত� ব� িনধ�ারণ কের। এছাড়াও, এ� �মৗিলক
অিধকার, িনেদ�শমলূক নীিত এবং নাগিরকেদর কত� ব� িনধ�ারণ কের। এটা ভারেতর সেব�া� আইন। এবার ভারতীয়
সংিবধােনর �বিশ�� িনেয় আেলাচনা করা যাক।

ভারেতর সংিবধান এক� গণপিরষদ �ারা �তির করা হেয়িছল, ভারেতর সংসদ �ারা নয়। এ� এর ��াবনায় এক� �ঘাষণা
সহ এর জনগণ গৃহীত হেয়িছল। সুতরাং, ভারেতর সংসদ ভারতীয় সংিবধানেক অ�াহ� করেত পাের না।

ভারতীয় সংিবধােনর �বিশ���িল হল:

1. দীঘ�তম সংিবধান
এ� িবে�র দীঘ�তম এবং দীঘ�তম সংিবধান। এেত 395� �ব� এবং 12� তফিসল রেয়েছ। এছাড়াও, 1951 সাল �থেক
�ায় 90� �ব� যু� করা হেয়েছ এবং 100 �রও �বিশ সংেশাধন করা হেয়েছ।

িক�, �যেহতু �ব��িল আলাদাভােব �যাগ করা হয়িন িক� এক� িবদ�মান �বে�র অংশ িহসােব , �মাট িনবে�র সংখ�া
একই থােক।

2. িবিভ� উৎস �থেক �া�
�ফডােরল ি�ম, িবচার িবভাগ, গভন�র, জ�রী �মতা, পাবিলক সািভ� স কিমশন, �শাসিনক িববরণ ইত�ািদর মেতা �মৗিলক
কাঠােমার িভি� হল ভারত সরকার আইন, 1935 �থেক।

একইভােব, �মৗিলক অিধকার�িল আেমিরকান সংিবধান �থেক, আইিরশ সংিবধান �থেক িনেদ�শমলূক নীিত এবং সরকােরর
মি�সভা ফম� ি��শ সংিবধান �থেক।

এছাড়াও, এ� কানাডা, অে�িলয়া, জাম�ািন, ইউএসএসআর এবং �াে�র সংিবধান �থেক িবিভ� িবধান �হণ কের।

3. �ফডােরল িসে�ম এবং একক �বিশ��
শাসনব�ব�ার �ফডােরল �বিশ���িল হল এক� ��ত সরকার ব�ব�া অথ�াৎ �ক� ও রাজ��িল, িনব�াহী, িবচার িবভাগ এবং
আইনসভার মেধ� �মতার িবভাজন যা রাে�র িতন� অ�, সংিবধােনর আিধপত�, �াধীন িবচার িবভাগ এবং ি�ক�ত�।
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ভারতীয় সংিবধােন এই সম� �বিশ�� রেয়েছ। সুতরাং, এ� এক� �ফডােরল ব�ব�া।

িক�, এেত অেনক একক �বিশ��ও রেয়েছ �যমন এক� শি�শালী �ক�, �ক� এবং রাজ��িলর জন� সাধারণ সব�ভারতীয়
পিরেষবা, জ�ির িবধান যা সংিবধানেক এককভােব সংেশাধন করেত পাের, �কে�র পরামেশ� রা�পিতর �ারা রাজ�পালেদর
িনেয়াগ। , ইত�ািদ

ভারতীয় সংিবধােনর অনেু�দ 1 ��ভােব উে�খ কের �য ভারত এক� "রাে�র ইউিনয়ন"।

অতএব, এ� ভারতীয় সংিবধানেক একক �বিশ�� সহ এক� �ফডােরল ব�ব�া কের �তােল।

4. সরকােরর সংসদীয় ফম�
ভারতীয় সংিবধান সংসদীয় সরকার প�িত �বেছ িনেয়েছ । সরকারী কায�িনব�াহী সংসদীয় ফেম� আইনসভার অংশ এবং
আইনসভার �িত ম�ী পিরষেদর এক� সি�িলত দািয়� রেয়েছ।

এছাড়াও, সংখ�াগির� দলীয় শাসন িবদ�মান এবং �ধানম�ী �দেশর �নতা এবং মখু�ম�ী রােজ�র �নতা।

5. সংসদীয় সাব�েভৗম� এবং িবচার িবভাগীয় আিধপত�
ভারতীয় সংিবধােন সংসদীয় সাব�েভৗম� এবং িবচার িবভাগীয় আিধপেত�র মেধ� এক� যথাযথ ভারসাম� রেয়েছ। সু�ীম
�কােট� র 13, 32 এবং 136 ধারা অনযুায়ী িবচািরক পয�ােলাচনার �মতা রেয়েছ।

সুতরাং, এ� অসাংিবধািনক বেল �যেকান সংসদীয় আইন বািতল করেত পাের। অন�িদেক, সংসেদর আইন �ণয়েনর �মতা
রেয়েছ এবং সংিবধােনর 368 অনেু�দ �ারা সংিবধােনর বড় অংশ সংেশাধন করার �মতা রেয়েছ।

6. �াধীন ও সমি�ত িবচার ব�ব�া
ভারতীয় সংিবধান অনযুায়ী, ভারেত িবচার ব�ব�ার এক� একক ব�ব�া িবদ�মান। সুি�ম �কাট�  শীেষ� রেয়েছ, রাজ� �েরর
হাইেকাট�  এবং �জলা এবং অন�ান� অধ�ন আদালত�িল নীেচ রেয়েছ এবং হাইেকােট� র ত�াবধােন রেয়েছ।

এছাড়াও, সম� �েরর আদালেতর �ক�ীয় এবং রাজ� আইন �েয়াগ করার দািয়� রেয়েছ।

7. িনেদ�শমলূক নীিত
সংিবধােনর চতুথ� অংেশ রাজ� নীিত�িলর িনেদ�শমলূক নীিত�িল ভারতেক এক� কল�াণমলূক রা� িহসােব গেড় তুলেত চায়
। িনেদ�শমলূক নীিত�িল তােদর ল�েনর জন� আদালত �ারা �েয়াগেযাগ� নয়৷

তেব আইন �ণয়েন এসব নীিত �েয়াগ করা রাে�র �নিতক দািয়�।

8. অনমনীয় এবং নমনীয়
ভারতীয় সংিবধান এক� সংিম�ণ বা অনমনীয়তা এবং নমনীয়তার িম�ণ।

অনেু�দ 368 অনসুাের, িকছু িবধান সংসেদর িবেশষ সংখ�াগির� �ারা সংেশাধন করা �যেত পাের অথ�াৎ �িত� হাউেসর
সদস�েদর 2/3 য়াংশ সংখ�াগির� এবং �ভাটদান এবং সংখ�াগির� যা �িত� হাউেসর �মাট সদস� সংখ�ার 50 শতাংেশর
�বিশ।

এছাড়াও, িকছু অন�ান� িবধান সংসেদর িবেশষ সংখ�াগির� �ারা এবং �মাট রােজ�র অেধ�ক �ারা অনসুমথ�েনর মাধ�েম
সংেশাধন করা �যেত পাের।
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যাইেহাক, সংিবধােনর িকছু িবধান সাধারণ আইনী �ি�য়ার প�িতেত সংসেদর সাধারণ সংখ�াগির� �ারা সংেশাধন করা
�যেত পাের তেব এ�িল 368 ধারার আওতায় পেড় না।

ভারতীয় সংিবধােনর �বিশ�� িনেয় ��
ভারেতর িবচার ব�ব�া িকভােব �াধীন?

িন�িলিখত িবধান�িল িবচার ব�ব�ােক �াধীন কের �তােল:

সুি�ম �কাট�  ও হাইেকােট� র িবচারক িনেয়ােগর কেলিজয়াম প�িত।
িবচারকেদর অপসারেণর জন� অিভশংসন প�িত।
ভারেতর একি�ত তহিবেলর উপর সুি�ম �কােট� র িবচারকেদর �বতন, �পনশন এবং ভাতার ভার।
িনেজর অবমাননার জন� শাি� �দওয়ার �মতা।
অবসেরর পর িবচারকেদর অনশুীলেন িনেষধা�া।

ভারতীয় সংিবধােনর ধারা কয়�,
সংিবধােনর �বিশ�� কয়�,
ভারতীয় সংিবধােনর উৎস pdf
ভারতীয় সংিবধােনর ধারা সমহূ pdf
ভারতীয় সংিবধােনর রচিয়তা �ক
�ক�ীয় তািলকায় কয়� িবষয় আেছ
ভারতীয় সংিবধােনর ১৪ নং ধারা� আেলাচনা কেরা।
ভারতীয় সংিবধােনর উৎস
ভারতীয় সংিবধােনর ১৭ নং ধারা� আেলাচনা কেরা।
ভারতীয় সংিবধােনর সম� ধারা pdf
ভারতীয় সংিবধােনর ২১ ধারা� ব�াখ�া কেরা।
ভারতীয় সংিবধােনর ২৩ নং ধারা
ভারতীয় সংিবধােনর ২২ নং ধারা
ভারতীয় সংিবধােন �াধীনতার অিধকার
সােম�র অিধকার কয়� রেয়েছ
ভারতীয় সংিবধােনর 32 নং ধারা
সােম�র অিধকার স�েক�  �েশার ধারণা
সােম�র অিধকার স�েক�  আেলাচনা
ভারতীয় সংিবধােন সােম�র অিধকার
ধম�য় �াধীনতার অিধকার
�মৗিলক অিধকার কয়�
সােম�র অিধকার কত নং ধারা
�াধীনতার অিধকার বলেত কী �বােঝা,ভারতীয় সংিবধােন �াধীনতার অিধকার,সােম�র অিধকার বলেত কী �বােঝা,ধম�য়
�াধীনতার অিধকার বলেত কী �বােঝা,�মৗিলক অিধকার বলেত কী �বাঝায়,�াধীনতার অিধকার কয়�,�শাষেণর িব�ে�
অিধকার,দ�ু �াধীনতার অিধকার �লেখা
ভারতীয় সংিবধােন �ীকৃত �াধীনতার অিধকােরর �কৃিত ও সীমাব�তা �লখ
ভারতীয় সংিবধােন ধম�য় �াধীনতার অিধকার বলেত িক �বাঝায়


