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ভূিমকা
 
 বত� মান সমেয় রাজনীিত চচ� া সকল ভারতীয়েদর কােছ অপিরহায� হেয় উেঠেছ । 

ভারেতর জনগণ ভারেতর শাসন ব�ব�া স�েক�  জানেত উৎসুক । এই আ�হেক �ক� কেরই 

ভারেতর শাসন ব�ব�া ও রাজনীিত চচ� া মানুেষর কােছ �মশ আকষন� ীয় হেয় উেঠেছ । তাই 

ি�পুরা িব�িবদ�ালেয়র পাঠ�ম অনুসরেন “ভারেতর শাসন ব�ব�া ও রাজনীিত” ���র 
ুঅবতারনা । এই ���র চার� অধ�ােয় ভারেতর শাসন ব�ব�ার মূল িবষয়�িল তেল ধরা   

হেয়েছ । আশা করা যায় ��� পরী�াথ�েদর কােছ সমা�ত ও �হণেযাগ� হেব ।
ু ু পাঠ��� �লখা �য সহজ কাজ নয় তা সকেলই একবােক� �ীকার করেবন । নতন নতন 

ুগেবষনাল� �ান, িব�ান ও �যুি�র উ�িত, নতন �ি� �কােনর আিব�ার �� �লখার ���েক 
ুঅেনক ক�ন কের তেলেছ । তেব এতদসে�ও ���েক যথাস�ব সহজেবাধ� করার �চ�া 

কেরিছ । তেব ��� যােদর জন� �লখা তােদর কােছ �বাধগম� হেলই �� রচনার উে�শ� ও 

পির�ম সফল হেব । �ধুমা� পাঠ�ম �বাধগম� করার জন� নয়, পাঠ�েমর বাইের সব�ভারতীয় 

িবিভ� �িতেযািগতামূলক পরী�ার জন� ও ��� কায�কর হেব আশা রািখ ।

 ���র রচনার ��ে� ব� �ে�র সহায়তা িনেয়িছ, ব�জেনর উৎসাহ, সহেযািগতা ও 

��রণা �পেয়িছ । তাঁেদর সকলেক স�� কৃত�তা জানাই । ‘িবকাশ �কাশনা’ সং�ার কম�েদর 

সহায়তার কথাও স�� িচে� �রন করিছ ।

 ���েক �� মু� করার �চ�া কেরিছ। তেব িকছু মু�ন সং�া� ও অন�ান� �� 

�থেক �যেত পাের । �সজন� আিম �মা�াথ� । ���েক আেরা সমৃ� করার জন� পরামশ� ও 

সহেযািগতা কামনা করিছ ।

 কলকাতা - ৭০০১০৪    �গািব� ন�র

 ৩০ �সে��র, ২০১৬
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১.২ - ভারতীয় গণপিরষেদর সংি�� ইিতহাস

১.৩ - সংিবধােনর রচনা ও গণপিরষদ

১.৪ - ভারতীয় সংিবধােনর �কৃিত

১.৫ - ভারতীয় সংিবধােনর �বিশ���

১.৬ - অনুশীলনী

১.৭ িনব�ািচত ��প�ী

ূ১.১ ভিমকা

ৃ সংিবধান হল �দেশর সেব�া� আইন, তেব আইনসভা কতক রিচত আইেনর 

সােথ সংিবধােনর পাথ�ক� আেছ । সংিবধান হল িবেশষ এক ধরেনর আইন যা আইনসভা 
ৃকতক রিচত হয় না । সংিবধােনর রচনার জন� এক িবেশষ ধরেনর আইনসভা �েয়াজন । 

রা�িব�ােনর পিরভাষায় এেক গণপিরষদ বা সংিবধান সভা বলা হয় । বা�েব 

আইনসভা সব সময়ই আইন রচনা কের থােক, মােঝ মােঝ আইনসভা রদ হেলও 

অিবলে� তা পুনঃ�িতি�ত হয় । ১৯৫২ সােল ভারেত আইনসভা তথা সংসদ কায�কর 

রেয়েছ, অন�িদেক ভারেতর গণপিরষদ ১৯৪৬ সােল একবারই গ�ত হেয়িছল এবং 

১৯৪৯ সােল ভারতীয় জনগেণর জন� সংিবধান রচনার মাধ�েম এই গণপিরষেদর 

অবলুি� ঘেট । অথা� ৎ সংিবধান সভার একমা� কাজই হল সংিবধান রচনা করা । �খ�াত 

সংিবধান িবশারদ সুভাষ িস. কাশ�েপর (Subhas C. Kashyap) অনুসরেণ বলা যায়- 

  “Generally, the task of forming the constitution ..... is 

performed by representative body of its people............... deted by 

the people for the purpose of considering and adopting a constitution 
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may be known as the constituent Assembly.”

১.২ ভারতীয় গণপিরষেদর সংি�� ইিতহাস

 সংিবধান রচনার কাজ আরত তথা সম� �দেশর পে�ই ঐিতহািসক িদক 

�থেক ���পূন� । J. C. Johari তাঁর ‘Indian Government and Politics’ �ে� 

বেলন, “The single most important event of the present century should 

be discovered in the arising of our Fundamental Law by a grand 

constituent assembly that worked for a period of about three years to 

formulate the Basic Law of the land.”

 ভারেতর �াধীনতা আে�ালন এবং সাব�জনীন �ভাটািধকােরর িভি�েত 

ভারতীয়েদর িনেয় ভারতীয় গণপিরষদ গঠেনর দাবী উ�ািপত হয় ।

 ভারেত সব��থম গণপিরষদ গঠেনর অপিরহায�তা উ�ািরত হয় ১৯২২ সােল । 

কারণ ১৯২২ সােল গাি�জী �থম ‘ইয়ং ইি�য়া’ (Young India) পি�কায় �রাজ তথা 

সংিবধান রচনার দািব জানান । িতিন বেলিছেলন �য, “ি��শ পাল�ােমে�র উপহার 

িহেসেব �রাজ আসেব না - ভারেতর িনজ� স�ার পূন� িবকােশর মাধ�েমই ভারেতর 

�াধীনতার আিব�ভাব ঘটেব।” ১৯২৩ সােল গাি�জী �রাজ� দেলর সকল ��ণীর 

�িতিনিধেদর িনেয় গণপিরষদ গঠেনর ��াব �পশ কের ।

 ১৯৩৩ সােলর মাচ�  মােস ি��শ সরকার ভারেত ‘ৈ�ত শাসন’ (Dyarchy) ও 

�েদশ �িলেত দািয়�শীল শাসন ব�ব�া �বত� েনর জন� এক� ��তপ� (White 

paper) �কাশ কের । এই ��ত প�েক িবচার িবে�ষন কের ১৯৩৪ সােল কংে�স 

ওয়ািক� ং কিম� �বঠক বেস এবং এই �বঠেক ি�র হয় ভারতীয় জনগেণর আশা 

আকা�া এই ��তপে� �িতফিলত হয়িন ; সুতরাং এর একমা� িবক� হল ভারতীয় 
ৃজনগণ কতক সাব�জনীন �া� বয়ে�র �ভাটািধকােরর িভি�েত িনব�ািচত গণপিরষেদর 

মাধ�েম সংিবধান রচনা ও কায�কর করা । এরপর �থেকই কংে�স দল গণপিরষদ 

গঠেনর ওপর িবেশষ ��� আেরাপ করেত থােক । অন�িদেক কংে�েসর আইন 

অমান� আে�ালন ব�থ � হেল ১৯৩৪ সােল কং�েসর নরমপ�ীরা তথা �রাজ� প�ীরা  

আইনসভার �েবশ করার িস�া� �হণ কের এবং গণপিরষেদর মাধ�েম সংিবধান 
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রচনার দািবেত আইন সভায় �সা�ার হন । ১৯৩৬ সােল ফেয়জপুের কংে�স সে�লন 

অনুি�ত হয় এবং �সখােন গণপিরষদ গঠেনর পে� কংে�স �ঢ় অিভমত ব�� কের । 

১৯৩৬ সােলর ২৯েশ জুলাইেয় কংে�েসর িনব�াচনী ই�াহাের গণপিরষেদর দািব �� 

হেয় ওেঠ ।

 গণতে�র রীিত অনুসাের �কান �দেশর সংিবধান �সই �দেশর জনগেণর 

�ারাই রিচত হওয়াই কাম� । �দশবাসীর পে� সংিবধান রচনার অংশ�হণ করা স�ব 

নয়, কারণ বত� মান �দশ�িলর জনসংখ�া িবপুল । ভারেতর জনসংখ�াও বত� মােন 

একেশা �িড় �কা�র ওপর । তাই গণপিরষদ তার কাজেক সু�ভােব পিরচািলত করার 

জন� কত�িল কিম� গঠন কের । এ�িলেক �ধানত �� ভােগ ভাগ করা হয় - প�িত 

িবষয়ক কিম� এবং িবষয়গত কিম� । প�িতগত কিম�র অধীেন ১০ � এবং িবষয়গত 

ুকিম�র অধীেন ১২� কিম� গ�ত হয় । প�িত িবষয়ক কিম� �িলর অ�ভ� � 

কিম��িল হল - কায�িববরনী সং�া� কিম�, অথ � ও �াফ কিম�, পিরিচিত কিম�, 

হাউস কিম�, ��স কিম�, িবিধসং�া� কিম�, সভা-পিরচালন কিম�, িহি� ভাষা�র 

কিম�, উ�� ভাষা�র কিম�, ভারতীয় �াধীনতা আইেনর �ভাব পরী�ন কিম� । আর 

িবষয়গত কিম� সমূহ হল - রাজ� সং�া� কিম�, পরামশ�দান কিম�, �ক�ীয় �মতা 

সং�া� কিম�, �ক�ীয় সংিবধান সং�া� কিম�, �ােদিশক সংিবধান সং�া� কিম�, 

খসড়া �নয়ন কিম�, আিথ�ক িবষয় সং�া� কিম�, জাতীয় পতাকা সং�া� কিম�, 

ভাষা সং�া� কিম�, সু�ীম �কাট�  সং�া� অ�ায়ী কিম� ইত�ািদ ।

 তেব �জ. িস. �জাহারীর (J.C. Johari) মেত এই কিম� �িলর মেধ� খসড়া 

�নয়ন কিম� িছল সব �থেক ���পূন� । এই কিম�র সভাপিত িছেলন িব. আর. 

আে�দকর এবং এই কিম�েত তাঁর উে�খেযাগ� অবদােনর জন� “সংিবধােনর জনক” 

(Father of the Constitution) বা “সংিবধােনর �ধান �পিত” (Chief 

Architect of the constitution) বলা হয় ।

 ক�ািবেনট িমশেনর পিরক�না অনুসাের ৪� মূল নীিতর ওপর িভি� কের 

গণপিরষদ গঠেনর উেদ�াগ গৃহীত হয় । এেত বলা হয় - 

 (ক) ি��শ শািসত �েদশ ও �দশীয় রাজ��িল তােদর জনসংখ�ার অনুপােত 

গণপিরষেদ আসন পােব । �িত� �েদশ বা �দশীয় রাজ� �িত দশল� জনগণ িপছু 
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১জন �িতিনিধ গণপিরষেদ পাঠােত পারেব । �মাট সদস� সংখ�া ৩৮৯ জন । 

 (খ) গণপিরষেদর আসন�িল সাধারণ, মুসিলম এবং িশখ স�দােয়র মেধ� 

আনুপািতক হাের বি�ত হেব । সাধারণেদর জন� ২১০ �, মুসিলমেদর জন� ৭৮ � এবং 

িশখেদর জন� ৪ � আসন স�দােয়র িভি�েত িনধা� িরত হয় । তাছাড়া ৯৩ জন সদস� 

�দশীয় রাজ� �িল �থেক আেসন এবং িদ�ী, আজিমর, মারওয়ার, �গ� ও ি��শ 

বালুিচ�ান �থেক একজন কের ৪ জন িনব�ািচত হেবন ।

 (গ) �ােদিশক আইনসভা �িলেত অবি�ত �িত� স�দােয়র সদস�রা 

একক হ�া�রেযাগ� সমানুপািতক �ভাটািধকােরর িভি�েত িনজ� স�দােয়র 

�িতিনিধেদর িনব�ািচত করেবন । 

 (ঘ) গণপিরষেদর সােথ �দশীয় রাজােদর চুি�েত ি�র হয়, �দশীয় রাজ��িল 

�থেক �য ৯৩ জন সদস� ��রন করা হেব, তার ৫০% িনব�ািচত ও বািক ৫০% মেনানীত 

হেবন ।

 এই গণপিরষেদর িনব�াচেন কংে�স ব�াপক সাফল� লাভ কেরন । তারা ২১২ � 

সাধারণ আসেনর মেধ� ২০৩ �েত জয়লাভ কের । এছাড়া কংে�স ৪ জন মুসিলম ও  ১ 

জন িশখ �িতিনিধেক গণপিরষেদ িনব�ািচত করেত সমথ � হয় । ফেল ২৯৬ আসেনর 

মেধ� ২০৮ � �ত কংে�েসর জয়লােভর অথ�ই হল ৭০% আসেন জয়লাভ । ধম � ও 

স�দােয়র িভি�েত গণপিরষেদ �িতিনিধে�র িবচার করেল �দখা যায়, ২৯২ � 

সাধারন আসেন ২১০ জন িছেলন িহ�ু, ৭৮জন িছেলন মুসিলম, ৪ জন িছেলন িশখ,। 

গণপিরষেদ ব� �িথতযশা ব�ি� িনব�ািচত হন । এঁেদর মেধ� জওহরলাল �নহ�, সদ� ার 

ব�ভভাই প�ােটল, িব.আর. আে�দকর, রােজ��সাদ, �মৗলানা আবুল কালাম 

আজাদ, �তজ বাহা�র স�, ডঃ রাধাকৃ�ন �মুখ ।

ভারতীয় গণপিরষদ গঠন : ১৯৪৬

 িনব�ািচত �িতিনিধবৃ�    আসনসংখ�া

 কংে�স      ২০৮

 মুসিলম লীগ     ০৭৩
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 ইউিনয়িন�     ০০১

 ইউিনয়িন� মুসিলম    ০০১

 ইউিনয়িন� তপিশলী জািত    ০০১

 কৃষক �জা পা��       ০০১

 তপিশলী জািত �ফডােরশান   ০০১

 িশখ (অ-কংে�স)    ০০১

 কিমউিন�     ০০১

 িনদ� ল       ০০৮

       ২৯৬

 �দশীয় রাজ�সমূেহর �িতিনিধবৃ�   ০৯৩

    �মাট    ৩৮৯

 �স�ত উে�খ� �য, অিধকাংশ ���পূন� কিম�র সভাপিত িছেলন �নহ�, 

নয় প�ােটল অথবা ডঃরােজ� �সাদ । এই িতন জেনর সে� িজ. িস. প�, প�িভ সীতা 

রামাইয়া, আ�াদী কৃ��ামী, আয়ার, এন. িঝ. আেয়�ার, �ক. এম, মুি�, িব. আর. 

আে�দকর ও সি�দান� িসংহ িমিলতভােব গণপিরষেদর অিভমুখ িনেদ� শ কেরন ।

১.৩ - সংিবধান রচনা ও গণপিরষদ

 গণপিরষদ গঠেনর পর ও কংে�স ও মুসিলম লীেগর মেধ� সম�য় সাধন 

হয়িন, তারা িমিলতভােব কাজ করেব, �স স�বনাও �দখা �গল না । এরকম অব�ায় 

লড� ওয়ােভল ১৯৪৬ সােলর ২০ নেভ�র �ঘাষণা করেলন �য আগামী ৯িডেস�র �থেক 

গণপিরষেদর �থম অিধেবশন �� হেব ।

গণপিরষেদর �থম অিধেবশন

 ১৯৪৬ সােলর ৯িডেস�র �বলা ১১টায় িদ�ীর ‘কিন��উশন’ হেল 

গণপিরষেদর �থম অিধেবশন �� হয় । মুসিলম লীেগর সদস�রা এই অিধেবশেন 
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�যাগদান কেরনিন । লীেগর সদস� ছাড়া ২০৭ জন সদস� �িতিনিধ গণপিরষেদ �যাগ 

�দন এবং আচায� �জ. িব. কৃপািলনীর ��াব অনুসাের পিরষেদর �ধানতম সদস� � 

সি�দান� িসংহেক অ�ায়ী সভাপিত পেদ িনব�ািচত করা হয় । গণপিরষেদর �থম 

অিধেবশন ১৯৪৬ সােলর ৯িডেস�র �থেক ২৩ িডেস�র পয�� চেল । ১১ িডেস�র ডঃ 

রােজ��সাদ গণপিরষেদর �ায়ী সভাপিত িনব�ািচত হন । ১৩ িডেস�র জওহরলাল 

�নহ� ‘উে�শ� সং�া� ��াব’ (The Objective Resolution) উ�াপন কেরন । 
ুনতন ভারত �কমন হেব, তার দিলল িছল এই ��াবেক নমা� ম িড. পাসার বেলন, 

“১৯৫০ সােলর ভারেতর সংিবধােনর ��াবনা এই দিলল অনুসাের রিচত হয়।” �নহ� 
ুউ�ািপত উে�শ� সং�া� ��াব� তেল ধরা হল :

  “এই গণপিরষদ �ঢ় ও পিব� সংকলন �হণ করেছ ভারতেক এক� 

�াধীন সাব�েভৗম, �জাত� িহেসেব �ঘাষণা করেত এবং এক� সংিবধােনর ভিবষৎ 

পিরচালনা ব�ব�া রচনা করেত, �যখােন সাব�েভৗম �াধীন ভারেতর এবং সরকােরর 
ৃসাংিবধািনক অংশ ও অ� সমূেহর সম� �মতা ও কত� জনগণ �থেক লাভ করেব । 

�যখােন ভারেতর সম� জনগেণর ন�ায়িবচার - সা�িতক, অথ�ৈনিতক ও রাজৈনিতক 

সুেযাগ সুিবধা ও আইেনর �ি�েত সাম� ; িচ�া, মত-�কাশ, িব�াস, ধম�, পূজা-

উপাসনা, �পশা, সংগঠন ও খাজনা আইন ও সামািজক �নিতকতার সে� যু� তার 

�াধীনতা ; এবং �সখােন সংখ�ালঘু, প�াদপদ ও উপজািত - এলাকাসমূহ এবং 

অবদিমত ও অন�ান� িপিছেয় পড়া ��িনর যেথ� র�াকবচ থাকেব ; এবং যার �ারা এই 

ূ�াচীন ভিম পৃিথবীেত তার যথাযথ এবং স�ািদত �ান লাভ করেত পাের এবং 

িব�শাি� ও মানব কল�ােন পূন� এবং ই�ামূলক অবদান রাখেত পাের ।”

 ১৯৪৬ সােলর ২১েশ িডেস�র �ক. এম. মু�ী গণপিরষেদর কায� পিরচালন 

সং�া� কিম�র �িতেবদন �পশ কেরন । এই �িতেবদেন গণপিরষেদর �ায়ী 

সভাপিতেক রা�পিত বেল অিভিহত করার সুপািরশ করা হয় । গণপিরষেদর �থম 

অিধেবশেন মুসিলম লীেগর সদস�রা অংশ�হণ কেরনিন, যােত তারা কংে�েস �যাগ 

�দন তার জন� ১৯৪৭ সােলর ২০ জানুয়ারী পয��  অিধেবশন �িগত রাখা হয় ।

ি�তীয় অিধেবশন

 ১৯৪৭ সােলর ২১ জানুয়াির গণপিরষেদর ি�তীয় অিধেবশন �� হয় এবং ২৬ 



ৃজানুয়াির পয�� তা চেল । ব� আলাপ আেলাচনার পর আেগর অিধেবশেন �নহ� কতক 

উ�ািপত ‘উে�শ� সং�া� ��াব’ সব�স�ত ভােব গৃহীত হয় । এই অিধেবশেন 

পিরচালনা কিম� সংখ�ালঘু পরামশ�দাতা কিম�,  �মৗিলক অিধকার স�িক� ত কিম�র 

মত কত�িল কিম� গঠন করা হয় । এই অিধেবশেন হের��মার মুেখাপাধ�ায়েক 

গণপিরষেদর সহসভাপিত িহসােব িনব�ািচত করা হয় । মুসিলম লীগ এই অিধেবশেন 

�যাগদােনও অ�ীকার কের । তেব ভাইসরয় মাউ�ব�েটন ভারত িবভাজেনর �পেরখা 

চূড়া� করেল কংে�স ও লীেগর মেধ� �ে�র অবসান হয় ।

তৃতীয় অিধেবশন

ৃ গণপিরষেদর ততীয় অিধেবশন ২৪েশ এি�ল �থেক ২রা �ম পয�� চেল । 

�ক�ীয় �মতা সং�া� কিম� এবং �মািলক অিধকার সং�া� কিম�র �িতেবদন 

আেলািচত হয় । �কি�য় �মতা কিম�র �িতেবদেনর ওপর িভি� কের ি�র হয় 

�িতর�া, �বিদিশক স�ক� , �যাগােযাগ ব�ব�া ও অথ�ৈনিতক �মতা �কে�র হােত 

থাকেব । �মৗিলক অিধকার সং�া� কিম�র সুপািরশ অনুসাের �মৗিলক অিধকারেক 
ৃ ৃ�’ভােগ ভাগ করা হব - আদালত কতক বলবৎেযাগ� ও আদালত কতক বলবৎেযাগ� 

নয় । জািত, ধম�, বণ � ও �ী - পু�ষ িনিব�েশেষ সম� ভারতীয় নাগিরক এই �মৗিলক 

অিধকার �ভাগ করেত পারেব । এই অিধেবশেনই রােজ� �সােদর ��াব অনুসাের 

ইংেরিজ এবং িহি� ভাষায় সংিবধান রিচত হবার িস�া� গৃহীত হয় ।

ুচতথ� অিধেবশন 

ু ১৯৪৭ সােলর ১৪ জুলাই গণপিরষেদর চতথ � অিধেবশন অনুি�ত হয় এবং 

৩১েশ জুলাই পয�� তা কায�কর থােক । এই অিধেবশেন গণপিরষদ ইউিনয়ন সংিবধান 

স�িক� ত ও �ােদিশক সংিবধান স�িক� ত কিম�র �িতেবদন িনেয় আেলাচনা করা 

ৃহয় । এছাড়াও �মািলক অিধকার, সংখ�ালঘু উপজািত �ভিত স�িক� ত পরামশ�দাতা 
ুকিম� �িলর �িতেবদন িনেয় আেলাচনা হয় । নতন রা� ভারেতর জাতীয় পতাকা 

স�েক�  িস�া� �হণর জন� এক� অ�ায়ী কিম� গঠন করা হয় ।
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প�ম অিধেবশন

 ভারেতর �শষ ভাইসরয় িহেসেব �যাগদান করায় ৬মােসর মেধ�ই লড�  

মাউ�ব�ােটন ভারেতর �মতা হ�া�র ও িবভাজেনর চূড়া� পিরক�না ি�র কের 

�ফেলন । এই �মতা হ�া�র উপলে� ১৪ আগ� ১৯৪৭ এর মধ�রাে� গণপিরষেদর 

এক িবেশষ অিধেবশন আ�ান করা হয় । এরপর ২০েশ আগ� �থেক২৯ আগ� পয�� 

গণপিরষেদর প�ম অিধেবশন চেল । ভারত ও পািক�ান �� সাব�েভৗম রাে�র সৃি� 

হওয়ায় ভারতীয় গণপিরষদ সাব�েভৗম �মতা স�� পিরষেদর ময�াদা লাভ কের । 

১৯৪৭ সােলর ভারতীয় �াধীনতা আইন ভারেতর সাব�েভৗম�েক �ীকৃিত �দয় ।

খসড়া কিম�

 ১৯৪৭ সােলর ২৯ আগ� সংিবধান রচনার জন� খসড়া কিম� গ�ত হয় । ডঃ 

িব. আর. আে�দকরেক খসড়া কিম�র সভাপিত িনব�ািচত হন । তাঁর সে� এন. 

�গাপাল�ামী আেয়�ার, �ক.এম. মু�ী, িড.িপ. �খতান, আ�াদী কৃ��ামী আয়ার ও িব. 

এল �ম� খসড়া কিম�র সদস� হন । ১৯৪৭ সােলর অে�াবর মােসর মেধ� খসড়া কিম� 

সংিবধােনর �থম খসড়া রচনা �শষ কেরন । �ায় ৬০ � �দেশর সংিবধান পয�ােলাচনা 

কের এই খসড়া রিচত হয় । ১৯৪৮ সােলর ২১েশ �ফ�য়াির এই কিম� গণপিরষেদর 

রা�পিতর কােছ খসড়া সংিবধান �পশ কের । এই খসড়া সংিবধােন ৩১৫ � ধারা ও ১৩ � 

তপিশল িছল । খসড়া সংিবধান সংেশাধেনর জন� ৭৩৬৫� সংেশাধনী ��াব উ�ািপত 

হয় এবং তার মেধ� ২৪৭৩� সংেশাধনী ��াব �হণ করা হয় । সংিবধান �হণকােল 

৩৯৫� ধারা এবং ৮� তপিশল িছল । ১৯৫০ সালেকর ২৪ জানুয়াির গণপিরষেদর সকল 

সদস� সা�র কেরন এবং রা�পিত রােজ��সােদর সা�েরর মাধ�েম চূড়া� সংিবধান 
ু��ত হয় । ১৯৫০ সােলর ২৬েশ জানুয়াির �াধীন ভারেতর নতন সংিবধান কায�কর হয় 

এবং �িত বছর ২৬ জানুয়াির ‘�জাত� িদবস’ িহেসেব পািলত হেয় আসেছ । খসড়া 

কিম�র ২ বছর ১১ মাস ১৭ িদন ধের িনরলস �েচ�ার মাধ�েম সংিবধান রিচত হয় ।

১.৪ ভারতীয় সংিবধােনর �কৃিত

 সদ� �াধীন ভারেতর সংিবধােনর �কৃিত কী হেব ? এ িনেয় মতপাথ�ক� �দখা 

�দয় । �যমন কতটা �াচীন ধারনা ও �িত�ানসমূহেক সংযু� করা হেব এবং কতটা 
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ি��শ ও পি�মী মেডেলর িভি�েত কাঠােমা গ�ত হেব? কী ধরেনর শাসন ব�ব�া  

হেব ? গা�ীবাদী ধারনা ও আদশ� কীভােব �পািয়ত হেব ? এ�িলেক িভি� কেরই 

সংিবধােনর �কৃিত িনধা� িরত হয় ।

 নরম�ান িড. পামার (Narman D. Palmar) বেলন, ভারতীয় রা� �কৃিতেত 

সাত� �মৗল িস�া� গৃহীত হয় । এ�িল হল -

 (ক) ভারেত সংসদীয় গণত� থাকেব।

 (খ) এ� এক� যু�রা� হেব ।

 (গ) এ� �জাত� হেব ।

 (ঘ) এক� িলিখত সংিবধান থাকেব ।

 (ঙ) কমনওেয়লেথর সদস� হেব ।

 (চ) এক� ধম � িনরেপ� রা� ।

 (ছ) জনকল�ানমূলক রা� হেব ।

 এই রা��কৃিতর �িত�িব সংিবধােন �িতফিলত হেয়েছ ।

 তেব সংিবধােনর �কৃত উে�েশ�র িদক �থেক ভারতীয় সংিবধানেক �িমক 

��নীর সংিবধান না বেল ধনতাি�ক সংিবধান বলাই অিধক যুি�যু� । সংিবধােনর 

��াবনায় অবশ� ভারতেক ‘সমাজতাি�ক’ রা� বেল আখ�ািয়ত করা হেয়েছ । 
ৃ�ধানম�ী জওহরলাল �নহ� কতক সমাজতাি�ক ধাঁেচর সমাজব�ব�া ও �ধানম�ী 

ৃইি�রা গা�ী কতক ‘গিরিব হটাও’ বা ‘িবশ দফা’ কম�সূচী �ঘাষণায় ভারেত �িমক 

��নীর সংিবধান �িত�ার সংক� �ঘািষত হেলও বা�েব ভারেত �িমক ��নীর 

ৃসংিবধান �নই । এখােন ব�াি�গত মািলকানা, ব�জািতক পঁুিজর িবিনেয়াগ �ভিত 

পঁুিজবাদী সংিবধােনর �বিশ��� জাঁিকেয় রেয়েছ । আ�জ� ািতক অথ�ভা�ার 

(International Monitory Fund). ব�জািতক পঁুিজর িবিনেয়াগ বা উদারীকরন 

ভারেতর সংিবধানেক অিধকতর পঁুিজবাদী পেথ অ�সর হেত সহায়তা করেছ ।

 ভারেতর সংিবধান িলিখত, সুপিরবত� নীয় এবং পঁুিজবাদী চিরে�র সমাথ�ক । 

ূতেব ভারতীয় সংিবধােনর স�ণ � �কৃিত িবচার করা এখনই স�ব নয় । এটা িনভ� র কের 
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�দেশর দীঘ� ঐিতহ� এবং �ঢ় অথ�ৈনিতক বুিনয়ােদর ওপর । তাই নরম�ান িড. পামােরর 

অনুসরেন বলা যায়, “বত� মান ভারেত মানব ইিতহােসর এক অতীব তাৎপয�পূণ � পরী�া 

িনরী�া �� হেয়েছ । ল� ল� মানুষ �চ� আভ��রীন ও বািহ�ক বাধােক অিত�ম 

কের �েক থাকার নূ�নতম মােন �পৗেছােত এবং সু� সামািজক, রাজৈনিতক ও 

অথ�ৈনিতক কাঠােমা গড়েত �য়াসী এবং �সই লে�� �পৗছােনার জন� তারা গণতাি�ক 

পথেকই �বেছ িনেয়েছ ।”

১.৫ - ভারতীয় সংিবধােনর �বিশ���

 �িত� �দেশর এক� সংিবধান থােক । তেব সব �দেশর সংিবধান এক হয় না । 

কারণ �িত� রাে�র শাসক ��নী তােদর ধ�ান ধারণা তথা �ােথ�র িদেক নজর �রেখই 

তােদর �দেশর সংিবধান রচনা কেরন । ভারত ও তার ব�ািত�ম নয় । যাইেহাক, ভারেত 

১৯৫০ সােলর ২৬ জানুয়ারী �য সংিবধান কায�কর হেয়েছ তার ও িনজ� িকছু �বিশ��� 

আেছ । এইসব �বিশ����িলর মাধ�েমই ভারতীয় সংিবধােনর �মৗিলক� �কাশ 

�পেয়েছ তা অন�ীকায� । সুতরাং ভারতীয় সংিবধােনর মূল �বিশ����িল এেক এেক 

আেলািচত  হল ।

(ক) বৃহ�ম িলিখত সংিবধান

 ভারেতর সংিবধান আকাের পৃিথবীর িলিখত সংিবধান�িলর মেধ� বৃহ�ম । 

১৯৫০ সােল সংিবধান চালু হবার সমেয় সংিবধােন ��াবনা সহ ৩৯৫� ধারা (Article) 
ুএবং ৮� তািলকা (Schedule) িছল । পৃিথবীর অন�ান� �দেশর সােথ তলনা করেল 

ভারতীয় সংিবধােনর দীঘ�তা সহেজই অনুমান করা যায় । মিক� ন যু�রাে�র সংিবধান 

�হণকােল মা� ৭� ধারা িছল । 

(খ) িলিখত ও অিলিখত সংিবধােনর সংিম�ন 

 পৃিথবীর সম� িলিখত সংিবধােনর মেধ� ভারেতর সংিবধান বৃহ�ম । আইন, 

শাসন ও িবচার িবভােগর সম� িবষেয় িব�ািরত �লখা থাকেলও সংিবধােন �বশ িকছু 

অিলিখত সংিবধােনর �বিশ��� ল�� করা যায় । ভারতীয় সংিবধােনর �বিশ��� ল�� 

ূকরা যায় । ভারতীয় সংিবধােন �বশ িকছু �থােক কায�কর ভিমকা পালন করেত �দখা 

যায় । �যমন - ভারেতর সংিবধােন বলা আেছ , অনা�া ��াব পাশ হেল ম�ীসভােক 
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পদত�াগ করেত হেব । িক� �কােনা িবষেয় �ভাট �হেণর সময় �লাকসভার সরকার 

পে�র পরাজয় ঘটেল ম�ীসভার পদত�াগ করা উিচত িকনা �স িবষেয় ভারতীয় 

সংিবধােন �কান সুিনিদ� � উে�খ �নই । তেব এই ধরেনর পিরি�িত ��ট ি�েটেনর 

অনুসরেন ম�ীসভা পদত�াগ করেব । এই �থা গেড় উেঠেছ । তাই ভারতীয় 

সংিবধানেক �ধু িলিখত সংিবধান না বেল িলিখত ও অিলিখত সংিবধােনর সংিম�ন 

বেল অিভিহত করাই যুি�যু� ।

(গ) সুপিরবত� নীয় ও ��িরবত� নীয় সংিবধােনর সম�য়

ূ সংিবধান �েণতাগণ ভারেতর সংিবধানেক ি�েটেনর মেতা স�ন� 

সুপিরবত� নীয় বা মািক� ন যু�রাে�র মেত ��িরবত� নীয় কের গেড় �তােলনিন । 
ুভারেতর সংিবধােন নতন রােজ�র গঠন, সীমানা পিরবত� ন বা নাম পিরবত� েনর ��ে� 

সংসেদর সংখ�াগিরে�র অনুেমাদন �েয়াজন । আবার সংিবধােনর িকছু অংশ আেছ 
ৃযার পিরবত� েন �মাট সদস�েদর �ই ততীয়াংেশর অনুেমাদেনর পাশাপািশ অ�রােজ�র 

আইনসভার অনুেমাদন ও আবশ�ক । অথা� ৎ ভারেতর সংিবধােন সুপিরবত� নীয় ও 

��িরবত� নীয় উভয় প�ার অবল�ন �নওয়া হয় ।

(ঘ) �মতা �ত�ীকরন নীিতর অনুপি�িত 

 ভারতীয় সংিবধােন ইংল�াে�র অনুসরেন সংসদীয় শাসন ব�ব�া কায�কর 

হেয়েছ । তাই ভারেতর শাসন িবভােগ িনয়মতাি�ক ও �কৃত শাসক যথা�েম রা�পিত 

ও �ধানম�ী সংসেদর সােথ গভীরভােব যু� । ইংল�াে�র মত ভারেতও সংসদ বলেত 

রা�পিত সহ সংসদেক �বাঝায় । অন�িদেক �ধানম�ী িনেজর পেদ ততিদন অিধি�ত 

থােকন যতিদন িতিন �লাকসভার আ�াভাজন থাকেত পাের । সুতরাং সংিবধােন শাসন 

িবভাগ, আইনিবভাগ ও িবচার িবভােগর �মতা িনধা� িরত করেলও তােদর মেধ� �াত� 

বজায় রাখার জন� �কােনা কায�কর প�িত �হণ করা হয় িন ।

(ঙ) �মৗিলক অিধকার

 ভারেতর নাগিরকেদর ব�াি�স�ার িবকােশর জন� সংিবধােন সাত� �মৗিলক 

অিধকােরর কথা �থেম �ঘািষত হেয়িছল । বত� মােন স�ি�র অিধকার আর �মৗিলক 

অিধকার িহেসেব না থাকায় ভারতীয় নাগিরকগণ ছয় �কােরর �মৗিলক অিধকার যথা : 
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সােম�র অিধকার, �াধীনতার অিধকার, �শাষেনর িব�ে� অিধকার, ধমা� চরেনর 

অিধকার, িশ�া ও সং�ৃিতর অিধকার এবং সাংিবধািনক �িতিবধােনর অিধকার �ভাগ 

কের । এই অিধকার �িল অবাধ ও িনর�শ নয় । নানা িবিধিনেষধ �মেনই এই 

অিধকার�িলই ভারতীয় নাগিরেকরা �ভাগ কের ।

(চ) িনেদ� শমূলক নীিত

 আয়ারল�াে�র অনুসরেন রা�ীয় িনেদশমূলক নীিতর সংেযাজন ভারতীয় 
ুসংিবধােনর অন�তম ���পূন� িবষয় । সংিবধােনর চতথ � অধ�ােয় ৩৬ - ৫১ ন�র ধারায় 

এ স�েক�  আেলাচনা আেছ। এই নীিতর মূল উে�শ� হল সামািজক ও আথ�ৈনিতক 

অিধকার �িত�া করা । সমাজ িব�ানী অি�ন (Austin) এ�িলেক ‘সামািজক 

হািতয়ার’ বেল উে�খ কেরেছন ।

(ছ) নাগিরকেদর �মৗিলক কত� ব�

 সমাজতাি�ক �দশসমূেহর সংিবধােন সাধারণত �মৗিলক অিধকােরর সােথ 

�মৗিলক কত� ব� সংেযািজত করা হয়। ভারেতর মূল সংিবধােন �মৗিলক কত� ব� স�েক�  

িকছু বলা িছল না । পরবত�কােল ৪২তম সংিবধান সংেশাধন কের সংিবধােন ১০ � 
ু�মৗিলক কত� ব� যু� করা হয় । এ�িল চতথ � অধ�ােয় ৫১(ক) ন�র ধারায় সি�েবিশত । 

স�িত আেরক� �মৗিলক কত� ব� সংেযািজত হেয়েছ । তেব রা�ীয় িনেদ� শমূলক নীিতর 
ৃমেতা �মৗিলক কত� ব� আদালত কতক বলবৎ �যাগ� নয় ।

(জ) যু�রা�ীয় ব�ব�া

 ভারতীয় সংিবধােন যু�রা�ীয় শাসন ব�ব�া �িত�ার কথা বলা হেয়েছ । 

ভারেত যু�রাে�র িতন� �মৗল �বিশ��� -

 (i) �ই ��নীর সরকার - িদ�ীেত �ক�ীয় সরকার এবং ২৯� অ�রােজ� 

�ােদিশক সরকার।

 (ii)  সংিবধান �ারা �মতা ব�ন - �কি�য় তািলকা, রাজ� তািলকা ও যু� 

তািলকার মাধ�েম �মতার ব�ন ।

 (iii) িনরেপ� যু�রাি�য় আদালত - ভারেত িনরেপ� যু�রা�ীয় আদালত 
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িহেসেব সু�ীম �কাট�  িবদ�মান ।

(ঝ) িপরািমড স�শ িবচারব�ব�া

 ভারেতর সংিবধান অনুসাের সেব�া� আদালত হল সু�ীম �কাট�  আর সব�িন� 

আদালত হল ন�ায় প�ােয়ত । ন�ায় প�ােয়ত �থেক ধােপ ধােপ উ� িবচারালেয়র মধ� 

িদেয় রােজ� চূড়া� পয�ােয়র িবচার �মেল হাইেকােট�  । আবার হাইেকােট� র রােয় অস�� 

হেল সু�ীমেকােট�  । একারেণই ভারেতর িবচার ব�ব�ােক ‘িপরািমড স�শ’ বেল 

আখ�ািয়ত করা হয় ।

(ঞ) সংসদীয় গণত�

 ভারতীয় সংিবধােন �কে� ও রােজ� সংসদীয় গণত� অথা� ৎ ম�ীপিরষদ 

পিরচািলত শাসন ব�ব�া �িত�ার কথা বলা হেয়েছ । �কে� �লাকসভার এবং রােজ� 

িবধানসভায় �য দল সংখ�াগির�তা লাভ কের �সই দলই যথা�েম �কে� ও রােজ� 
ৃসরকার গঠন কের । �যমন ভারেত বত� মােন (২০১৬) �কে� িব.েজ. িপ. �নত�াধীন 

ৃএন. িড. এ সরকার এবং পি�মবে� তনমূল কংে�স দেলর সরকার িবদ�মান ।

(ট) ি�-ক� িবিশ� আইনসভা 

 সংিবধােনর ৭৯নং ধারা অনুসাের ভারেত ি�ক� িবিশ� আইনসভা থাকার 

কথা বলা হেয়েছ । ১৯৭১ সােল সংিবধান সংেশাধন হওয়ায় বত� মান �লাকসভার সদস� 

সংখ�া দািড়েয়েছ ৫৫২ জন । জনগণ �ারা ৫বছেরর জন� ৫৫০ জন সরাসির িনব�ািচত 
ৃএবং ২ জন রা�পিত কতক মেনানীত হেত পােরন । অন�িদেক ভারেত ি�তীয় ক� হল 

রাজ�সভা এবং এই সভার সেব�া� আসন সংখ�া হল ২৫০ জন । তেব এর মেধ� ১২ জন 
ৃরা�পিত কতক মেনানীত হন । এঁেদর কায�কােলর �ময়াদ ৬ বছর । �িত ২ বছর অ�র 

ৃএক ততীয়াংশ সদস� অবসর �হণ কেরন তাই এ� �ায়ী ক� ।

(ঠ) সাব�জনীন �া�বয়ে�র �ভাটািধকার 

 ৩২৬ ন�র ধার অনুসাের জািত, ধম�, বণ�, বংশ, স�ি�, �ী-পু�ষ িনিব�েশেষ 

ূসকল নাগিরকেক �ভাটািধকােরর ভিষত করা হেয়েছ । এক ব�াি� এক �ভাট নীিত 

গৃহীত হয় । ১৯৮৯ সােল �ভাটািধকােরর বয়স সীমা ২১ �থেক কিমেয় ১৮ বছর করা 
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হেয়েছ ।

(ড) একনাগিরক�

 মািক� ন যু�রা�, কানাডা বা সুইজারল�াে�র মত ি�নাগিরকতা ভারেত �ীকৃত 

নয় । ভারেতর জনগণ �য অ�েলই থা�ক না �কন, তারা ভারতীয় নাগিরক অথা� ৎ 

ভারেত অন�ান� যু�রাে�র মত ি�নাগিরকতার পিরবেত�  একনাগিরকতােক �হণ করা 

হেয়েছ । রা�পিত হেলন �থম নাগিরক ।

ু(ঢ) জ� ও কা�ীেরর িবেশষ ময� াদা

 বত� মােন ভারেত অ�রােজ�র সংখা ২৯ এবং এর মেধ� জ�ু ও কা�ীর  

অন�তম । �াধীনতা লােভর অব�বিহত পেরই পািক�ান কা�ীর আ�মন কের তখন 

ুকা�ীেরর রাজা হির িসং চুি� কের ভারেত অ�ভ� � হয় । িক� কা�ীেরর �কীয়তা 

র�ার জন� সংিবধােনর ৩৭০ ন�র ধারায় জ�ু কা�ীেরর িবেশষ ময�াদার কথা বলা হয় । 

�যমন - জ�ু - কা�ীেরর জন� এক� পৃথক সংিবধান �হণ, পাল�ােম� অবিশ� �মতা 

বেল জ�ু ও কা�ীেরর �মতা স�িচত করেত পােরনা , রা�ীয় িনেদ� শমূলক নীিত জ�ু 

ও কা�ীের  বলবৎেযাগ� নয় ইত�ািদ ।

(ণ) ধম�য় িনরেপ�তা 

 �মৗিলক অিধকাের �াধীন ধমা� চরেনর অিধকার থাকেল ও ধম�িনরেপ�তা 

কথা�র উে�খ িছল না । ১৯৭৬ সােল ৪২ তম সংেশাধন আইেন সংিবধােনর ��াবনায় 

‘ধম�িনরেপ�’ শ��র সংেযাজন হেয়েছ । ধম�িনরেপ�তার অথ � রাে�র �কােনা িনজ� 

ধম � থাকেব না, �কান ধেম�র �িত প�পািত� করেব না । সকল ধম�ই রাে�র কােছ সমান 

ময�াদার অিধকারী ।

(ত) প�াদপ�  ��নীর জন� িবেশষ ব�ব�া 

 ভারতীয় সংিবধােনর অন�তম এক� �বিশ�� হল সামািজক, সাং�ৃিতক ও 

অথ�ৈনিতক িদক �থেক িপিছেয় পড়া অংেশর জন� িবেশষ সংর�ন ব�ব�া । সংিবধােন 

তপিশলী জািত (S.C),. তপিশলী উপজািত (S.T) ও অ�াংেলা ইি�য়ানেদর (Anglo 

Indian) িবেশষ সুেযাগ সুিবধা যথা িনব�ািচত হওয়ার জন� �লাকসভা ও িবধানসভায় 
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আসন সংর�ণ, পড়ােশানার জন� আিথ�ক সহায়তা, সরকাির চাকিরর একটা সুিনিদ� � 

অংেশর সংর�ন ইত�ািদ ।

(থ) ভাষাপ� 

 ভারেত ব� ভাষাভাষী মানুষ বসবাস কের । তাই ভাষার পে� সংিবধান 

�েণতাগণ �কােনা ঐেক� �পৗঁছেত পােরনিন । সংিবধান অনুসাের ‘িহি�’ আমােদর 

সরকাির ভাষা, িক� ব�াপক সংখ�ক মানুষ িহি� ভাষার কথা না বলায় ও ব� �লােকর 

আপি� থাকায় ‘িহি�’ ভারেতর পূন�া� সরকাির ভাষা হেয় ওেঠিন । িহি�র পাশাপািশ 

‘ইংেরিজ’ সরকাির ভাষার ময�াদা �ভাগ কের চেলেছ ।

(দ) জ�ির অব�া সং�া� ব�ব�া 

 সংিবধােন জ�ির বা সংকটকালীন অব�া �মাকািবলা করার জন� জ�ির 

অব�ায় ব�ব�া করা হেয়েছ । এই জ�ির অব�া সং�া� �মতা রা�পিতর হােত 

ূ�ক�ীভত রেয়েছ । ৩৫২, ৩৫৬ ও ৩৬০ ধারা অনুসাের যথা�েম জাতীয় জ�ির অব�া, 

রাজ� জ�ির অব�া ও আিথ�ক জ�ির অব�া �ঘাষণা করেত পােরন রা�পিত । ১৯৭১ 

সােল ভারত-পাক যুে�র সময় জাতীয় জ�ির অব�া, কা�ীের ১৯৯৬ সােল রাজ� 

জ�ির অব�া বলবৎ িছল । তেব আিথ�ক জ�ির অব�া এখনও পয�� �ঘািষত হয়িন ।

 ভারেতর সংিবধােনর আেরা কেয়ক� ���পূন� �বিশ�� আেছ, �যমন - 

সংিবধােনর �াধান�, দলত�াগ িবেরাধী আইন, ঔপিনেবিশক শাসেনর �ভাব, 

িব�শাি�র আদশ� ইত�ািদ । ভারতীয় সংিবধান ি�েটেনর সংসদীয় সরকার, মািক� ন 

যু�রাে�র িবল অব রাইটস ও িবচার িবভাগীয় পয�ােলাচনা এবং আয়ারল�াে�র রা�ীয় 

িনেদ� শমূলক নীিত ও পি�মী কাঠােমােক িভি� কের গেড় ওঠায় স�ার আইভর 

�জিনংস ও অন�ান� তাি�কগণ ভারতীয় সংিবধানেক অভারতীয় বেল িচি�ত 

কেরেছন, িক� সমেয়র িনিরেখ �মািণত হেয়েছ �য ভারেতর সংিবধান �মৗিলক না 

হেলও এক সৃজনশীল দিলল যা ভারেতর সাংিবধািনক �েয়াজনেক �যাগ�তা ও 

দ�তার সােথ �মাকািবলা করেত স�ম ।
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১.৬ অনুশীলনী

সংি�� ��াবলী

(ক) ভারতীয় গণপিরষেদর গঠন স�েক�  সংি�� আেলাচনা কর ?

(খ) খসড়া কিম� কী? এর �ধান কাজ কী িছল ?

(গ) ভারতীয় সংিবধােনর �বিশ���িল সংে�েপ আেলাচনা কর ।

ূ(ঘ) সংিবধান �নয়েন গণপিরষেদর ভিমকা কী িছল ?

রচনাধম� ��াবলী

(ক) ভারতীয় সংিবধােনর �কৃিত আেলাচনা কর ।

(খ) ভারতীয় সংিবধােনর �বিশ��� �িলর িবে�ষনা�ক আেলাচনা কর ।

(গ) গণপিরষেদর সংি�� ইিতহাস আেলাচনা কর ।

১.৭ িনব�ািচত ��প�ী

(ক) M.V. Pylee, “India’s constitution”, S. Chand and Co. New Delhi , 

2001

(খ) J.C. Johari, “Indian Constitution and Politics”, Vishal 

Publications, Jalandhar , 2001.

(গ) D.D. Basu, “Commentary on the Constitution of Indian” M.C. 

Sarkar and Co., Calcutta, 1965-68

(ঘ) িহমাং� �ঘাষ, “ভারেতর শাসন ব�ব�া ও রাজনীিত”, িম�� , কলকাতা, -২০১১

(ঙ) Bidyut Chakraborty & Rajendra kumar Pandey, “Indian 

Government and Politics”, Sage Publication, New Delhi, 2008
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ূ২.১ - ভিমকা

২.২ - ভারতীয় সংিবধােনর ��াবনা

২.৩ - ��ানার তাৎপয�

২.৩.১ - সাব�েভৗম�

২.৩.২ - সমাজত�

২.৩.৩ - ধম�িনরেপ�তা

২.৩.৪ - গণত�

২.৩.৫ - �জাতাি�ক রা�

২.৩.৬ - ন�ায়িবচার

২.৩.৭ - �াধীনতা

২.৩.৮ - সাম�

ৃ২.৩.৯ - �াত�

২.৩.১০ - ব�াি�র ময�াদা

২.৩.১১ - জািতর ঐক� ও সংহিত

২.৪ - অনুশীলনী

২.৫ - িনব�ািচত ��প�ী

ূ২.১ - ভিমকা

 িবে�র অিধকাংশ রাে�র সংিবধান িলিখত সংিবধান সমূেহর অন�তম �বিশ��� 

হল সংিবধােনর ��েত এক� ��াবনা (Preamble) থাকা । ১৭৮৯ সােল রিচত 
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পৃিথবীর সবেথেক পুরেনা মািক� ন সংিবধােনর ��েতও একটা ��াবনা �দখা যায় । 

ভারেতর সংিবধান ও এর ব�ািত�ম নয় । মািক� ন যু�রা�, জাপান ও আয়ারল�াে�র 

অনুকরেণ ভারেতর সংিবধােনও এক� ��াবনার সংেযাজন হেয়েছ ।

ূ ূ সংিবধােনর ��াবনা অেনকটা �ে�র ভিমকার মেতা । �ে�র ভিমকা �যমন 

সংে�েপ পাঠকেদর �ে�র িবষয়ব�র সে� পিরিচত কের, �তমিন সংিবধােনর 

��াবনা সংিবধােনর উে�শ� ও িবষয়ব�র সে� নাগিরকেদর পিরিচত কের । অধ�াপক 

এম. িভ. পাইিল তাই বেলন, “Reading through the preamble, One can see 

the purpose that it serves, namely, the declaration of (1) the source of 

the constitution, (2) a statement of its objectives and (3) the date of its 

adoption”. এককথায় বলা যায়, সংিবধােনর ��াবনা পাঠ করেল সম� সংিবধােনর 

এক� িদশা পাওয়া যায় । 

ু ভারতীয় সংিবধােনর ��াবনা মূল সংিবধােনর অংশভ� বেল িবেবিচত হয়  

ূনা । �কােনা �ে�র ভিমকা �যমন �ে�র মূল অংশ বেল িবেবিচত হয় না �সই একই কথা 

��াবনার ��ে� �েযাজ� । ��াবনার �কােনা আইনস�া� িভি� �নই । গণপিরষেদ 

িবতক�  চলাকািলন আ�াদী কৃ��ামী আইয়ার বেলন, ‘��াবনা’ আইেনর একধরেনর 

ভূিমকা । সংিবধােনর মূল অংেশর সােথ ��াবনার িবেরাধ বাধেল আদালত সংিবধােনর 

মূল অংশেকই �হণ কের ।

২.২ ভারতীয় সংিবধােনর ��াবনা

 ১৯৪৯ সােলর ২৬ নেভ�র ভারতীয় সংিবধােন �য ��াবনা যু� হেয়িছল তা 

১৯৭৬ সােল ৪২তম সংিবধান সংেশাধন �ারা পিরমািজ� ত হেয়েছ । বত� মােন 

সংিবধােনর ��াবনা হল -

 “আমরা ভারেতর জনগণ সত�, িন�ার সােথ সংক� কের ভারতেক এক� 
ুসাব�েভৗম, সমাজতাি�ক, ধম � িনরেপ�, গণতাি�ক �জাত��েপ গেড় তলেত এবং 

এর সকল নাগিরক যােত 

 সামািজক অথ�ৈনিতক ও রাজৈনিতক ন�ায়িবচার ; 

 িচ�া, মত�কাশ, িব�াস, ধম � ও উপাসনার �াধীনতা ;
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 ময�াদা ও সুেযাগ লােভর ��ে� সাম� �িত�া করেত পাের এবং তােদর 

সকেলর মেধ� ব�াি�র ময�াদা ও জাতীয় ঐক� ও সংহিতর িন�য়তা সাধন করার 
ৃউে�েশ� �াত�েবাধ গেড় �তালার জন� ।

 “আজ ১৯৪৯ সােলর ২৬ নেভ�র আমােদর গণপিরষেদ এত�ারা এই 

সংিবধান �হণ, িবিধব� এবং িনেজেদর অপ�ন করিছ ।”

 সংিবধােনর ��াবনা �দখেল �থেমই ‘আমরা ভারেতর জনগণ’ এবং 

��াবনার �শষাংেশ ‘আজ ১৯৪৯ সােলর ২৬েশ নেভ�র আমােদর গণপিরষেদ 

এত�ারা এই সংিবধান �হণ, িবিধব� এবং িনেজেদর অপ�ন করিছ’ - এর অথ � হল 

ভারেতর জনগণই সংিবধােনর ��া এবং তােদর ই�াই হল সংিবধােনর উৎস । 

ভারতীয় জনগণই হল সংংিবধােনর উৎস ও সাব�েভৗম �মতার অিধকারী ।

২.৩ ��াবনার তাৎপয� �

 ��াবনায় উি�িখত িবিভ� �ত�েয়র যধাযথ িবে�ষন করেলই ��াবনার 

তাৎপয� স�েক�  অবিহত হওয়া যায় । অধ�াপক সুভাষ িস কাশ�েপর (Subhas C. 

K a s h y a p )  মেত ভারতীয় সংিবধােনর ��াবনা িবে�ষন করেল িন�িলিখত 

সাংিবধািনক মূল�েবাধ �� হেয় ওেঠ । �যমন সাব�েভৗম�, সমাজত�, 
ৃধম�িনরেপ�তা, গণত�, �জাতাি�ক চির�, ন�ায়িবচার, �াধীনতা, সাম�, �াত�, 

ব�াি�র ময�াদা ও জাতীয় ঐক� এবং সংহিত ।

২.৩.১ সাব� েভৗম� (SOVEREIGNTY)

 রাে�র অন�তম ���পূন� উপাদান হল সাব�েভৗম�, এর অথ � হল চরম ও 

সেব�া� �মতা । অি�ন (Austin) বেলন, “যিদ �কান সমােজ �কােনা িনিদ� � উ�� তন 
ৃব�াি� বা ব�াি� সংসদ অন� �কােনা উ�তর কতপ� এর বশ�তা বা আনুগত� �ীকার না 

কের সমােজর অিধকাংশ �লােকর �াভািবক আনুগত� লাভ কের, তেব ঐ িনিদ� � ব�াি� 
ৃবা ব�াি�সংসদ সাব�েভৗম এবং উ�� তন কতপ�েক িনেয় গেড় ওঠা সমাজ হল 

রাজৈনিতক ও �াধীন ।” আভ��রীন সাব�েভৗমতার অথ � হল রাে�র অভ��ের অথা� ৎ 

রাে�র �ভৗগিলক সীমানার মেধ� রাে�র আইন হল চূড়া� ও অপিরহায� । অন�িদেক 

আ�জ� ািতক ��ে� অন� রা� বা �িত�ােনর িনেদ� েশ পিরচািলত না হওয়ার �মতা । 
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অথা� ৎ সাব�েভৗিমকতার �কাশ আভ��রীন ও বািহ�ক উভয় িদক �থেকই �েয়াজ� ।

 সুতরাং উপেরা� আেলাচনার ��ি�েত ভারতেক সাব�েভৗম রা� বেল 

অিভিহত করা যায় । কারণ ভারেতর অভ��ের ভারতীয় আইন চূড়া� এবং 

অ�িতহতভােব কায�কর । ভারেতর �িত� ব�াি� বা সং�া ভারেতর আইন �মেন 

চলেত বাধ� । একই রকম ভােব �বেদিশক ��ে�ও ভারত অন� িবেদশী রাে� �ারা 

পিরচািলত নয় । ভারত অ�ণাচল �েদশ স�েক�  কী িস�া� �হণ করেব তা চীন বা 

মািক� ন যু�রা� ি�র কের িদেত  পাের না ।

২.৩.২ সমাজত� (SOCIALISM)

 ভারেতর মূল সংিবধােন ‘সমাজত�’ শ�� যু� িছল না ১৯৭৬ সােল ৪২ তম 

সংিবধান সংেশাধেনর মাধ�েম শ�� যু� হয় । অধ�াপক সুভাষ িস. কাশ�প বেলন, 

“ভারতীয় সংিবধান �েণতারা ভারেত অথ�ৈনিতক ন�ায় িবচার বা ময�াদা ও সুেযােগর 

��ে� সমতার কথা বলেলও �কােনা রাজৈনিতক মতাদশ� বা অথ�ৈনিতক মতবােদর 

�িত �বণতা �কাশ করেত আ�হী িছেলন না।” যাইেহাক, ৪২ তম সংিবধান সংেশাধন 

কের ভারতেক সমাজতাি�ক রা� বেল অিভিহত করা হেয়েছ ।

 সাধারনভােব সমাজত� বলেত �বাঝায় ব�াি�গত মািলকানার অবসান ও 

সামািজক মািলকানার �িত�া । মিরস কনেফাথ � বেলেছন, “Socialism is the 

social ownership of the means of production and their utilization to 

satisfy the material and cultural requirements of the whole society.” 

�ািলন সমাজত� বলেত বেলন, “He who does not work, neither shall he 

eat.”

 �মতী ইি�রা গা�ীর উেদ�ােগ ‘সমাজত�’ শ�� ��াবনায় যু� হয় । �সই 

সময় িতিন বেলন ‘আমােদর িনেজেদর ধরেনর সমাজত�’ ভারেত �িতি�ত হেব । 

�থাগত সমাজত� ভারেত �িতি�ত হেব না ; কারণ ভারেত সম� উৎপাদেনর 

উপায়সমূেহর জাতীয়করণ বা ব�াি�গত মািলকানার অবলুি� ঘটেব না । তেব �য সব 

��ে� জািতয়করণ �েয়াজন বেল মেন করা হেব, �ধুমা� �স�িলর জািতয়করণ হেব 

। তেব বত� মান ভারেত সমাজত� �েরর কথা, তার �কােনা �বিশ��� আর �নই । ভারেত 

উদারৈনিতক গণত� তথা পঁুিজবাদী ব�ব�া বহাল তিবয়েত অব�াহত রেয়েছ ।
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২.৩.৩ ধম� িনরেপ�তা (SECULAR)

 ভারতীয় সংিবধােন সমাজতে�র মেতা ‘ধম�িনরেপ�’ শ�� ৪২তম সংিবধান 

সংেশাধেনর মাধ�েম যু� হয় । ধম�িনরেপ� রা� বলেত ধম � িবেরাধী বা ধম�হীন রা�েক 

�বাঝায় না । এর অথ � হল এমন এক রা� ব�ব�া যা িবেশষ �কােনা ধেম�র পৃ�েপাষকতা বা 

িবেরাধীতা কের না । অথা� ৎ রা� ধম � স�েক�  িনরেপ� থােক । ভারেত িবিভ� ধমা� বল�ী 

মানুষ দীঘ�িদন ধের পাশাপাশী বসবাস কের আসেছন । ১৯৪৭ সােল ধেম�র িভি�েত 

ভারত িবভাজন হেলও ভারত িক� �িতেবশী রা� পািক�ােনর মেতা রাে�র মেতা 

ধম�য় রা� িহেসেব িনেজেক িচি�ত কেরিন ।

 িবংশ শতা�ীেত ভারেতর ধম�িনরেপ� চির� সমস�ার মুেখামুিখ হয় । ১৯৯২ 

সােলর ৬িডেস�র অেযাধ�ার বাবির মসিজদ �ংস ভারতীয় ধম�িনরেপ�তা কলুিষত 

কেরেছ । আবার ২০০২ সেল আেমদাবােদ �মাদী সরকােরর সা�দািয়ক শি�েক 

�মাকািবলা করার ব�থ�তা মানুষেক হতচিকত কের �তােল । সা�দািয়ক দল�িল ধম�য় 

ভাবােবগেক কােজ লািগেয় রাজৈনিতক �মতা দখেল ব�� হেয় পড়েছ । তেব ভারত 

তার ধম�িনরেপ� চির� বজায় রাখেত সব সময় তৎপর রেয়েছ ।

২.৩.৪ গণত� (DEMOCRACY)

 ভারতেক সংিবধােনর ��াবনায় গণতাি�ক রা� বেল উে�খ করা হেয়েছ । 

িক� ভারেত কী ধরেনর গণত� �িতি�ত হেব �স স�েক�  সংিবধােন সুিনিদ� � কের 

িকছু উে�খ করা �নই ।

 সংিবধান �েণতারা ভারেত রাজৈনিতক গণতে�র সে� অথ�ৈনিতক ও 

সমািজক গণত�েক স�সািরত করেত আ�হী িছেলন । এ �সে� জওহরলাল �নহ� 
ুবেলেছন “ভারেত �াধীনতার সােথ সােথ িনর� জনগেণর মুেখ অ� তেল �দবার ব�ব�া 

সুিনি�ত করা হেব” ব�ত ভারেত সাব�জনীন �া�বয়ে�র িভি�েত �ভাটািধকার 

�ীকৃত । ৫বছর অ�র জনগণ সরকার গঠন কের । ১৯৫২ সাল �থেক ২০১৬ সাল পয�� 

১৭ বার সাধারন িনব�াচন অনুি�ত হেয়েছ । জনগণ এই িনব�াচেন �তঃ�ূত� ভােব অংশ 

�হণ কেরেছ ।

 িক� ব� সমােলাচক ��াবনায় গণত� শ�� �ধু বাগাড়�র বেল উে�খ 
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কেরন । তােদর মেত ভারেত সাব�জনীন �ভাটািধকার �ীকৃত হেলও সাব�জনীন িশ�ার 

�সার ঘেটিন ।২০০১ সােলর জনগণনা অনুসাের ভারেতর মা� ৬৫.৩৮ শতাংশ মানুষ 

�া�র । অথচ �জ. এস. িমল সাব�জনীন িশ�ােক সাব�জনীন �ভাটািধকােরর পূব�শত�  

বেল মেন কেরন । এটা  অন�ীকায� �য �ভাটািধকােরর যথাযথ �েয়াগ করেত হেল 

সাব�জনীন িশ�া জ�ির । তথািপ বত� মান ভারত ‘বৃহ�ম গণতে�র’ �দশ বেল �ীকৃিত 

লাভ কের থােক ।

২.৩.৫ �জাতাি�ক রা� (REPUBLIC)

 ভারতীয় সংিবধােনর ��াবনায় ভারতেক এক� �জাত� বেল অিভিহত করা 

হেয়েছ । সুভাষ িস কাশ�প (Subhash C. Kashyap) বেলন ‘�জাত�’ হল এক 

�কার রা�ব�ব�া �যখােন জনগণ চরম �মতার অিধকারী, �কােনা �কােরর িবেশষ 

সুিবধােভাগী ��নী অনুপি�ত এবং সম� সরকাির পদ সকেলর জন� উ�ু� । এই 

ব�ব�ায় �কােনা বংশানু�িমক শাসক থােকন না এবং রা��ধান িনিদ� � সমেয়র জন� 

িনযু� হন । ম�ািডসন বেলন, “Republic is a government which derives its 

power directly or indirectly from the great body of the people, and is 

administrated by porosus holding their offices during pleasure, for a 

limited period, or during good behavior.”

 ভারত �জাতাি�ক রা� কারণ এখােন শাসক জনগণ �ারা পেরা�ভােব 

িনব�ািচত হন । িতিন বংশানু�িমক শাসক নন । তাঁর কায�কােলর �ময়াদ পাঁচ বছর । 

শাসক সংিবধান িবেরাধী কাজ করেল ইি�চেম� অথা� ৎ পদচূ �িতর স�ুখীন হেবন । এই 

সব �জাতাি�ক �বিশ�� � ভারেত িবদ�মান থাকেলও িকছু িকছু তাি�ক 

কমনওেয়লেথর সদস�পদ ভারেতর �জাতাি�ক চিরে�র পিরপ�ী বেল মেন কেরন । 

কমনওেয়লেথর সদস�পদ ���ামূলক হওয়ায় এই অিভেযাগ অমূলক । সুতরাং 

ভারত ও ���ায় �য �কােনা িদন কমনওেয়লেথর সদস�পদ ত�াগ করেত স�ম ।

২.৩.৬ ন�ায়িবচার (JUSTICE)

 ভারতীয় সংিবধােনর ��াবনায় ন�ায়িবচােরর কথাও উি�িখত হেয়েছ । 

ন�ায়িবচাের অথ � হল ব�াি��াথ�, �গা�ী �াথ � এবং ব�াি� ��নীর �ােথ�র মেধ� এবং 



অন�ান� �লাকসমােজর �ােথ�র মেধ� সম�য়সাধন করা । ভারেত �াধীনতা, সাম� ও 
ৃ�াতে�র �থেক ও ন�ায়িবচারেক অত�ািধক ��� িদেয়েছ, ভারেত ন�ায়িবচার 

�ধুমা� আদালেতই সীমাব� নয়, এর িব�ৃিত সামািজক অথ�ৈনিতক ও রাজৈনিতক 

��ে�ও �সািরত ।

 সামািজক ন�ায়িবচার বলেত জািত, ধম�, বণ�, জ��ান, �ী-পু�ষ িনব�েশেষ 

সকল নাগিরকেক সমান বেল গণ� করা �বাঝায় । ভারেতর সংিবধােনর ১৫ নং ধারায় 

সরকাির �ানসমূেহ সকেলর �েবশািধকারেক সুিনি�ত করা হেয়েছ । একইরকম 

ভােব ১৭ নং ধারায় অ�ৃশ�তােক িনিষ� করার পাশাপািশ তা পালন আইনেযাগ� 

অপরাধ বেল �ঘাষণা কের সামািজক ন�ায় িবচার �িত�ার �েচ�া ল�� করা যায় । 

জওহরলাল �নহ� বেলন, “Soial justice has always exercised on appeal 

to sensitive purposes. The basic attraction of Materialism for 

millions of people was not, I think, its attempt at Scientific theory but 

its o passion for social justice.” কােজর ��ে� মানিবক পিরেবশ, 
ৃমাত�কালীন সুেযাগ, অবসর িবেনাদন, অনু�ত ��নীর অথ�ৈনিতক �ােথ�র �সার, 

নূ�নতম মজুির ইত�ািদ । সামািজক ন�ায়িবচােরর িদেক অিভমুখেক �সািরত কের 

আবার সংিবধােনর ৩৯ নং ধারাব অথ�ৈনিতক ন�ায়িবচার �িত�ার কথা বলা হেয়েছ । 

এখােন বলা হেয়েছ -

 (i)  �িত� নাগিরক যােত পয�া� জীবনধারেনর সুেযাগ পায় ।

 (ii) স�েদর মািলকানা এমনভােব িন��ন করা হেব যােত �বিশ সংখ�ক 

জনগেণর কল�াণ সাধন হয় ।

 (iii)  নারী ও পু�ষ যােত সমান কােজর জন� সমান �বতন পায় ।

 (iv) সমােজর িশ� ও যুব স�দায় যােত �শাষনমু� সমােজ ময�াদা সহ 

বসবাস করেত পাের । 

 সংিবধােনর ৩৬ - ৫১ নং ধারায় নানাভােব অথ�ৈনিতক, ন�ায়িবচার �িত�ার 

কথা বলা হেয়েছ । এছাড়াও সংিবধােনর ��াবনায় রাজৈনিতক ন�ায়িবচােরর কথা বলা 

হেয়েছ । ১৬ ন�র ধারায় সরকাির চাকিরর ��ে� জািত, ধম�, বন�, বংশ িনিব�েশেষ 

সকেলর সমান অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ । ৩২৫ ও ৩২৬ ন�র ধারা অনুসাের সকল 
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�া� বয়ে�র �ভাটািধকার �দওয়া হেয়েছ । তপিশিল জািত ও উপজািতেদর জন� 

আসন সংর�েনর ব�ব�া রাজৈনিতক ��ে� ন�ায়িবচার �িত�ার পদে�প বেল মেন 

করা  হয় ।

 তেব �াধীনতা লােভর পর ভারেত অথ�ৈনিতক �বষম� �বেড় চলায় �কৃত 

ন�ায়িবচার আজও �িতি�ত হয়িন । “একজন ব�াি�র জন� এক �ভাট, নীিত কায�কর 
ুহেলও অিশ�া, অসাম�, দাির� মানুেষর �ভাটেক মূল�হীন কের তেলেছ ।

২.৩.৭ �াধীনতা (LIBERTY) 

 ‘�াধীনতা’ ধারনা�র উৎপি� ল�া�ন শ� ‘Liber’ �থেক যার আ�িরক অথ �

হল দাস� �থেক মুি� । ভারতীয় সংিবধােনর ��াবনায় �াধীনতােক ইিতবাচক িদক 

�থেক যু� করা হেয়েছ । ��াবনায় বলা হেয়েছ - িচ�া, মত�কাশ, িব�াস, ধম�, 

উপাসনার �াধীনতা ভারতীয় নাগিরকরা �ভাগ করেব । �মৗিলক অিধকােরর নানা ধারায় 

ব�াি� ও রাে�র িবকােশ �াধীনতােক বা�বািয়ত করার �েচ�া �দখা �গেছ । উদাহরণ 

��প সংিবধান এর  ১৯ ন�ং ধারায় ৬ � �াধীনতার মেধ� বা�  �াধীনতা ও মতামত 

�কােশর �াধীনতার কথা বলা হেয়েছ এবং ২৫ -২৮ ন�র ধারায় ধমা� চরেণর �াধীনতার 

উে�খ করা হেয়েছ, যা ইিতবাচক কারণ ব�াি� তার প��মেতা ধমা� চারণ করেত 

পাের । তেব �াধীনতার অথ � যা খুিশ করার অিধকার নয় ; �াধীনতা ততটাই �হণীয় 

যত�ন না তা অেন�র �াধীনতায় হ�ে�প করেছ । এই কারেন জন�ােথ�র �াধীনতােক 

যুি�িস� সীমাব�তা বা Reasonable restriction এর আওতায় আনা হেয়েছ ।

২.৩.৮. সাম� (EQUALITY)

 সাধারনভােব সাম� বলেত �বাঝায় �য সকল মানুষই আইেনর �চােখ সমান । 

রা� কাউেক র�া করা বা শাি� �দওয়ার ��ে� �কােনা রকম �বষম� করেব না । �িত� 

নাগিরক জ�সূে� সকল সরকাির দ�ের, স�ােন ও অব�ােন �মধা ও �যাগ�তার 

িভি�েত সুেযাগ পােব । তেব ভারতীয় সংিবধােনর ��াবনার �ধুমা� ময�াদা ও 

সুেযােগর ��ে� সােম�র কথা বলা হেয়েছ । তেব এর আইনগত, সামািজক, 

রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতক িদক আেছ । �িত� নাগিরক আইেনর �চােখ সমান ও 

�দেশর আইন �ারা সমভােব রি�ত । জািত, ধম�, বণ�, বংশ এবং �ী-পু�ষ িনিব�েশেষ 
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সকেলই �য �কােনা সাব�জনীন �ােন �েবেশর অিধকার এবং সরকাির চাকির লােভর 

��ে� সমান অিধকার �ভাগ কের থােক ।

 তেব ভারেত অথ�ৈনিতক �বষম� ব�পক ভােব িবরাজ করায় অন�ান� ��ে� 

সাম� �কৃত অেথ � স�ব নয় । স�দশালী �গা�ী বা মানুষ আজও ময�াদা ও সুেযাগ সুিবধা 

লােভর ��ে� অিধক সুিবধা লাভ কের থােক ।

ৃ২.৩.৯ �াত�েবাধ (FRATERNITY)

ৃ সাম�, �াধীনতা ও ন�ায়িবচার ভারতীেয়র মেধ� �াত� �বাধেক �সািরত   

কের । তাই ভারেত নানা ভাষা, নানা মত, নানা জািত, নানা সং�ৃিতর মানুষ বসবাস 

করেলও তারা সবাই ভারতমাতার স�ান বেল মেন কেরন । �মৗিলক অিধকারসমূহ 

নাগিরকেদর মেধ� �বষেম�র ভাবনােক �িতহত কের এবং িনেদ� শমূলক নীিতসমূহ 
ৃসামািজক ও অথ�ৈনিতক সাম� �িত�ার সােথ সােথ �াত� �বাধেক উ�� করেত ু

ৃ�য়াসী । �াত�েবােধর ধারণােক সু�িতি�ত করেত �মৗিলক কত� েব�র ((৫১ক) 

সংেযাজন করা হেয়েছ । এ �সে� ডঃ িব. আর. আে�দকর বেলিচেলন - “Fraternity 

Indians being one common brotherhood of all Indians - of unity and 
ৃsolidarity to social life.” তেব ভারেত িনব�াচনী রাজনীিতর কারেন �াত�েবাধ 

ব�াপকভােব �িত�� হেয় পেড়েছ ।

২.৩.১০ ব�াি�র ময� াদা (DIGNITY OF INDIVIDUAL)

 ব�াি� �াধীনতা, সাম� ইত�ািদেক �মৗিলক অিধকােরর �ারা সুরি�ত কের 

জীবেনর মানেক উ�ত করা এবং রাে�র িনেদ� শমূলক নীিতর �ারা জীবনযা�ার 

উ�য়েনর অ�ীকার করা হেয়েছ । �মৗিলক অিধকােরর ১৭ ন�র ধারায় অ�ৃশ�তার 

অবলুি�র মাধ�েম ব�াি�র ময�াদােক সু�িতি�ত করা হেয়েছ । এছাড়া �িত� ব�াি� 

তার অিধকার তথা ময�াদােক সুরি�ত করার জন� সু�ীমেকােট� র কােছ সরাসির 

আেবদন করেত পাের । এই সব কারেণ সংিবধােনর ��াবনায় ব�াি�র ময�াদােক 

��ে�র সােথ উে�খ করা হেয়েছ ।
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২.৩.১১ জািতর ঐক� ও সংহিত (UNITY AND INTEGRITY OF 

THE NATION)

 ব�াি�র অিধকার ও ময�াদােক সুরি�ত করার জন� জািতর ঐক� ও সংহিত 
ৃজ�ির । �াত�েবােধর িব�ােরর মাধ�েম জাতীয় ঐক� গেড় �তালা স�ব । জাতীয় ঐক� 

ও সংহিত ছাড়া �দেশর অথ�ৈনিতক উ�িতও স�ব নয় । সংিবধােনর ৫১ (ক) ধারায় বলা 

হেয়েছ �িত� নাগিরকেকর কত� ব� হল �দেশর সাব�েভৗম�, আ�িলকতা ও 

িবি��তাবাদ এবং সেব�াপির জািতগত স�াস ভারেতর জাতীয় ঐক� ও সংহিতর পেথ 

বাঁধা ��প হেয় দািড়েয়েছ ।

ূ সুতরাং একথা বলা যায় �য, প ��াবনার িবে�ষেনর মাধ�েম স�ন� সংিবধান 

স�েক�  পাঠেকর সাম�ীক ধারনা গেড় ওেঠ । অথা� ৎ ��াবনার মাধ�েম সংিবধােনর 

আ�ার বিহঃ�কাশ ঘেট । কায�ত ��াবনার মাধ�েমই সংিবধােনর দাশ�িনক িভি� মূত�  

হেয় উেঠেছ । অি�ন (Austin) বেলন ��াবনার মাধ�েম ভারেতর পুনজ� � সুিনি�ত 

হেয়েছ । “The preamble is the most precious part of the constitution . It 

is te soul of the constitution. It is key to the constitution.”

২.৪ অনুশীলনী

সংি�� ��াবলী

(ক) ‘ভারত এক� সাব�েভৗম রা�’ - ব�াখ�া কর ।

(খ) ‘সমাজত�’ ও ‘ধম�িনরেপ�তা’ বলেত কী �বাঝ ?

(গ) ‘গণত�’ ও ‘�জাতে�র’ মেধ� পাথ�ক� িন�পন কর ।

(ঘ) ‘জািতর ঐক� ও সংহিত’ বলেত কী �বাঝায় ?

(ঙ) ‘সাম�’ ও ‘�াধীনতার পাথ�ক� কী ?

রচনাধম� ��াবলী 

(ক) ভারতIয় সংিবধােনর ��াবনা সংযু� করার কারণ কী িছল ?

(খ) ভারেতর সংিবধােনর ��াবনার তাৎপয� আেলাচনা কর ?

��নী

26



২.৫ িনব�ািচত ��প�ী

(ক) M.V. Pylee, “India’s Constitution”, S. Chand and Co. New Delhi, 

2001

(খ) J.C. Johari, “Indian Constitution and Politics”, Vishal 

Publications, Jalandhar, 2001.
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ূ৩.১ - ভিমকা

ু৩.২ - ভারতীয় সংিবধােন অ�ভ� � �মৗিলক অিধকার ও তার �বিশ��

৩.২.১ - সােম�র অিধকার

৩.২.২ - �াধীনতার অিধকার

৩.২.৩ - �শাষেনর িব�ে� অিধকার

৩.২.৪ - ধম�য় �াধীনতার অিধকার

৩.২.৫ - সাং�ৃিতক ও িশ�াগত অিধকার

৩.২.৬ - সাংিবধািনক �িতিবধােনর অিধকার

৩.৩ - ভারতীয় নাগিরকেদর �মৗিলক কত� ব�

৩.৪ - অনুশীলনী

৩.৫ - িনব�ািচত ��প�ী

ূ৩.১  ভিমকা

 ভারত ১৯৪৭ সােলর আেগ পয�� পরাধীন িছল । আর পরাধীন ভারেত নাগিরকেদর 

অিধকােরর িচ�া িছল ক�কি�ত । তেব ১৮৯৫ সেলর ভারতীয় সংিবধান িবল (The 

Constitution of India Bill , 1895)  পােশর মাধ�েম ভারতীয় জনগেণর 

বা� �াধীনতা, �াধীন িশ�া ও ব�াি� �াধীনতার মত িকছু অিধকার সীমাব� ভােব �ভােগর 
ুঅিধকার সং�া� দািব ��� �পেত থােক । �াধীনতার পর ১৯৫০ সােলর নতন সংিবধােন 

�াভািবক ভােবই �বশ িকছু অিধকার িলিপব� হয় । ভারেতর সংিবধােন �ধানত িতন ধরেনর 

অিধকার �দখা যায় - �মৗিলক অিধকার (১২ - ৩৫ ন�র ধারা), িনেদ� শমূলক বা নীিত সমূহ 

(৩৬ -৫১ন�র ধারা) এবং িবিধব� অিধকার (৩০০ ক ন�র ধারা) ।

 তেব সাধারণভােব �য সকল অিধকার মানুেষর ব�াি�� িবকােশর ��ে� একা� 
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অপিরহায� তােকই �মৗিলক অিধকার বলা হয় । অধ�াপক �গ�াদাস বসুর ভাষায় “A 

fundamental right is one which is protected and granted by the 

written constitution of the state.” অথা� ৎ �মৗিলক অিধকার হল �সই সম� 

অিধকার যা �দেশর িলিখত সংিবধান �ারা রি�ত ও সুিনি�ত । ভারেত অবশ� �মৗিলক 

অিধকার িভ� অেথ � ব�ব�ত । কারণ ব�ি�� িবকােশর জন� �য সম� সুেযাগ সুিবধা 

একা� �েয়াজনীয়, তার সব�িল �ীকার করা হয় িন । �যমন - কেম�র অিধকার ভারেত 

�মৗিলক অিধকার নয় । একই রকমভােব স�ি�র অিধকার ও িবিধব� অিধকার িহেসেব 

�ীকৃত । এক কথায় বলা যায় �মৗিলক অিধকার�িল �দেশর সে�� া� আইন, শাসন 
ৃআইন ও িবচার িবভাগ কত� ক এই আইন�িল বািতল করা যায় না । আবার সাধারণ আইন 

পােশর প�িতেত এই অিধকার �িলেত বািতল করা যায় না  এ�িল �ধুমা� সংিবধান 

বিণ�ত প�িতেত পিরবত� ন করা যায় ।

ু৩.২ ভারতীয় সংিবধােনর অ�ভ� � �মৗিলক অিধকার ও তার 

�বিশ��

ৃ ভারতীয় সংিবধােনর ততীয় অধ�ােয় ১২ �থেক ৩৫ন�র ধারায় নাগিরকেদর 

�মৗিলক অিধকার সমূহ িলিপব� আেছ । মূল সংিবধােন ৭� অিধকারেক �মৗিলক 

অিধকার িহেসেব গণ� করা হেলও ৪৪ তম সংিবধান সংেশাধেনর পর ১৯৭৮ সাল �থেক 

স�ি�র অিধকার �মৗিলক অিধকােরর আওতায় পেড় না । বত� মােন �য �মৗিলক 

অিধকার�িল �ীকৃত তা হল - 

 (১) সােম�র অিধকার

 (২) �াধীনতার অিধকার

 (৩) �শাষেনর িব�ে� অিধকার

 (৪) ধমা� চরেণর অিধকার ।

 (৫) িশ�া ও সং�ৃিতর অিধকার ।

 (৬) শাসনতাি�ক �িতিবধােনর অিধকার ।

 ভারতীয় সংিবধােন িলিপব� এই ৬� �মৗিলক অিধকােরর সাধারণ �বিশ�� 
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�িল হল -

(১) অিধকার�িল মূলত সামািজক ও রাজৈনিতক চিরে�র

 ভারতীয় সংিবধােন িলিপব� অিধকার�িল মূলত রাজৈনিতক ও সামািজক 

চিরে�র । অথ�ৈনিতক অিধকােরর ওপর সংিবধােন িবেশষ ��� �দওয়া হয়িন । �সই 

কারেন অেনেক ভারতীয় সংিবধান �ীকৃত �মৗিলক অিধকার সমূহেক খি�ত ও 

সীমাব� বেল থােকন ।

(২) আদালত �ারা বলবৎেযাগ�

 ভারতীয় সংিবধােন িলিপব� �মৗিলক অিধকার�িল আদালত �ারা বলবৎ 

�যাগ� । নাগিরক অিধকার র�া করা রাে�র পে� বাধ�তামূলক । সংিবধােনর ৩২ ন�র ও 

২২৬ ন�র ধারা অনুসাের সু�ীম �কাট�  ও হাইেকাট�  �লখ (Writ) জাির কের �মৗিলক 

অিধকার বলবৎ কের এবং শাসন ও আইন িবভােগর ���াচার �থেক নাগিরকেদর র�া 

কের থােক ।

(৩) যুি�সংগত বাধািনেষধ আেরাপ

 সংিবধােন বিণ�ত �মৗিলক অিধকােরর �িত�র সে� ‘যুি�স�ত বাধািনেষধ’ 

(Reasonable Restriction) আেরাপ করার কথা বলা হেয়েছ । জাতীয় শৃ�লা, 

জাতীয় ঐক� ও সংহিত ইত�ািদ কারেন বা�  �াধীনতার অিধকার তথা অন�ান� �মৗিলক 

অিধকােরর ‘যুি�সংগত বাধািনেষধ’ আেরাপ করা যায় ।

(৪) জ�ির অব�ায় কায� কর নয়

 �দেশ জ�ির অব�া জাির হেল �মৗিলক অিধকার সীমাব� হেয় পেড় । ৩৫৯ 

ন�র ধারা অনুসাের রা�পিত �মৗিলক অিধকার বলবৎ করার �মতােক বািতল করেত 

পােরন । ভারত - পািক�ান বা ভারত - চীন যুে�র সময় �মৗিলক অিধকার �িগত রাখা 

হেয়িছল ।

(৫) অনু�ত স�দােয়র জন� িবেশষ ব�ব�া

 ভারতীয় সংিবধােন অনু�ত স�দােয়র জন� িবেশষ সংর�েণর অিধকার 

�দওয়া হেয়েছ । �যমন - তপিশলী জািত ও উপজািতর জন� আইনসভা িনব�াচন, 

��নী

31



উ�িশ�া ও সরকাির চাকিরেত িনওেগর ��ে� িবেশষ সংর�ণ ব�ব�া �চিলত ।

(৬) বা�ব স�ত নয়

 সংিবধােন িলিপব� �মৗিলক অিধকার�িল কীভােব বা�বািয়ত হেব �স িবষেয় 

�কান উে�খ �নই । অথা� ৎ অিধকার �ঘাষনাই যেথ� নয় ; �সই �ঘাষনা কায�কর করার 

সাংিবধািনক ব�ব�া না থাকেল তা বা�েব কতটা কায�কর হেব, তা িনেয় �� �থেকই 

যায় । ভারেতর �মৗিলক অিধকার �িল ও এর ব�ািত�ম নয় ।

(৭) িনবত� নমূলক আটক আইন

 ভারতীয় সংসদ আইন �ণয়ন কের �মৗিলক অিধকার �িলেক সং�িচত বা 

সীমাব� করেত পাের । সংিবধান �হেণর পর �থেকই িনব�তনমূলক আটক আইন 

(Preventive Detention Act), ভারতর�া আইন, আভ��রীন িনরাপ�া র�া 

আইন, জাতীব িনরাপ�া আইন, টাডা এবং সা�িতক POTA (prevention of 

ৃorgansed Terrorist Act) �ভিতর কারেণ িবিভ� সমেয় নাগিরকেদর �মৗিলক 

অিধকার সং�িচত হেয়েছ ।

(৮) �মৗিলক কত� ব� 

 ভারেতর সংিবধান �থেম �ধুমা� অিধকার�িল উি�িখত হেয়িছল । িক� 

কত� ব�হীন অিধকার মূল�হীন, তাই ১৯৭৬ সােল ৪২ তম সংিবধান সংেশাধন কের 

নাগিরকেদর �মৗিলক কত� ব��িল িলিপব� হেয়েছ । বত� মােন ভারেতর সংিবধােন 

�মৗিলক অিধকােরর সে� কত� ব��িল ওতে�াতভােব যু� ।

(৯) �ভাটািধকার �মৗিলক অিধকার নয়

 ভারেতর সংিবধােন �ভাটািধকার রাজৈনিতক অিধকার িহসােব িবিধব� 

ুহেলও �মৗিলক অিধকাের অ�ভ� � করা হয়িন । সংিবধােনর ৩২৬ ন�র ধারা অনুসাের 

�ভাটািধকার িবিধব� অিধকার িহেসেব সংযু� হেয়েছ ।

(১০) সম�য়ী �প

 ভারেতর সংিবধােন বিণ�ত �মৗিলক অিধকার �িল িবিভ� �দেশর সংিবধান 
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�থেক অনুসৃত । �যমন - মানবািধকার সং�া� ফরািস �ঘাষনা । মািক� ন যু�রাে�র Bill 

of Rights’ ডাইিসর ‘Rule of Law আয়ারল�াে�র ও জাপােনর �মৗিলক অিধকার 

সমূেহর গভীর �ভাব ভারতীয় সংিবধােন বিণ�ত �মৗিলক অিধকাের �দখা যায় । আবার 

উদার গণতাি�ক মতাদশ�, গা�ীবাদী ও মাক� সীয় মতাদেশ�র সম�য়ী �প �মৗিলক 

অিধকাের �দখা যায় ।

 উপেরা� �বিশে��র িভি�েত বলা যায়, ভারতীয় সংিবধােন িলিপব� �মৗিলক 

ূঅিধকার�িল অস�ণ�, সংেশাধনেযাগ� এবং সীিমত হওয়ায় তার �েয়াগ অিধকাংশ 

��ে�ই অথ�হীন হেয় পেড়েছ । যাইেহাক ভারেতর সংিবধােন বিণ�ত অিধকার�িলর 

�কৃিত সংে�েপ উে�খ করা হল ।

৩.২.১. সােম�র অিধকার

 �বষেম�র অবসানই হল গণতে�র �ধান ল�� । ১৭৭৬ সােল মািক� ন 

যু�রাে�র �াধীনতা সং�া� �ঘাষনা পে� বলা হেয়িছল, “All men are equal” যা 

�বষেম�র অবসানেক িনেদ� শ কের এই আদেশ�র �ারা সংঘ�ত হেয়িছল ফরািস িব�ব, 

যার মূল দািব িছল “Liberty,  Equality, Fraternity’ অথা� ৎ �াধীনতা সাম� ও 
ৃ�াত� । ভারতীয় সংিবধােনর ১৪ �থেক ১৮ ন�র ধারায় সােম�র অিধকার �থম ও �ধান 

�মৗিলক অিধকার িহেসেব �ঘািষত ।

(ক) আইেনর �চােখ সমান ও সমভােব সংরি�ত হবার অিধকার (১৪নং ধারা)

ূ সংিবধােনর ১৪নং ধারায় বলা হেয়েছ “ভারেতর ভখে� �েত�ক ব�াি� 

আইেনর �চােখ সমান (Equality before the law) এবং আইেনর �ারা সমানভােব 

রি�ত হওয়ার অিধকার (Equal protection of law) �থেক বি�ত হেব না” অথা� ৎ 

�কােনা বাি� যতই ময�াদাস�� �হাক না �কন আইেনর �ি�েত তার �কােনা িবেশষ 

�ান �নই । সমান অপরাধ করেল সমান শাি� �ভাগ করেবন । �ধানম�ী �থেক সাধারণ 

ব�াি� সকেলইও আইেনর �ি�েত সমান । এই অংশ� ি�েটেনর ‘আইেনর অনুশাসন’ 

(Rule of Law) ত� অনুসাের ভারতীয় সংিবধােন িলিপব� হেয়েছ । আইেনর �ারা 

সমানভােব রি�ত হবার অিধকার ধারনা� মািক� ন যু�রাে�র আইেনর যথািবিহত 

প�িত (Due process of law) তে�র অনুসরেন ভারেতর সংিবধােন িলিপব� করা 

হেয়েছ । এর অথ � হল একইরকম পিরি�িতেত আইন সকেলর ��ে� সমানভােব 
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�েযাজ� হেব ।

 িক� বা�েব আইেনর �ি�েত সকেল সমান নয়  ভারতীয় সংিবধােন এই 

নীিতর কত�িল ব�ািত�ম ল�� কের যায় �যমন - রা�পিত ও রাজ�পাল �পেদ 

থাকাকািলন তাঁেদর �মতা �েয়াগ ও কত� ব� স�াদেনর জন� আদালেতর কােছ 

�কিফয়ত িদেত হয় না, তাঁেদর িব�ে� �ফৗজদাির মামলা দােয়র করা যায় না । 

এমনিক �পেদ থাকাকািলন এঁেদর ��ার করা যায় না, �দওয়ািন মামলা দােয়র 

করেত হেলও ২মাস আেগ �না�শ িদেত হয় । সাংসদ ও িবধায়করা ভারতীয় 

সংিবধান অনুসাের িবেশষািধকার �ভাগ করায় তাঁেদর ��ে�ও এই ধারা �যু� হয় 

না ।

(খ) জািত, ধম� , বণ� িনিব� েশষ সমানিধকার (১৫ন�র ধারা)

 সংিবধােনর ১৫ ন�র ধারায় বলা হেয়েছ �য, জািত, ধম�, বণ�, বংশ, �ী-

পু�ষ, জ��ান িনিব�েশষ সকল নাগিরকেদর �দাকান, �রে�ারা,েহােটল এবং 

�েমাদ �ােন �েবশািধকােরর ��ে� রা� �কােনারকম �বষম�মূলক আচরণ 

ূকরেব না । এমন িক রাে�র স�ন� বা আংিশক অথ � সাহায� পিরচািলত �েয়া,�ােনর 

ঘাট বা রা�া ব�বহােরর ��ে�ও �কােনা নাগিরকেক বি�ত করা যােব না । তেব এই 

অিধকােরর ও �� ব�ািত�ম আেছ । �যমন -

 (১) নারী ও িশ�েদর জন� রা� �কােনা ব�ব�া �হন করেল তা 

�বষম�মূলক আচরন বেল িবেবিচত হেব না ।

 (২) িশ�া ও সামািজক িদক �থেক অন�সর ��নীর জন� িবেশষ ব�ব�া 

�হন ও �বষম� বেল িবেবচ� হেব না ।

 �স�ত উে�খ� সমােজ ও িশ�ার অন�সর ��নীর নাগিরকগেণর 

উ�িতর জন� তপিশিল জািত, এবং উপজািতেদর জন� রাজ� �কােনা ব�ব�া �হন 

করেল তা সােম�র ল�ন বেল িবেবচ� হেব না ।

(গ) চাকিরর ��ে� সমানািধকার (১৬নং ধারা)

 সংিবধােনর ১৬ নং ধারায় বলা হেয়েছ সরকাির চাকিরর ��ে� 

নাগিরকেদর সমানািধকার বজায় থাকেব । রা� �ধুমা� ধম�, বণ�, জািত, জ��ান 
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�ী-পু�ষ বা বাস�ােনর �কােনা এক�র কারেণ চাকির বা পেদ িনেয়ােগর ��ে� �বষম� 

করেব না । সরকাির চাকির বা িনেয়াগ ছাড়াও �বতন, পেদা�িত, ছু�, �পনশন ইত�ািদ 

িবষেয়র ��ে�ও সরকার �কােনা �বষম� করেব না ।

 তেব এই অিধকাের ��ে�ও ব�ািত�েমর  উে�খ আেছ । �যমন -

 (১) সংসদ আইন �ণয়েনর মাধ�েম িবেশষ চাকিরর ��ে� �সই রাজ� বা 

�ক�শািসত অ�েল বসবােসর শত�  আেরাপ করেত পাের ।

 (২) অন�সর ও অনু�ত ��নীর নাগিরকেদর জন� রাজ� িকছু চাকির সংর�ণ 

করেত পাের ।

 (৩) আবার ১৬ (৫) ন�র ধারায় বলা হেয়েছ �কান ধম�য় �িত�ােনর সে� যু� 

চাকিরর ��ে� সংি�� ধমা� বল�ী ব�াি�েদর জন� সংর�ণ ব�ব�া থাকা 

সােম�র অিধকােরর পিরপ�ী হেব না ।

(ঘ) অ�ৃশ�তার িবেলাপ সাধন (১৭নং ধারা)

 সংিবধােনর ১৭�র ধারায় অ�ৃশ�তােক আইনত দ�নীয় বেল �ঘাষনা করা  

হেয়েছ । তেব অ�ৃশ�তা �েয়াগ করেত চাইেল ব�াি�র কী শাি� হেব তা ১৯৫৫ সােল 

রিচত ‘অ�ৃশ�তা (অপরাধ) আইেন’ বলা হেয়েছ । এই আইেন বলা হেয়েছ 

‘অ�ৃশ�তা’ বেল �কােনা ব�াি�র হাসপাতােল িশ�া �িত�ােন বা সব�সাধারেণর জন� 

উ�ু� �কােনা মি�র, �দাকান, �হােটল বা �েমাদ�ােন �েবশ িনিষ� অপরাধ বেল 

গণ� করা হেব । এমনিক সকেলর জন� উ�ু� রা�াঘাট, �েয়া, �উবওেয়ল, জলাধার 

ইত�ািদ ব�বহােরর ��ে� ‘অ�ৃশ�’ বেল কাউেক বি�ত করা যােব না । এই অ�ৃশ�তা 

অপরাধ আইন (Untouehability offence Act 1955) পরবত�কােল সংেশািধত 

হেয় �পৗর অিধকার সংর�ণ আইন (Protection of Civil Rights Act) নােম  

িলিপব� হয় ।

(ঙ) উপািধদান িনিষ� (১৮নং ধারা)

 সংিবধােনর ১৮নং ধারায় বলা হেয়েছ সামিরক ও িশ�াগত উপািধ ছাড়া রা� 

অন� �কােনা উপািধ িদেত পারেব না এবং �কােনা ভারতীয় নাগিরক �কােনা িবেদশী 

উপািধও �হন করেত পারেব না । িক� বা�েব সরকার �সই সাংিবধািনক িনেষধা�া 
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ূল�ন কের ১৯৫৪ সাল �থেক ভারতর�, প�ভষণ, প�� ইত�ািদ উপািধ �মাগত 

দান কের চেলেছ । ১৯৭৭ সাল �থেক ১৯৮০ সাল পয�� জনতা সরকার এই সম� 

উপািধ বা �খতাব দান ব� রােখ । িক� পরবত� সরকার এই উপািধদান চালু �রেখেছ । 

সংিবধােন উপািধদােনর বা �খতাব �দােনর �য  ব�ব�া চালু তা সাম� নীিতর সােথ 

সাম�স�পূন� িকনা এ িনেয় মতপাথ�ক� আেছ । ব� সমােলাচক মেন কেরন এ ধরেনর 

উপািধ দান সাম�নীিতর পিরপ�ী ।কারন -

 (১) যাঁরা এই উপািধ লাভ কেরন তাঁেদর সামািজক ময�াদা অন�ান� 

নাগিরকেদর �থেক ব��েন বৃি� পায় ।

 (২) িনেজেদর নােমর সােথ �সই �খতাব ব�বহার করা যােব না বলা হেলও 

ব�ে�ে� তা ব�বহার হয় এবং এই ব�বহার অপরাধ বেল �কাথাও �ঘািষত হয় 

িন ।

 (৩) ব�ে�ে� শাসকেগা�ী িনজ �গা�ীর �লাকেক �খতাব িদেত �দখা যায় । 

আবার অেনেক এই �খতাব দানেক সাম� নীিতর পিরপ�ী মেন কেরন ।

 সােম�র আদশ� ব� �াচীন ও ব� �ত�ািশত । িক� এেক বা�বািয়ত করা 

অত�� ক�ন । ব�তঃ অিথ�ক �বষম� ভারেত সাম� �িত�ার পেথ অন�তম �ধান 

অ�রায় । তেব �ধুমা� অথ�ৈনিতক সাম� এেলই �য সাম� �িত�া হেব তাও নয়, সাম� 

তখনই স�ব যখন মানুষ সােম�র আদশ� �ারা চািলত হেব ।

৩.২.২ �াধীনতার অিধকার

 সােম�র মত �ািধনতা ও ���পূণ � রাজৈনিতক আদশ� । �িত� গণতাি�ক 

শাসন ব�ব�ার �াধীনতার অিধকারেক অন�ান� অিধকােরর �ানেক� বেল িচি�ত করা 

হয় । �াধীনতা গণতাি�ক শাসনব�ব�ার সাফেল�র মূল শত�  ভারতীয় সংিবধােন ১৯ 

�থেক ২১ ন�র ধারায় নাগিরকেদর �াধীনতার অিধকারেক �ীকৃিত �দওয়া হেয়েছ এবং 

২২ ন�র ধারায় কেয়ক� ��ে� ���ার ও আটেকর িব�ে� সংর�েণর অিধকার 

�ীকৃিত �পেয়েছ । এই অিধকার�িল ভারেত কতটা কায�কর তা িবচার করা আবশ�ক ।

(ক) ‘ছ’ �কােরর �াধীনতার অিধকার (১৯নং ধারা)

 ভারতীয় সংিবধােনর ১৯ নং ধারায় বিণ�ত ছ’� অিধকারেক �াধীনতার 
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অিধকােরর মূল িভি� বেল আখ�ািয়ত করা হয় । মুল সংিবধােন ১৯ ন�র ধারায় সাত 

�কােরর �াধীনতার উে�খ িছল ; িক� ১৯৭৮ সােল ৪৪তম সংিবধান সংেশাধেনর  

মাধ�েম ‘স�ি�র অিধকার �ক �াধীনতার অিধকার �থেক বাদ �দওয়া হেয়েছ । 

বত� মােন �য ছয় �কােরর �াধীনতা ১৯ নং ধারা �ীকৃত তা হল -

 (১) বা�  �াধীনতা ও মতামত �কােশর অিধকার ।

 (২) শাি�পূন� ও িনর�ভােব সমেবত হবার অিধকার ।

 (৩) সিমিত বা সংঘ গঠেনর অিধকার ।

 (৪) ভারেতর সব�� �াধীনভােব চলােফরার অিধকার ।

 (৫) ভারেতর �য �কান অংেশ বসবস ও �ািয়ভােব থাকার অিধকার ।

 (৬) �য �কান বৃি�, �পশা �হন বা ব�বসা চালােনার অিধকার  ।

 �স�ত উ�েলখ �য ৪৪ তম সংিবধান সংেশাধন �ারা ১৯(১) (চ) ধারােক বাদ 

ূ�দওয়া হয় তা নয় ; তাছাড়া ও ৩১ নং ধারায় স�ন� অবলুি� ঘেট । তেব স�ি�র 

অিধকার �মৗিলক অিধকার িহেসেব সংিবধােন না থাকেল ও আজ এই অিধকার� 

িবিধব� অিধকার (Statutory right) িহেসেব ৩০০ (ক) ধারায় িলিপব� হেয়েছ ।

(১) বা� �াধীনতা ও মতামত �কােশর অিধকার 

 ভারেতর সংিবধােন ১৯ (১) ধারায় �ধু বা�  �াধীনতা ও মতামত �কােশর 

�াধীনতােক �ীকৃিত �দওয়া হেয়েছ । ভারেতর সংিবধােন সংবাদপে�র �াধীনতােক 

সরাসির �ীকার করা হয় িন । তবুও সংবাদপ��িল এই �াধীনতা �ভাগ কের থােক । তেব 

গণপিরষেদর সদস�বৃ� সংিবধােন সংবাদপে�র �াধীনতা স�েক�  �কােনা উে�খ 

কেরনিন । ১৯৫০ সােল রেমশ থা�ার বনাম মা�াজ রাজ� মামলায় িবচারপিত পত�ল 

ূশা�ী বেলন বা�  �াধীনতার অিধকােরর মেধ�ই সংবাদপে�র �াধীনতা অ�ীভত । 

১৯(১) ধারায় বা�  �াধীনতার সে� মত �কােশর �াধীনতা যু� হওয়ায় এ অিধকার �য 

ব�পকতা লাভ কেরেছ তােত সংবাদপে�র �াধীনতােক সুিনি�ত করা অত�� 

সহজসাধ� । ব�ত বা� �াধীনতা ও মতামত �কােশর �াধীনতা ভারেত গণতে�র 

িভি�েক সুদঢ় কেরেছ । িক� ১৯(১) (ক) ধারায় এই অিধকােরর উপর রা� কেয়ক� 

কারেন ‘যুি�সংগত বাধািনেষধ’ আেরাপ করেত পাের, �যমন - রাে�র িনরাপ�া, 
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িবেদশী রাে�র সােথ ব�ু�পূন� স�ক�  র�া, জনশৃ�লা, িশ�াচার ও �নিতকতা, 

আদালেতর অবমানণা, মানহািন, অপরাধ সংগঠেন �েরাচনা, ভারেতর সাব�েভাম� ও 

সংহিত ইত�ািদ ।

(২) সমেবত হওয়ার অিধকার 

 শাি�পূন� ও িনর�ভােব সমেবত হওয়ার অিধকার গণতাি�ক রাে� অত�� 

���পূন� । জনমত গঠেনর অন�তম বাহন িহেসেব সমেবেত হওয়ার অিধকােরর 

��� অপিরসীম । অধ�াপক M.V. Paylee বেলন “Infact freedom of osscutty 

and freedom of speech go hand in hand” সভা, �শাভাযা�া বা িমিছল িবে�াভ 

সমােবেশর মাধ�েম রাজৈনিতক জনমত িবকিশত হেত �দখা যায় ভারেত এই অিধকার 

ও নানা কারেন যুি� সংগত বাধািনেষেধর আ�তায় আসেত পাের । �যমন - শাি�র�া, 

জনশৃ�লা ও ভারেতর সাব�েভৗিমকতা ও সংহিতর �ােথ � রা� �য �কান সমােবেশর 

ওপর ‘যুি�সংগত বাধািনেষধ’ আেরাপ করেত পাের ।

(৩) সিমিত গঠেনর অিধকার 

 সিমিত বা সংঘ গঠেনর অিধকার �মজীিব ও সাধারণ মানুেষর এক ���পূন� 

অিধকার । এই অিধকার বেল সাধারণ মানুস ও �মিজবী ��নী সংঘ বা সিমিত গেড় 

তুলেত পাের । তেব এই অিধকার ও অিনয়ি�ত নয় । সাব�েভৗম�, সংহিত, জনশৃ�লা ও 

�নিতকতার কারেণ এই অিধকােরর ওপর ও ‘যুি�সংগত বাধািনেষধ’ আেরাপ করা 

যায় ।

 তেব ৪২ তম সংিবধান সংেশাধেনর মাধ�েম জাতীয় �াথ � িবেরাধী সংগঠন 

সমূহেক তথা সিমিত ও সংঘ গঠেনর অিধকারেক সীমাব� করার �মতা সংসেদর 

হােত থাকেব এবং সংসেদর এরকম আইেন সােম�র অিধকার �ু� হেলও বািতল হেব 

না । তেব ৪৩ তম সংিবধান সংেশাধন কের সংসেদর এই সমতােক রদ করা হয় ।

(৪ ও ৫) ভারেতর সব�� �াধীনভােব চলােফরা করার অিধকার এবং �যেকােনা 

অংেশ বসবাস ও �ায়ীভােব বসিত �াপেনর অিধকার 

 ভারেতর �য �কান অংেশ নাগিরক �াধীনভােব চলােফরা ও বসবাস করেত 

পারেব । এই �� অিধকারই এেক অেন�র সােথ সংযু� এবং অিধকােরর মাধ�েমই 



ূভারেতর ভখে�র অিভ�তােক �ীকার করা হেয়েছ । ব�ত ভারেতর �য �কােনা 

নাগিরক �য �কােনা অ�েল �যেত পাের এবং বসবাস করেত পাের । তেব জন�ােথ � বা 

তপিশিল জািত বা উপজািতেদর �ােথ � রা� এই �ই অিধকােরর ��ে� যুি�সংগত 

বাধািনেষেধর সীমাব�তা �সািরত করেত পাের । �যমন ১৯৬৪ সােল উ�র �েদশ 

সরকার বনাম �কৗশলা মামলার রােয় পিততােদর িবেশষ এলাকা হেত অন� এলাকায় 

বসবাস ও ব�বসা িনিষ� কের ।

(৬) �য �কান বৃি� অবল�ন বা �য �কান �পশা, ব�বসা বা বিণজ� চালােনার 

অিধকার 

 ভারতীয় সংিবধান অনুসাের �েত�ক নাগিরক �াধীনভােব �য �কােনা বৃি�, 

�পশা, ব�বসা - বািনজ� অংশ�হন করেত পাের । তেব জন�ােথ � রা� এই অিধকারেক 

সীমাব� করেত পাের । �যমন - �কােনা ব�াি� �িতকারক �ব� উৎপাদন করেত পাের 

না অথবা �াগ ও মেদর ব�বসা ইে�মেতা করেত পাের না আবার �ভজাল ব�বসা বা 

নারীেদর িনেয় ব�বসা করেত পাের না ।

 সুতরাং ভারতীয় সংিবধােনর ১৯ ন�র ধারায় �ীকৃত �াধীনতার অিধকার অবাধ 

ও অিনয়ি�ত নয় । সরকার সংিবধান বিণ�ত পেথ ঐ অিধকােরর ওপর নানা িবিধ িনেষধ 

আেরাপ করেত পাের । এই িবিধ িনেষধ �িলেক ‘যুি�সংগত বাধািনেষধ’ 
ৃ(Reasonable estriction) বেল অিভিহত করা হেয়েছ । তেব সরকার কত� ক 

আেরািপত বাধািনেষধ যুি�যু�  িকনা তা িবচার করার দািয়� আদালেতর ওপর বাত� ায় 

। িক� আদালত িনেজ উেদ�াগী হেয় বাধািনেষেধর �যৗি�কতা িবচার করেত পাের না । 

�ধু �যাি�কতা স�েক�  �কােনা পথ আদালেত �কউ উ�াপন করেলই তেবই তা 

িবচার করেত পাের ।

শাি�দােনর যেথ� �মতা রদ (২০ন�র ধারা)

 সংিবধােনর ২০ ন�র ধারায় শাি�দােনর যেথ� �মতােক রদ করা হেয়েছ । 

এই ধারানুসাের অিভযু� ব�াি�েক শাি� দােনর ��ে� রা�েক িতন� নীিত �মেন 

চলার কথা বলা হেয়েছ , �যমন -

 (ক) রা� �কােনা আইন �ণয়ন কের পূব�বত� �কােনা অপরােধর জন� শাি�র 
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পিরমাণ বাড়ােনা পরবত� সমেয় অপরাধ বেল গণণ� কের শাি� �দওয়া যােব 

না ।

 (খ) একই অপরােধর জন� �কান ব�াি�েক �বার শাি� �দওয়া যােব না ।

 (গ) �কােনা ব�াি�েক িনেজর িব�ে� সা�� িদেত বাধ�করা যােব না ।

 সুতরাং ভারতীয় সংিবধান অনুসাের �কােনা ব�াি�েক দ� �দওয়া যােব 

তৎকািলন আইেনর িনিরেখ । অথা� ৎ �য সমেয় অপরাধ সংগ�ত হেয়েছ �সই সমেয়র 

আইন অনুযায়ী অিভযুে�র দ� �দওয়া যায় । আবার �কােনা আইন �ণয়ন কের পূেব� 

সংঘ�ত �কােনা অপরােধর শাি� �দওয়া যােব না ।

জীবন ও ব�াি�গত �াধীনতা (২১ নং ধারা)

 সংিবধােনর ২১ ন�র ধারায় ভারতীয় নাগিরকেদর জীবন ও ব�াি�গত 

�াধীনতার কথা �ীকার করা হেয়েছ । এই ধারায় বলা হেয়েছ আইনস�ত প�িত ছাড়া 

�কােনা ব�াি�েক তার জীবন ও ব�াি�গত �াধীনতা �থেক বি�ত করা যােব না । 

ভারেতর এই আইনস�ত প�িত আেমিরকা যু�াে�র ‘আইেনর যথািবিহত প�িতর 

(Due Proses of Law) মত নয় । জাতীয় জ�ির অ�া চলাকািলন সমেয়ও এই 

অিধকার বািতল হয় না । ১৯৭৮ সােল ৪৪ তম সংিবধান সংেশাধেনর মাধ�েম জ�ির 

অব�া চলাকািলন সমেয় জীবন ও ব�াি�গত �াধীনতার অিধকার �থেক নাগিরকেদর 

বি�ত করা যােব না ।

অৈবধ আটক ও ���াের িব�ে� অিধকার (২২ নং ধারা)

 সংিবধােনর ২২ নং ধারায় �াধীনতার অিধকােরর সে� অৈবধ আটক ও 

���ােরর িব�ে� সংর�েণর অিধকার । এই ধারা অনুসাের �কােনা ব�াি�েক ���ার 

করা হেল তােক ২৪ ঘ�ার মেধ� িনকটবত� ম�ািজে�েটর িনকট হািজর করেত হেব । 

আটক ব�াি�েক তার প��মেতা আইনিজবীর সে� পরামশ� করেত িদেত হেব ও 

আ�প� সমথ�েনর অিধকার িদেত হেব । �কােনা ব�াি�েক ���ার করা হেল তােক 

���ােরর কারণ জানােত হেব । এই অিধকােরর ব�ািত�ম আেছ । �যমন - িবেদিশ 

শ�ভাবাপ� �দেশর নাগিরক হেল তার ��ে� এই অিধকার �যু� হেব না । আবার 

িনবত� নমূলক আটক আইেন (Preventive Detention Act) আটক ব�াি�র পে� 
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ও এই আইন বলবৎ হেব না ।

িনবত� নমুলক আটক আইন 

 িনবত� নমূলক আটক আইন  হল যিদ �কােনা ব�াি� অপরাধমূলক কাজ থােক 

বা ভিবষ�েত অপরাধ করেত পাের এই আশ�ায় সরকার �সই ব�াি�েক িবনা িবচাের 

আটক করেত পাের এবং এই ধরেনর আটেকর  ��ে� অিভযু�েক কারণ দশ�ােত হয় 

না বা আদালেত অিভযুে�র িব�ে� সা�� �মাণ উপি�ত করেত হয় না । অথা� ৎ 

�কােনা ব�াি� অপরাধমূলক কােজ িল� আেছ বা অপরাধ করেত পাের এই সে�েহ বা 

ভিবষ�েত অপরাধমূলক কাজ করেত পাের এই সে�েহ বা ভিবষ�েত অপরাধমূলক 
ৃকাজ হেত িবরত করার জন� সরকার কত� ক ���ার বা আটকেক ‘িনবত� নমুলক আটক 

আইন’ বলা হয় । সে�েহর কারেণ ১৯৬২ সােল পি�ম �খ�াত বামপ�ী �নতা �জ�ািত 

বসুেক িনবত� নমূলক আটক আইেন ���ার করা হয় ।

 �দেশর িনরাপ�া, �িতর�া, জনশৃ�লা, �দেশর িব�ে� ষড়য� করা ইত�ািদ 

কারেণ সংসদ এবং রাজ� আইন সভা�িল িনবত� নমূলক আটক আইন �বত� ন করেত 

পাের । �যমন ১৯৭১ সােল আভ��রীন িনরাপ�া আইন Maintence of Internal 

Security Act (Misa), ১৯৭৪ সােল �বেদিশক মু�া সংর�ণ ও �চারাচালান 

�িতেরাধ সং�া� আইন বা COFEPOSA, জাতীয় িনরাপ�া আইন বা National 

Sact,1980 (NSA) এবং বত� মােন স�াসবাদ দমনমূলক আইন বা Prevention of 

Drganised Terrorist Act, 2002 (POTA) ইত�ািদ উে�খেযাগ� ।

৩.২.৩ �শাষেণর িব�ে� অিধকার 

 �শাষন গণতে�র পেথ অণ�তম �ধান অ�রায় ।কারন �শাষণ বজায় থাকেল 

সমােজ ন�ায় �িত�া করা স�ব হেব  না ।এই কারেন সংিবধােনর ২৩ ও ২৪ ন�র ধারায় 

�শাষেণর িব�ে� অিধকারেক �ীকৃিত �দওয়া হেয়েছ ।

 সংিবধােনর ২৩ ন�র ধারা অনুসাের মানুষেক িনেয় ব�বসা অথা� ৎ �য় - িব�য় 

খাটােনা বা বলপূব�ক �মদােন বাধ� করা িনিষ� করা হেয়েছ । ভারতীয় সংিবধান 

অনুসাের এই �শাষণ ব�ব�া অপরাধ এবং আইনত দ�নীয় বেল �ঘািষত হেবেছ । 

ূমানুেষর �য় িব�য় বলেত নীিত বিহভ� ত ভােব বা অন� উে�েশ� নারী, িশ� ইত�ািদর 
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�য় িব�য় িনিষ� করা হেয়েছ । পিততাবৃি� এবং িশ�েদর িভ�াবৃি�েত িনযু� 

করােক এই আইন িনিষ� করেত �চেয়েছ । তেব ব�ািত�ম িহেসেব বলা যায়, রা� 

জন�ােথ � জািত, ধম�, বণ � িনিব�েশেষ সকলেক �মদােন বাধ� করেত পাের । �যমন 

১৯৬৩ সােল িচন - ভারত যুে�র সময় NCC �ত কেলজ ছা�েদর �যাগদান 

বাধ�তামূলক িছল ।

 সংিবধােনর ২৪ ন�র ধারা অনুসাের ১৪ বছেরর কম বয়� িশ�েদর খিন, 

কারখানা বা অন� �কাও িবপ�নক কােজ িনেয়াগ করা িনিষ� । এই ধারােক িভি� কের 

The Mines Act (1952), The Child Labour (Prohibition and 
ৃRegulation) Act 1986 ইত�ািদ সংসদ কত� ক গৃহীত হেয়েছ । তেব আজও 

�হােটল, �রে�ারাঁ বা রাজিম�ীর �জাগােড় িহসােব ব� িশ� �িমকেক কােজ িনযু� 

থাকেত �দখা যায় ।

৩.২.৪ ধম�য় �াধীনতার অিধকার 

 �াচীনকাল �থেকই ভারেত ব� ধেম�র মানুষ বসবাস কের আসেছ । ি��শ 

শাসনকােল এই ভারেত ি��শেদর �েরাচনায় ধম�েক �ক� কের সা�দািয়কতার জ� 

ও �সার হয় । ১৯২০ সােল মহা�া গা�ী সকল ধম�য় স�দােয়র মেধ� ঐক�েক 

�সািরত কেরন এবং রচনা কেরন - “ঈ�র, আ�াহ �তের নাম, সবেকা স�িত �দ 

ভগবান।” সংিবধান �েণতারা এই আদশ� �ারা অনু�ািণত হেলও সংিবধােনর �কােনা 

ধারায় ‘ধম � িনরেপ�’ শ�� যু� কেরিন । তেব ১৯৭৬ সেল ৪২ তম সংিবধান 

সংেশাধেনর মাধ�েম ‘ধম � িনরেপ�’ শ�� ��াবনায় যু� থােক না । �কােনা িবেশষ 

ধেম�র �িত রা�্ রঅিথ�ক আনু�ল� �দশ�ন বা �শাসিনক পৃ� �পাষকতা �দশ�ন কের না 

। তেব �কান রা�েক ধম�িনরেপ� িবেবিচত হেত হেল �েত�ক ব�াি�েক িব�াস ও 

প�� অনুযায়ী তার িনজ� ধম�মত �পাষেণর ��ে� �বষম�মূলক আচরন করেত পাের 

না । এই কারেণ সংিবধােনর ২৫ �থেক ২৮ ন�র ধারায় ধম�য় �াধীনতার অিধকারেক 

িলিপব� করা হেয়েছ ।

ধম�াচরেনর �াধীনতা 

 সংিবধােনর ২৫ নং ধারা অনুসাের �েত�ক ব�াি� তার ই�ানুযায়ী �াধীনভােব 

�কােনা ধম�মত �হন, ধম�য় আচার অনু�ান পালন এবং ধম�মত �চার করেত পাের । 
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সাধারণভােব রা� �কােনা ধম�য় িবষেয় হ�ে�প কের না তেব জনশৃ�লা, নীিতেবাধ, 

জন�া�� ও অন�ান� �মৗিলক অিধকার র�ার জন� রা� ধমা� চরেনর ওপর িনয়�ণ 

আেরাপ করেত পাের । নরবিল, সতীদাহ ও �দবদাসী �থার মত অমানিবক ধম�য় 

অনু�ােন রাে� হ�ে�প করেত পাের ।

ধম�য় স�দােয়র অিধকার (২৬নং ধারা)

 সংিবধােনর ২৬ ন�র ধারায় বলা হেয়েছ, �িত� ধম�য় স�দায় বা তার 

�কােনা অংশ ধম � ও দােনর উে�েশ� সং�া �াপন ও র�নােব�ন করেত পারেব ; ধম�য় 

িবষেয় িনজ িনজ কায�াবলী পিরচালনা করেত পারেব এবং �াবর ও অ�াবর স�ি� 

অজ� ন, দখল এবং আইন অনুসাের �সই স�ি� পিরচালনা করেত পারেব । তেব 

জনশৃ�লা, �নিতকতা এবং জন�াে��র কারেন এই ধারায় বিণ�ত অিধকার�িলেক রা� 

িনয়�ন করেত পাের ।

ধম�য় স�দােয়র উ�িতেত কর �দােন বাধ� না করা (২৭নং ধারা)

 সংিবধােনর ২৭ ন�র ধারানুসাের �কােনা িবেশষ ধম � বা ধম�য় স�দােয়র 

উ�িত ও র�নােব�েনর জন� �কােনা ব�ি�েক কর �দােন বাধ� করা যায় না । তেব 

ৃমি�র দশ�ন, পূজাচ� না �ভিত ব�াপাের রা� কর ত� � করার পিরবেত�  িফ ধায� কের 

সংিবধােনর এই বাধা� অিত�ম করেত পাের ।

িশ�া �িত�ােন ধম� িশ�া (২৮নং ধারা)

 সংিবধােনর ২৮ নং ধারা অনুসাের সরকাির সাহায��া� �কান িশ�া �িত�ােন 
ৃধম � সং�া� �কােনা িবষেয় িশ�াদান করা যােব না । আবার সরকার কত� ক �ীকৃত ও 

সরকাির সাহায��া� িশ�া �িত�ােন িশ�াথ�েদর অনুমিত ছাড়া ধম � িশ�া �দওয়া 

যােব না । তেব অ�া�বয়� িশ�াথ�েদর ��ে� অনুমিত �েয়াজন ।

 ভারেত �ীকৃত ধম�য় �াধীনতার অিধকার ধম�িনরেপ�তা নীিতর ওপর িভি� 

কের �িতি�ত হেয়েছ । বাংলােদশ বা পািক�ােনর মত ভারত ধম�য় রা� নয় । ভারেত 

সকল ধম � ও স�দােয়র মানুষ সমান অিধকার �ভাগ কের থােক । তেব সমােজর সকল 

�েরর সহেযািগতার িভি�েতই ধম�িনরেপ�তার মহান আদশ� সব�েতাভােব বা�বািয়ত 

হেব ।
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ৃ৩.২.৫ সাং�িতক ও িশ�াগত অিধকার 

 ব�াি�র পিরপূন� িবকােশর জন� অন�ান� �মৗিলক অিধকােরর পাশাপািশ িশ�া 

ও সাং�ৃিতক অিধকাের অপিরহায� । �য �কান উ�ত �দেশর উ�িতর মাপকা� হল  

িশ�া । ভারতীয় সংিবধান �েণতারা ২৯ ও ৩০ ন�র ধারায় ভারতীয় নাগিরকেদর িশ�া 

ও সং�ৃিতর অিধকারেক সুিনি�ত কেরেছন । তাই িশ�া ও সং�ৃিতর অিধকােরর মূ� 

ল��ই হল সংখ�ালঘুেদর ভাষা, িলিপ সং�ৃিত ও িশ�াগত সুেযাগ সুিবধা ও অিধকার 

সুিনি�ত করা ।

সং�ৃিতর সংর�ণ (২৯নং ধারা)

ূ সংিবধােনর ২৯ন�র ধারানুসাের ভারতীয় ভখে�র �যেকান অংেশ 

বসবাসকারী নাগিরক িনেজর িনেজর ভাষা, িলিপ ও সং�ৃিত সংর�েণর অিধকার �ভাগ 

করেব । সরকাির বা সরকাির সাহায� �া� িশ�া �িত�ােন ধম�, বণ�, বংশ বা ভাষার 

িভি�েত �কােনা ব�াি�েক �েবেশর সুেযাগ �থেক বি�ত করা যােব না ।

সংখ�ালঘুেদর িশ�া�িত�ান (৩০ন�র ধারা)

 সংিবধােনর ৩০নং ধারা অনুসাের ধম�য় ও ভাষাগত সংখ�ালঘু সহ সকল 

সংখ�ালঘু ��নীরই িনেজেদর পছ� মেতা িশ�া �িত�ান �িত�া ও পিরচালনার 

অিধকার আেছ । সরকাির সাহায� �দােনর ��ে� সরকার এই �িত�ান�িলর �িত 

�বষম� করেত পাের না । �ব এর অথ � এই নয় �য সরকার সংখ�ালঘু �িত�ােনর ওপর 

হ�ে�প করেত পারেব না । অধ�াপক এম. িভ. পাইিল তাই বেলন, “Also since the 

term minority has not been defined in the constitution anywhere and 

there are advantages in belonging to the minority, groups within the 

majority Hindu cominunity have started claiming minority status.”

৩.২.৬ সাংিবধািনক �িতিবধােনর অিধকার

 সংিবধান বিণ�ত �মৗিলক অিধকার�িল বা�বািয়ত বা �েয়াগ করার ��ে� 

আইন িবভাগ ও শাসন িবভাগ �ায়শই নাগিরকেদর অিধকাের হ�ে�প করেত 

উেদ�াগী হয় । এই হ�ে�প �থেক নাগিরকেদর অিধকার�িলেক সুরি�ত করার জন� 

��নী

44



সংিবধােনর ৩২ এবং ২২৬ ন�র ধারায় সাংিবধািনক �িতিবধােনর অিধকার িলিপব� 

হেয়েছ । ডঃ িব. আর. আে�দকর ৩২ ন�র ধারােক “the very of the constitution 

and the very heart of it.” অথা� ৎ সংিবধােনর আ�া ও �াণেক� বেল উে�খ 

কেরেছন ।

 সংিবধােনর ৩২নং ধারা অনুসাের সু�ীম �কাট�  (Supreme Court) পাঁচ 

ধরেনর �লখ (Writ) জাির কের নাগিরকেদর �মৗিলক অিধকার�িলেক র�া করেত 

পাের, �যমন

(ক) ব�ী �ত�ীকরন

 ‘ব�ী-�ত��ীকরন’ শ��র আ�িরক অথ � হল ‘ব�ীেক আদালেত যথারীিত 

হািজর করা’ অথা� ৎ �কােনা ব�াি�েক ���ার করা হেল তার কারণ দশ�ােনার জন� 

সু�ীম �কাট�  ব�ীর আেবদেনর িভি�েত রাে�র িব�ে� ‘ব�ী-�ত��ঈকরন’ �লখ� 

জাির কের ব�ীেক আদালেত হািজর করার িনেদ� শ িদেত পাের । ���ার �বআইিন হেল 

ব�ীর মুি�দােনর িনেদ� শ িদেত পাের ।

(খ) পরমােদশ 

 ‘পরমােদশ’ শ��র অথ � হল ‘আমরা আেদশ করিছ’ । সু�ীম �কাট�  এই 

‘পরমােদশ’ �লখ জাির কের অধ�ন আদালত, ব�াি� বা �িত�ানেক তার দািয়� 

পালন করার িনেদ� শ িদেত পাের । অবশ� রা�পিত বা রাজ�পােলর িব�ে� এই �লখ জাির 

করা যায়  না ।

(গ) �িতেষধ

 ‘�িতেষধ’ শ��র অথ�’িনেষধ করা’ �িতেষধ কায� স�াদেন সৃি� কের । 

সু�ীম �কাট�  িন� আদালেতর ��ে� �িতেষধ �লখ জাির করেত পাের ।

(ঘ) অিধকার পৃ�া

 ‘অিধকার পৃ�া’ বলেত �বাঝায় ‘েকান অিধকাের’ । অথা� ৎ �কােনা ব�াি� �য 

সরকাির পেদ অিধি�ত �সই পেদ থাকার �যাগ�তার আেছ িকনা �সই �বধতা সু�ীম 

�কাট�  ‘অিধকার পৃ�া’ �লখ জািরর মাধ�েম িবচার করেত পাের ।
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(ঙ) উৎ�ষন

 ‘উৎে�ষন’ অথ � হল ‘িবেশষভােব �াত হওয়া” । িন� �কােনা আদালত যিদ 

িনজ এি�য়ােরর বাইের যায় তাহেল এই উৎে�ষন �লখর মাধ�েম মামলােক উ�তর 

ূআদালেত �ানা�িরত করা যায় এবং িন� আদালেতর এি�য়ার বহভ� ত িস�া�েক 

বািতল করা যায় ।

 ৩২ ন�র ধারাব আেরা বলা হেয়েছ সংসদ আইন কের �লখসমূহেক বলবৎ 

করার দািয়� অন� �য �কান আদালতেক িদেত পাের । ৩২ ধারায় �শষাংেশ বলা হেয়েছ 

সু�ীম �কােট� র এবং ২২৬ ন�র ধারা অনুসাের হাইেকাট�  �িলর �লখ জািরর �মতােক 

সাধারণ ভােব সং�িচত করা যােব না ।

 তেব সংিবধােন বিণ�ত �মৗিলক অিধকার সমূেহর ওপর এত �বিশ বাধািনেষধ বা 

িনয়�ন আেরাপ করা হেয়েছ �য বা�েব এই অিধকার �িলর অি�� আেছ িকনা �স 

িবষেয় সে�হ �দখা যাব ।

৩.৩ ভারতীয় নাগিরকেদর �মৗিলক কত� ব� 

 অিধকােরর সােথ কত� ব� ঘিন� স�ক� যু� পর�েরর পিরপূরক । অিধকাংশ 

সংিবধােন নাগিরকেদর অিধকার সমূহ িবিধব� থাকেলও কত� েব�র �কােনা উে�খ 

থােক না । ভারেতর মূল সংিবধােন ১২ - ৩৫ ন�র ধারায় �ধু �মৗিলক অিধকার িলিপব� 

িছল । কত� েব�র �কােনা উে�খ িছল না । ১৯৭৬ সাল পয�� সংিবধােন �কােনা কত� ব� 

সংযু� িছল না । ১৯৭৬ সােল ৪২ তম সংিবধান সংেশাধেনর মাধ�েম সংিবধােন দশ� 

কত� েব�র সংেযাজন হেয়েছ । স�িত আেরা এক� কত� ব� যু� হেয়েছ, তাই বত� মােন 
ুসংিবধােন �মৗিলক কত� েব�র সংখ�া এগােরা� । এই কত� ব��িল সংিবধােনর চতথ �

অংেশ ৫১(ক) ধারায় সংেযািজত হেয়েছ । কত� ব��িল হল -

 (১) সংিবধান �মেন চলা, সংিবধােনর আদশ�, জাতীয় �িত�ানসমূহ, জাতীয় 

পতাকা এবং জাতীয় সংগীেতর �িত ��া �দশ�ন করা ।

 (২) �য সব মহান আদশ� জািতয় সং�ােম অনুে�রনা জুিগেয়িছল �স�িলেক 

সংর�ণ ও অনুসরন করা ।

 (৩) ভারেতর সাব�েভৗম�, ঐক� ও সংহিতেক সমথ�ন ও সংর�ণ করা ।
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 (৪) �দশর�া করা এবং আ�ান জানােল জািতর �সবায় আ�িনেয়াগ করা ।

 (৫) ধম�, ভাষা, আ�িলক ও ��নীগত িভ�তােক অিত�ম কের ভারতীয় 
ৃজনগেণর মেধ� ঐক� ও �াত�েবােধর িবকাশ গঠন করা এবং নারীর ময�াদা 

হািনকর �থাসমূহ বজ� ন করা ।

 (৬) ভারেতর িম� সাং�ৃিতক ঐিতহ�েক সমথ�ন ও সংর�ণ করা ।

ূ (৭) বনভিম, �দ, নদনদী ও বন��ানীসহ �াকৃিতক পিরেবেশর সংর�ণ ও 

উ�য়ন গঠন করা এবং জীব� �াণীেদর �িত মম�েবাধ �পাষন করা ।

 (৮) �ব�ািনক মানিসকতা, মানিসকতা, অনুসি�ৎসা এবং সংসারমুখী 

�ি�ভ�ীর �সার গঠন করা ।

 (৯) জনসাধারেণর স�ি� র�া এবং িহংসা বজ� ন করা ।

 (১০) ব�ি�গত এবং �যৗথ কম��েচ�ার মাধ�েম উৎকষ � িবধােন সেচ� হওয়া ।

 (১১) িপতা-মাতা বা অিভভাবেকর দািয়� হল ৬-১৪ বছর বয়� িশ�েদর 

িশ�ায় সুেযাগ সুিনি�ত করা । 

 ভারেতর সংিবধােন বিণ�ত এই কত� ব��িলর কত�িল সহজাত �ব�লতা আেছ । 

�যমন -

 (১) কত� ব��িলর অেনক �িল হয় অ��,নয় সাধারণ মানুেষর িবচার 

িবেবচনার বাইের অব�ান কের । �যমন - �াধীনতা সং�ােমর মহান আদশ� 

�কৃত পে� িক তা সাধারণ মানুষ �বােঝ না ।

 (২) �মৗিলক কত� ব�সমূহ িবচারেযাগ� নয় (Non Juusticiable) ।

 এই কত� ব��িল লি�ত হেল আদালেত �কােনা �িতকার পাওয়া যায় না । 

ৃএছাড়া ধমা� �তা, আ�িলকতা, ভাষাগত সংকীরণ�তা �ভিতর কারেন কত� ব��িল 

অেনকাংেশই বা�বািয়ত হয়িন ।
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৩.৪ অনুশীলনী

সংি�� ��াবলী

(১) ভারেতর সংিবধােন বিণ�ত ‘েশাষেণর িব�ে� অিধকার� আেলাচনা কর ।

(২) ভারতীয়েদর সাং�ৃিতক ও িশ�াগত অিধকার আেলাচনা কর।

(৩) সাংিবধািনক �িতিবধােনর অিধকার বলেত কী �বাঝ ?

রচনাধম� ��াবলী

(১) ভারতীয় সংিবধােনর বিণ�ত ‘সােম�র অিধকার’ স�েক�  �লখ ?

(২) ভারতীয়েদর ধম�য় �াধীনতার অিধকার�র িব�ািরত আেলাচনা কর ?

(৩) ভারেতর নাগিরকেদর �মৗিলক কত� ব� স�েক�  আেলাচনা কর ।

৩.৫ িনবািচত ��প�ী

(১) J.C. Johari, “Indian Constitution and Politics”, Vishal 

Publications, Jalandhar, 2001.

(২) M.V. Pylee, “Indian’s Constitution”, S. Chand and Co., New 

Delhi, 2001

(৩) িহমাং� �ঘাষ, “ভারেতর শাসনব�ব�া ও রাজনীিত”, িম��  কলকাতা, ২০১০

(৪) �ানেগািব� দাশ, “ভারেতর শাসনব�ব�া ও রাজনীিত” �স�াল, কলকাতা, ২০১১

ূ(৫) কল�ান �মার সরকার, “ভারেতর শাসনব�ব�া ও রাজনীিত,” �ভিম, কলকাতা 

২০১০



ূ৪.১ - ভিমকা

৪.২ - িনেদ� শমূলক নীিত সমূহ

৪.৩ - রা�ীয় িনেদ� শমূলক নীিতর তাৎপয�

৪.৪ - অনুশীলনী

৪.৫ - িনব�ািচত ��প�ী

ূ৪.১ - ভিমকা 

 সমাজ সততই পিরবত� নশীল । এই পিরবত� নশীলতা মানুেষর ধ�ান ধারণােক 

পিরবত� ন কের মােন রা�ীয় িচ�ার ��ে� পুিলিশ রা� �থেক জনকল�াণ মূলক রা� 

ব�ব�ার ধারনা িবকিশত হয় । ভারেতর সংিবধান �েণতাগণ রা�ীয় িনেদ� শমূলক নীিতর 
ুমাধ�েম কল�াণমূলক গেড় তলেত আ�হী িছেলন । এই িনেদ� শমূলক নীিত�িলর �ধান 

ল�� হল �শাষণ মু� সমাজ তথা সমাজতে�র �িত�া করা ।

৪.২ িনেদ� শমূলক নীিতসম্ূহ

 ভারেতর সংিবধান �েণতাগণ জনকল�ানমূলক আদেশ�র �ারা ব�াপকভােব 

�ভািবত হেয়িছেলন । �সই কারেণ আয়ারল�াে�র সংিবধােনর অনুসরেণ ভারতীয় 

সংিবধােন রা�ীয় িনেদ� শমূলক নীিত�িলেক িলিপব� কেরন । ডঃ িব. আর. আে�দকর 

রা�ীয় িনেদ� শমূলক নীিত �িলেক সংিবধােনর অনবদ� �বিশ�� িহেসেব িচি�ত কেরন । 

িতিন বেলন, “Constitute a very comprehensive political, social and 

economic program for a modern democratic state.” সংিবধােনর ৩৬ 

�থেক ৫১ নং ধারায় িনেদ� শমূলক নীিত�িল বিণ�ত হেয়েছ । এই নীিত�িলেক 

আেলাচনার সুিবধার জন� পাঁচ ভােগ ভাগ কের আেলাচনা করা হল ।
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রা�ীয় িনেদ� শমুলক নীিত এবং এর তাৎপয�



(১) সামািজক ন�ায় �িত�া সং�া� নীিতসমূহ

 সংিবধােনর ৩৮ নং ধারায় মূলত সামািজক িনেদ� শ �মেল । এই ধারায় বলা 

হেয়েছ জনকল�ােণর �ােথ � রা� এমন এক সমাজব�ব�া �িত�া করেত আ�হী হেব 

যােত ব�াি�জীবেনর সকল ��ে� সামািজক, রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতক ন�ায় 

�িতি�ত হেব ।

(২) অথ� ৈনিতক �বষম� �রীকরন সং�া� নীিতসমূহ

 সংিবধােনর ৩৯, ৪১, ৪২ ও ৪৩ নং ধারােত অথ�ৈনিতক নীিত�িল �ান 

�পেয়েছ । ৩৯ ন�র ধারায় বলা হেয়েছ রা� এমন নীিত অনুসরন করেব যােত নারীপু�ষ 

িনিব�েশেষ সকেলর জন� জীিবকা অজ� েনর ব�ব�া করা, ধনস�দ যােত ব�াি�গত 

ভােব �ি�গত না হওয়া, যােত নারী-পু�ষ সমান কােজর জন� সমান �বতন পায়, 

যােত �শশব ও �যৗবন �শাষেণর হাত �থেক মুি� পায় ইত�ািদ ।

 ৪১ন ধারা অনুসাের রা� অথ�ৈনিতক সীমাব�তার মেধ� ও যতটা স�ব 

জনগেণর কেম�র ও িশ�ার অিধকার র�ার জন� সেচ� থাকেব । �বকার অব�ায়, 

অসুেখর সময়, বৃ� ও অসু� অব�ায় রা� সাহায� করেব ।

ু ৪২নং ধারায় বলা হেয়েছ রা� কাজকেম�র শত�  মানিবক কের তলেব এবং 

মােয়েদর �সূিতকালীন সুেযাগ সুিবধার ব�ব�া করেব । আর ৪৩ নং ধারায় বলা হেয়েছ 

কৃিষ বা িশে�র কােজ িনযু� �িমকরা যােত জীবনধারেনর উপেযাগী �বতন, কােজর 

পর অবসর, সামািজক ও সাং�ৃিতক সুেযাগ সুিবধা পায় �স ব�াপাের রা� নজর �দেব ও 

�ামা�েল ��র িশে�র উ�য়েনর �চ�া করেব ।

 (৩) সংিবধােনর ৪০, ৪৪ ও ৫০ ন�র ধারােত শাসন কাঠােমার উ�য়ন সং�া� 

নীিত�িল �দখা যায়  । ৪০ ন�র ধারায় �ামীন �ায়�শাসন �িত�ার জন� রা� �াম 

প�ােয়ত গঠন করেব । ৪৪ ন�র ধারায় বলা হেয়েছ রাে�র িভতের সকল ��নীর 

নাগিরকেদর মেধ� যােত একই ধরেনর সামািজক িবিধ চালু হয় রা� �সিদেক নজর 

রাখেব । আবার ৫০ ন�র  ধারায় বলা হেয়েছ সরকােরর িবচার িবভাগেক শাসন িবভাগ 

�থেক �ত� করেত রা�েক উপযু� ব�ব�া �হন করেত হেব ।
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(৪) িশ�া ও সং�ৃিত সং�া� নীিতসমূহ

 সংিবধােনর ৪৫ �থেক ৪৭ নং ধারার মেধ� িশ�া ও সং�ৃিত সং�া� নীিত�িল 

িবিধব� হেয়েছ । ৪৫ ন�র ধারায় বলা হেয়েছ সংিবধান চালু হবার ১০ বছেরর মেধ� ১৪ 

বছর বয়স পয�� বালক - বািলকার আবিশ�ক ও অৈবতিনক �াথিমক িশ�া চালু করেত 

রা� সেচ� হেব । ৪৬ ন�র ধারায় িপিছেয় পড়া ��নী িবেশষ কের তপিশিল জািত ও 

উপজািত মানুষেদর িশি�তকরেত রা� উেদ�াগী হেব । ৪৭ ন�র ধারা অনুসাের জনগণ 

যােত পুি�কর খাদ� পায় �সিদেক ল�� রাখার পাশাপািশ জীবনযা�ার মােনা�য়ন, 

জন�াে�র উ�িত এবং মাদক �েব�র ব�বহার ব� করা ও রাে�র অন�তম কত� ব� ।

 ৪৯ ন�র ধারােত জাতীয় �গৗরববধ�ক বেল �ঘািষত ঐিতহািসক �িত িবজিড়ত ৃ
িশ�কলা, ��ব� �ান ও ব��িলর র�নােব�েনর দািয়� রা�েক বহন কের হেব ।

(৫) আ�জ� ািতক ��ে� স�িক� ত নীিতসমূহ

ূ ভারত আ�জ� ািতক ��ে� কী ভিমকা ও নীিত �হন করেব তা সংিবধােনর ৫১ 

ন�র ধারায় ব�� হেয়েছ । আ�জ� ািতক শাি�, িনরাপ�া িবধান, িবিভ�েদশ সমূেহর 

মেধ� ন�ায়সংগত ও স�ানজনক স�ক�  �াপন, আ�জ� ািতক আইন, সি� ইত�ািদর 

�িত ��া �দশ�ন এবং সমেঝাতার মাধ�েম আ�জ� ািতক  িবেরােধর িন�ি� করেত 

ভারত সবসময় সেচ� থাকেব ।

৪.৩ রা�ীয় িনেদ� শমূলক নীিতর তাৎপয�

 রা�ীয় িনেদ� শমূলক নীিতর তাৎপয� স�েক�  ঐক�মত �নই । িকছু অিথ�ক 

নীিত�িল আদালত কত� ক বলবৎ �যাগ� না হওয়ায় এ�িলেক �ধুমা� সিদ�ার �কাশ 

বেল িচি�ত কেরন । আবার এই নীিতর �ব�ারা মেন কেরন রা�েক রাজৈনিতক ও 

অথ�ৈনিতক লে�� �পৗছেত হেল রা�ীয় িনেদ� শমূলক �কােনা িবক� �নই । সমােলাচনা 

সে�ও বা�েব িনেদ� শমূলক নীিত�িলর তাৎপয�� বত� মান । �যমন -

 (১) রা�ীয় িনেদ� শমূলক নীিতেতর �ধুমা� �নিতক উপেদশ বা সদই�ার 

�কাশ নয়, এ�িল সমাজ পিরবত� েনর হািতয়ার িহেসেব কাজ কের । সমােজ 

রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতক সাম� �িত�ার জন� িনেদ� শমূলক নীিত�িলর অবদান 

অপিরহায� ।
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ইত�ািদ । আধুিনক �েয়াগিব�ান বা �যুি�িবদ�া �ধু �য ব�বহািরক জগেত আমােদর 

জীবনযা�ার মােনা�য়ন কেরেছ তা নয়, মানুেষর বুি�বৃি�র পরম উৎকষ � সাধন কেরেছ ।

 (২) রাে�র িনেদ� শমূলক নীিতেত �য সম� নীিত �ঘািষত হেয়েছ �স�িল 

আইন �নয়েনর সময় রাজ��িল কায�কর করেছ িকনা তা �দখা �কে�র কত� ব� । �যমন 

- নারী-পু�েষর সমান কােজর জন� সমান �বতন, �াথিমক িশ�ার �সার ইত�ািদ 

িবষেয় �ক� রাজ��িলেক িনেদ� শ িদেত পাের ।

ৃ (৩) িনেদ� শমূলক নীিত�িল আইন কতক বলবৎেযাগ� না হেলও সু�ীম �কাট�  

অেনক ��ে�ই িনেদ� শমূলক নীিতর িভি�েত আইেনর সাংিবধািনক �বধতা িবচার 

কেরেছন । �যমন - এ. �ক. �গাপালন বনাম মা�াজ রাজ� (১৯৫১) িবহার বনাম কােম�র 

ৃিসং (১৯৫২) �ভিত মামলায় সু�ীম �কাট�  রায় দান �সে� িনেদ� শমূলক নীিত�িলর 

�িত গভীর ��া ব�� কেরন ।

 (৪) রা�ীয় িনেদ� শমূলক নীিতর অন�তম ���পূন� তাৎপয� হল সাংিবধািনক 

উপােয় সমােজর পিরবত� ন গঠন করা । �যমন - রা�ীয় িনেদ� শমূলক নীিতর মাধ�েম �য 

প�ােয়ত ব�ব�া �বত� েনর কথা �ঘািষত হেয়েছ তার মধ� িদএেয়�ামীন সমােজর 

ব�াপক পিরবত� ন সূিচত হেয়েছ ।

 (৫) রা�ীয় িনেদ� শমূলক নীিত�িলর ব�াপক িশ�াগত মূল� আেছ । এই  

নীিত�িলেত সাম�, �ম�ী, �াধীনতার কথা �িনত হেয়েছ । এই নীিত�িল জনগণেক 

তােদর অিধকার ও কত� ব� স�েক�  সেচতন কের �তােল ।

 (৬)  রা�ীয় িনেদ� শমূলক নীিত�িল �ধুমা� জনগণেকই সেচতন কের না । 

সরকারেক ও তার �নিতক কত� ব� স�েক�  সেচতন কের �তােল ।

 এম. িস. শীতলবােদর বেলন, Although the Directive Principles of 

State policy centers no legal rights and create no legal remedies, they 

appear to be like an ‘Instrument of Insturuetions’ or general 

recommendations addressed to all authorities in the union reminding 

them of the basic principles of the new social and economic order 

which the constitution aims at building.” সুতরাং এককথায় িনেদ� শমূলক 

নীিত�িল হল ভারতীয় জনগেণর নূ�নতম আশা আকা�ার �তীক ।



৪.৪ অনুশীলনী

(১) ভারেতর সংিবধােন বিণ�ত িনেদ� শমূলক নীিত�িল আেলাচনা কর ?

(২) িনেদ� শমূলক বা নীিত�িলর তাৎপয�  িন�পন কর ?

৪.৫ িনব�ািচত ��প�ী

(১) িহমাং� �ঘাষ, “ভারেতর শাসন ব�ব�া ও রাজনীিত”, িম�ম, কলকাতা ,২০১০

ূ(২) কল�ান �মার সরকার, “ভারেতর শাসন ব�ব�া ও রাজনীিত” �ভিম, কলকাতা, 

২০১০

(৩) �ানেগািব� দাশ, “ভারেতর শাসনব�ব�া ও রাজীিত” �স�াল, কলকাতা, ২০১১.

(৪) অনািদ�মার মহাপা�, “ভারেতর শাসন ব�ব�া ও রাজনীিত”, �গিতশীল 

�কাশক, কলকাতা - ২০১২

(৫) J.C.Johari, “Indian onstitution and Politics” Vishal publication, 

Jalandhar, 2001.
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ূ১.১ ভিমকা

১.২ - ভারতীয় যু�রাে�র িবকাশধারা

১.৩ - সংিবধান �েণতাগণ ভারেত �কান যু�রা�ীয় ব�ব�া �হন কেরন?

১.৪ - ভারতীয় যু�রাে�র �কৃিত

১.৫ - অনুশীলনী

১.৬ - িনব�ািচত ��প�ী

ূ১.১ - ভিমকা

 �কান রা�েক িব�ানস�ত ভােব �কােনা এক� ��নীেত সুিনিদ� � ভােব 

ুঅ�ভ� � করা ��হ, কারণ �িত� রাে�র �কীয়তা আেছ, ভারত রাে�র ��ে� ও  এরই 

কথা �েযাজ� । তবুও ব� ভারত িবেশষ� ভারতেক যু�রা� বেল অিভিহত কেরন 

অেনেক আবার ভারতেক একেকি�ক রা� িহসােব িচি�ত করেত আ�হী । তেব 

সংিবধান �েনতাগণ ভারতেক যু�রা� বেলন সংিবধােনর ১(১) ধারায় বলা হেয়েছ 

“India that is bharat, shall be a union of states” ভারতেক �কান রাজ�সমূেহর 

ইউিনয়ন বেল অিভিহত করা হেয়েছ তার স��র গণপিরষেদর িবত� েক পাওয়া যায় । 

খসড়া কিম�র সভাপিত ডঃ িব আর আে�কর বেলন �য তারা ইে� কেরই যু�রা� 

পিরব�েত রাজ�সমূেহর ইঊিনয়ন শ�� ব�বহার কেরেছন । কারণ-

 (১)  ভারতীয় যু�রা� িবিভ� অ�রােজ�র মেধ� চুি� কের গেড় ওেঠিন, অথচ 

মািক� ন যু�রা� বা সুইজারল�াে� তাই হেয়িছল ।

 (২) অ� রাজ��িলর ইউিনয়ন �থেক িবি�� হবার �মতা �নই যা �সািভেয়ত 

ইউিনয়েন �েযাজ� িছল ।
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১.২ ভারতীয় যু�রাে�র িবকাশধারা (Development of 

Indian Federation)

 ভারেতর শাসন ব�ব�া একেকি�ক না যু�রা�ীয় এ িনেয় িবতক�  আেছ । ডঃ 

িব. আর. আে�দকর, জওহরলাল �নহ� �মুখ সংিবধান �েণতাগণ ভারতেক যু�রা� 

বেল অিভিহত করেলও অধ�াপক �ক. িস. �হায়ার ভারেতর �শাসিনক কাঠােমােক 

‘আধা-যু�রা�ীয়’ (Quasi federal) বেল অিভইত কেরেছন । আবার অন�রা 

‘যু�রা�ীয় �বিশ��সমূহ একেকি�ক রা�’, ‘সামিরক যু�রা�’, ‘আপসমূলক 

যু�রা�’ বেল অিভিহত করায় অি�ন বেলন ভারেতর রাজৈনিতক কাঠােমা এতই 

িবিচ� �য তার �কােনা িনিদ� � চির�ায়ন স�ব নয় । �িত� রাে�র রাজৈনিতক কাঠােমা 

তার সমকালীন সামািজক, রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতক ���াপেটই গেড় ওেঠ, ভারত 

ও এর ব�ািত�ম নয় ।

 �কৃতপে� ভারেতর রাজৈনিতক কাঠােমা অন�ান� �দেশ �চিলত যু�রা�ীয় 

কাঠােমােক িভি� কের িবকিশত হয়িন । �স তার িনেজর �দেশর অথ � সামিজক 

���াপেটই গেড় উেঠেছ । তাই অন�ান� যু�রাে�র মাপকা�কেত ভারেতর 

ুযু�রা�ীয় মূল�ায়ন করেত �গেল ভল হেব ।

 যু�রা� গঠেনর মূলত �� প�িত বত� মান । �থমত : কেয়ক� সাব�েভৗম রা� 

���াকৃতভেব িনেজেদর মেধ� চুি� কের যু�রা� গঠন করেত পাের । �যমন - 

সুইজার ল�াে� ১৩� ক�া�ন �িতেবশীেদর আ�মন  �থেক র�া পাওয়ার জন� 

যু�রা� গঠন কের । এই প�িত� সংহিতমূলক  । ি�তীয়ত : এক� বড় একেকি�ক 

রা�েক িবভাজন কের যু�রা�ীয় ব�ব�া কায�কর হেত পাের । কানাডা যু�রা� এভােবই 

গ�ত এই প�িত িবভি�করন (Method of disintegration) নােম পিরিচত ।

 ভারেতর যু�রা�ীয় ব�ব�া সংহিত মূলক এবং িবভি�করন প�িতর 

সংিম�েন গ�ত হেয়েছ । �াধীনতার অব�বিহত পূেব� ভারত-একাধাের ইংেরজ শািসত 

ভারত এবং অন�ধাের �দশীয় রােজ� িবভািজত িছল । ১৯৩৫ সােলর ভারত শাসন আইন 

ূঅনুসাের ইংেরজ শািসত ভারতেক যু�রা�ীয় ব�ব�ার অ�ভ� হয় । �দশ শাসেনর 

সুিবধােথ � ি��শ ভারতেক কেয়ক� অ�রাজ� িবভাজন করা হয় । �দশীয় রাজােদর 

���ায় এই যু�রাে� �যাগদােনর সুেযাগ �দওয়া হয় । এই ভারত শাসন আইেন 
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যু�রা�ীয় ব�ব�া বা�ব �প লাভ করেলও ঐ আইেন সরকােরর অ�িতহত �মতা ও 

�াধান� সংর�েনর ব�ব�া িছল । তা সে�ও �মতােক যু�রা�ীয়, �ােদিশক ও যু� 

তািলকায় িবভাজন করা িছল অত�� তাৎপয�পূন� । তেব �েয়াজেন গভন�র �জনােরল 
ু�েদেশর শাসনভার �হে� তেল �নবার অিধকারী িছেলন । তাই এই ব�ব�া কায�ত িছল 

এক� সীমাব� �ােদিশক �ায়�শাসন ব�ব�ার নামা�র ।

 ভারতীয় গণপিরষদ ১৯৩৫ সােলর ভারত শাসন আইন অনুসাের �াধীন 
ুভারেতর যু�রাে�র �পেরখা ি�র কের । ইংেরজ আমেলর যু�রা�েক নতন অব�ার 

সে� সাম�স� �রেখ পুনিব�ন�াস কের । ি��শ আমেলর মত �াধীন ভারেত 

িবভি�করেনর প�িত ইেরজ শািসত �েদশ�িলেক অ�রাজ� পিরণত কের এবং 

ূ�দশীয় রাজ��িলেক সংহিতমূলক প�িত অনুসাের ভারতীয় যু�রাে�র অ�ভ� � করা 

হয় । পরবত�কােল ভাষার িভি�েত অ�রাজ�সমূহেক পুনগ�ঠন করা হেয়েছ । এর 

ফল�িত িহেসেব বত� মান ভারত যু�রাে� ২৯� রাজ� ও ৭� �ক�শািসত িবদ�মান ।

১.৩ সংিবধান �েণতাগণ ভারেত �কান যু�রা�ীয় ব�ব�া �হন 

কেরন?

 যু�রা�ীয় ব�ব�ার উে�শ� হল �বিচে�র মেধ� ঐক�সাধন অধ�াপক এ. িভ. 

ডাইিসর মেত তাই “A federal state is a political contrivance intended to 

reconcile national unity and power with the maintance of state 

rights. it is a union without unity.” ব�ভাষাভািষ ও ব� মতাবল�ী ভারেত 

যু�রাে�র িবক� কী আেছ ? �কৃতপে� যু�রা� গেড় ওঠার িপছেন নানা কারণ 

বত� মান । �যমন -

(১) িবশাল আয়তন

 ভারেত যু�রা� গেড় ওঠার �ধান কারন হল আয়তেনর িবশালতা । উ�ের 

জ�ু-কা�ীর �থেক দি�েন কন�া�মাির এবং পূেব� অ�ণাচল �েদশ �থেক পি�েম 

রাজ�ান পয�� িব�ৃত । ভারেত জনসংখ�া ১২০েকা�র �বশী । তাই এক �ক� �থেক 

এেতা বেড়া ও �বিচ�পূণ � রাে� পিরচালনা অস�ব । ফলত সংিবধান �েনতাগণ ভারেত 

একেকি�ক সরকার অেপ�া যু�রা�ীয় সরকার অিধক কাম� বেল মেন কেরন ।
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(২) সাং�ৃিতক �বিচ� 

 ভারতীয়েদর মেধ� ভাষা, ধম�,  িশ�া, সং�ৃিত, রীিতনীিত, �পাশাক-পির�দ 

ৃ�ভিত ��ে� ব�পক �বিচ� �দখা যায় । এই �বিচ� আ�িলক �ত�তার �চতনােক 
ুগেড় �তােল । আ�িলক �বিচে�র মেধ� ঐক� গেড় তলেত হেল একেকি�ক শাসন 

ব�ব�া যেথ� নয় ; তাই ভারেত যু�রা� �িত�ার পথ সুগম হয় ।

(৩) �দশীয় রাজ��িলর সংযুি�র �ােথ�

 ভারত যখন �াধীনতা লাভ কের তখন �দশীয় রােজ�র সংখ�া িছল ৫৬২�, 

ূএ�িল �দশীয় রাজােদর �ারা শািসত হত । তাই �দশীয় রাজারা িনেজেদর �ত� স�ন� 

ূিবসজ� ন িদেয় একেকি�ক রা�ব�ব�ায় অ�ীভত হেত অনা�াহী িছল ; অথচ এেদর 

ভারতীয় মূল ��ােত যু� করেত না পারেল �াধীনতা অেনকাংেশই মূল�হীন হেয় 

পড়ত । তাই �নহ� ও সদ� ার প�ােটল তৎকালীন পিরি�িতর ��ি�েত যু�রা� 

গঠনেকই ��� িবক� মেন কেরন ।

(৪) গণতে�র �ােথ� 

 ভারেত গণতে�র �ােথ � যু�রা�ীয় ব�ব�া উপযু� বেল িবেবিচত হয় । কারণ 

ি��শ শাসনাধীন ভারেত সাধারন মানুষ শাসন পিরচালনায় অংশ িনেত পারত না । অথচ 

সব গণতাি�ক মানুষই সরকার পিরচালনায় অংশ�হেন আ�হী । ভারেত �িত�ার 

মাধ�েম ব�পক সংখ�ক মানুেষর শাসন �ি�য়ার অংশ�হন সুিনি�ত হেয়েছ ।

ৃ(৫) �ােদিশক �নতে�র মেনাভাব

ৃ ভারেত �ােদিশক �নতবৃ� যু�রা�ীয় শাসন বব�া �বত� েন আ�হী িছেলন । 

কারণ ১৯৩৫ সােলর ভারত শাসন আইন অনুসাের ইিতমেধ� �ােদিশক �াতে�র নীিত 

�ীকৃিত লাভ কেরিছল । এই নীিত কায�কর হওয়ার ফেল তাঁরা �ােদিশক �াত� ও 

�মতার �াদ পাওয়ার গণপিরষেদর অিধকাংশ সদস� যু�রাে�র পে� সওয়াল  

কেরন ।

(৬) রাজৈনিতক ও �শাসিনক অিভ�তা

 ি��শ ভারেতর রাজৈনিতক ও �শািসক অিভ�তা �াধীন ভারেত যু�রা� 
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ৃগঠেনর অনু�েল িছল । ১৯৩৭ সাল �থেক ভারেতর �নতবৃ�  যু�রা�ীয় ব�ব�ার সােথ 

পিরিচত িছেলন । �শাসিনক সং�ার ও তার �ক� রাজ� স�িক� ত �িতেবদেন ভারেত 

যু�রা�ীয় ব�ব�া �বত� েনর সপে� মতামত �দয় । তাই ি��শ ভারেত �য যু�রা�ীয় 

কাঠােমা িবদ�মান িছল তােক পিরমািজ� ত ও পুনিবন�াস কের �হন করাই সংিবধান 

�েনতােদর কােছ সেব�াৎকৃ� বেল িবেবিচত হয় ।

 উপিরউ� পিরে�ি�েত ভারতীয় সংিবধান �েণতােদর যু�রা�ীয় ব�ব�া 

�পায়েন উৎসািহত কের ।

১.৪ ভারতীয় যু�রাে�র �কৃিত (N a t u r e o f  I n d i a n 

Federation)

 ভারত রাে�র �কৃিত িনেয় সংিবধান িবেশষ�েদর মেধ� িবতেক� র অ� �নই । 

সংিবধান �হেনর �া�ােল ডঃ িব. আর আে�দকর বেলন “ভারত ইউিনয়েনর 

রাজ��িল �কে�র ন�ায় তােদর িনজ িনজ ��ে� সাব�ঔম” । িজ.এন. �যাশী বেলন, 

“ভারত ইউিনয়ন �কৃত অেথ � যু�রা� নয় ; এ� �েয়াজনীয় ও ���পূন� একেকি�ক 

উপাদানসহ এক� আধাযু�রা� - সামিরকভােব যু�রা�, িক� জ�রী অব�ায় 

একেকি�ক িহসােব কাজ কের ।” অধ�াপক �ক.িস �হায়ার আবার ভারতেক ‘আধা 

যু�রা�” বেল অিভিহত কেরেছন । অধ�াপক �জ.িস �জাহারী”ভারতেক একেকি�ক 

যু�রাে�র মেডল” বেল অিভিহত কেরেছন । তেব ভারতীয় সংিবধােনর ১ ন�র ধারায় 

ভারতেক ‘কিতপয় রােজ�র ইউিনয়ন” (Union of State) বেল �ঘাষনা করা   

হেয়েছ । কানাডা ও মািক� ন যু�রাে� ‘ইউিনয়ন’ শ�� যু�রাে�র সমাথ�ক এবং 

দি�ন আি�কার ��াপেট ‘ইউিনয়ন’ শ�� একেকি�ক সরকােরর সমথ�ক । তাই 

ভারত “�কৃত যু�রা�” িকনা তা ভারেতর সংিবধােনর �মৗল �বিশ���িল 

পয�ােলাচনার মাধ�েমই �বাঝা স�ব হেব ।

 অধ�াপক এ.িভ.ডাইিস; �কিস �হায়ার �মুখ তাি�েকরা যু�রাে�র �বিশ�� 

স�েক�  আেলাকপাত কেরেছন । তাঁেদর মেত যু�রাে�র মূল �বিশ�� ৬� । যথা -

 (১) �ই ��নীর সরকার

 (২) িলিখত ও ��িরবত� নীয় সংিবধান �ারা �মতা ব�ন ।
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 (৩) যু�রা�ীয়  আদালত ।

 (৪) ি�ক�িবিশ� আইনসভা

 (৫) অ�রােজ�র �ত� সংিবধান

 (৬) ি�নাগিরকতা

 এইসব �বিশ���িল থাকেল ভারতেক যু�রা� বেল আখ�িয়ত করেত পাির ।

(১) �ই ��নীর সরকার

 ভারেত �ই ��নীর সরকার তথা �ক�ীয় ও রাজ� সরকার িবদ�মান । িদ�ীেত 

�ক�ীয় ও রাজ� সরকার িবদ�মান । িদ�ীেত �ক�ীয় সরকার এবং �িত� রােজ� রাজ� 

ৃসরকার, যথা - আসাম, পি�মব�, িবহার, ি�পুরা, ঝাড়�ড �ভিত ২৯� অ�রােজ� 

রাজ� সরকার রেয়েছ । উভয় সরকারই সংিবধান অনুেমািদত এবং তােদর �মতার 

উৎস হল সংিবধান ।

(২) িলিখত ও ��িরবত� নীয় সংিবধান �ারা �মতা ব�ন

 যু�রাে�র অন�তম �বিশ�� হল �ই ��িনর সরকােরর মেধ� িলিখত ও 

��িরবত� নীয় সংিবধান �ারা �মতার ব�ন । ভারতীয় সংিবধােন �ক� ও রাজ� 

সরকােরর মেধ� �মতা ব�েনর জন� সংিবধােনর স�ম তপিশেল ৩� তািলকা - 

�ক�ীয় তািলকা, রাজ� তািলকা ও যু� তািলকায় �মতা বি�ত আেছ ।

(৩) যু�রা�ীয় আদালত

 যু�রা�ীয় ব�ব�ায় যু�রা�ীয় আদালত অপিরহায� । এই আদালত িনরেপ� 

ভােব সংিবধান ব�াখ�া কের । �ক� রাজ� িবেরােধর িন�ি� কের এবং নাগিরকেদর 

�মৗিলক অিধকার র�া কের । এই কারেনই যু�রা�ীয় আদালতেক সংিবধােনর 

অিভভাবক িহেসেব গণ� করা হয় । ভারেত যু�রা�ীয় আদালত িহেসেব সু�ীম �কােট� র 

অি�� বত� মান, এই আদালত সংিবধােনর ব�াখ�াকত� া । সু�ীমেকাট�  পাঁচ �কােরর �লখ 

জাির র�া কের থােক ।

(৪) ি�ক� িবিশ� আইনসভা 

 ি�ক� িবিশ� আইনসভা যু�রাে�র অন�তম �বিশ�� । ভারেত �লাকসভা ও 
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রাজ�সভা িনেয় ি�ক� িবিশ� �ক�ীয় আইনসভা বত� মান । জানগেনর �ত�� �ভােট 

�লাকসভার �িতিনিধরা িনব�ািচত হন । আর অ�রাজ� �েলার পেরা�ভােব িনব�াচেনর 

িভি�েত রাজ�সভার সদস�রা িনব�ািচত হন । তেব রাজ�সভার সদস� সংখ�া 

রাজ�িভি�ক না হেয় জনসংখ�ার িভি�েত িনধা� িরত ।

(৫) অ�রাজ��িলর �ত� সংিবধান

 যু�রাে�র অ�রাজ��িল পৃথক সংিবধান থাকা আবশ�ক । মািক� ন যু�রাে�র 

৫০� অ�রােজ�র জন� ৫০� �ত� সংিবধান আেছ । এই সব রােজ�র সংিবধান জাতীয় 

সংিবধােনর সােথ সাম�স�পূন� হয় । ভারেত �কবল এক� অ�রাজ� জ�ু ও কা�ীর 

�ত� সংিবধান আেছ এবং মূল সংিবধােনর ৩৭০ ন�র ধারা �ারা তা অনুেমািদত ।

(৬) ি�নাগিরকতা

 ি�নাগিরকতা যু�রা�ীয় ব�ব�ার সােথ ওতে�াতভােব জিড়ত । মিক� ন 

ৃযু�রা�, সুইজারল�া� �ভিত �দেশ এই ব�ব�া �চিলত । ব�াি�েক �থেম �কান 

অ�রােজ�র নাগিরকতা অজ� ন করেত �ব এবং �কান রােজ�র নাগিরকতা লােভর পরই 

ব�াি� জাতীয় নাগিরকতা লাভ কের থােক । �যমন মািক� ন যু� রাে�র নাগিরকতা 

লােভর পূব� শত� ই হল িনজ িনজ রােজ�র নাগিরকতা লাভ । ভারেত এই “ি�নাগিরকতা’ 

ব�ব�া অনুসরন করা হয়িন ।

 এই আেলাচনার িনিরেখ যু�রা� গঠেনর ছ’� অপিরহায� �বিশে��র মেধ� 

ভারেত অিধকাংশই িবদ�মান । তাই আপাতভােব ভারেত �য যু�রা�ীয় ব�ব�া 

িবদ�মান �স স�েক�  �কান সে�হ �নই । অধ�াপক �গ�াদাস বসু তাই বেলন, 

“যু�রা�ীয় শাসনব�ব�ার �মৗিলক �বিশ�� �িলর সবই ভারেত িবদ�মান ।”

 তেব ভারতেক যু�রা� বেল অিভিহত করার ��ে� কত�িল �িতব�কতা 

আেছ । এ�িল হল -

 (ক) গঠনগত িদক �থেক ভারতেক �কৃত যু�রা� গেড় ওেঠ একীকরন ও 

িবভি�করন প�িত অনুসাের, ভারেত �� প�িতর �কান�ই যথাথ�ভােব অনুসরন 

করা হয়িন ।

 (খ) পৃিথবীর সম� যু�রাে� �’ধরেনর সরকার �ক�ীয় সরকার ও রাজ� 
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সরকার �দখা যায় । ভারেত �ক�ীয় সরকার ও রাজ� সরকার ছাড়াও �ক�শািসত 

অ�েলর জন� িবেশষ ধরেনর সরকার িবদ�মান ।বা�েব �ক�ীয় সরকার ছাড়া ২৯� 

রাজ� সরকার এবং ৭� �ক�শািসত অ�েলর সরকার আেছ ।

 (গ) “রােজ� সমতার” নীিত যু�রাে�র অন�তম �বিশ�� । এর অথ � হল �িত� 

রাজ� সমময�াদা স�� । অথা� ৎ রাজ��িলর মেধ� আয়তন, জনসংখ�া, �াকৃিতক স�দ 

বা �ভৗগিলক অব�াগত পাথ�ক� থাকেলও �িত� রাজ� উ�কে� সমসংখ�ক �িতিনিধ 

��রেণ স�ম । ভারেত রাজ� সমতার নীিত অনুপি�ত । এখােন জনসংখ�ার িভি�েত 

উ�কে�র সদস� ��রেনর ব�ব�া ি�রীকৃত হেয়েছ ।

 (ঘ) ভারতেক যু�রা� না বলার অন�তম ���পূন� কারণ হল সংিবধােনর 

��িরবত� নীয়তার অভাব । অথচ পৃিথবীর সম� যু�রাে�র ���পুন� �বিশ�� হল 

��িরবত� নীয় সংিবধান এবং তার মাধ�েম  �মতার ব�নেক সুিনি�ত করা িক� ৩৬৮ 

ন�র ধারায় ভারেতর সংিবধান সংেশাধেনর প�িত �কৃিত গতভােব সুপিরবত� নীয়তার 

�দ�াতক ভারেত আজ পয�� সংিবধান ১০০ বােরর ও �বশী সংেশাধীত হেয়েছ �সখােন 

মািক� ন যু�রাে�র ২০০ বছেরর অিধক সমেয় মা� ২৬ বার সংিবধান সংেশাধন হেয়েছ ।

 এই পিরে�ি�েত ব� সংিবধান িবেশষ� ভারতেক �কৃত যু�রা� বলেত 

আপি� জানান ।

১.৫ অনুশীলনী

সংি�� ��াবলী

(১) ভারতীয় সংিবধান �েণতাগণ �কান যু�রা�ীয় �ব�া �হণ কেরিছেলন ?

(২) যু�রা� কােক বেল ? ভারত কী যু�রা� - ব�াখ�া কর ?

রচনাধম� ��াবলী

(১) ভারেতর ‘যু�রা�’ িহেসেব গেড় ওঠার পয�ায়�িল ব�াখ�া কর ।

(২) ভারেতর যু�রাে�র �কৃিত িবে�ষন কর ।
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(২) M.V/ Pylee, “India’s Constitution” S. Chanda and Co. new Delhi, 

2001

(৩) Bidyut Chakraborty and Rajendra Kumar Pandey, “Indian 

Government and Politics”, Sage Publication, New Delhi, 2008.

(৪) িহমাং� �ঘাষ, “ভারেতর শাসনব�ব�া ও রাজনীিত” িম�ম, কলকাতা, ২০১০.
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ূ২.১ - ভিমকা

২.২ - ভারেত �ক� ও রােজ�র মেধ� আইন সং�া� �মতা ব�ন

২.৩ - ভারেত �ক� ও রােজ�র মেধ� শাসন সং�া� �মতা ব�ন

২.৪ - ভারেত �ক� ও রােজ�র মেধ� অিথ�ক সং�া� �মতা ব�ন

২.৫ - �ক�-রাজ� িবতক�  : সারকািরয়া কিমশন

২.৬ - অনুশীলনী

২.৭ - িনব�ািচত ��প�ী ।

ূ২.১ ভিমকা

 �ক� ও রাজ��িলর মেধ� �মতা ব�ন যু�রা�ীয় শাসন ব�ব�ার এক� 

অপিরহায� �বিশ�� । যু�রাে� �মতা ব�েনর মূলত �� ধারা �দখা যায় - মািক� ন 

যু�রাে�র ধারা এবং কানাডীয় ধারনা । অথা� ৎ �য সম� যু�রাে� অবিশ� �মতা 

রােজ�র হােত ব�� থােক তারা হল মািক� ন যু�রাে�র ধারা অনুসরন কারী এবং �য সম� 

যু�রাে� �কে�র হােত অবিশ� �মতা ন�� থােক তারা । কানাডীয় যু�রাে�র 

অপিরহায� শত�  । অধ�াপক এ. িভ. ডাইিস বেলন, “েক� ও রােজ�র মেধ� �মতা বন�ন 

মত সুচা� হেব ; যু�রাে�র ভিবস�ৎ তত উ�ল হেব” ।

 গণপিরষেদর ভারত রাে�র শাসন ব�ব�ােক যু�রা�ীয় বেল ডঃ  িব. আর 

আে�দকর বণ�না কেরন । িতিন বেলন ভারেতর সংিবধােন ��ত �শাসিনক ব�ব�া 

�বত� েনর জন� �ক� ও রাজ��িলর হােত �ত�ভােব �মতা ন�� করা হেয়েছ । 

সংিবধান অনুসাের ভারেত �ক�ীয় সরকার ও রাজ�সরকার�িল সৃ� এবং ভারেতর 

সংিবধানই উভয় ধরেনর সরকােরর যাবতীয় �মতার একমা� উৎস । ভারতীয় 

সংিবধােন কানাডায় সংিবধােনর অনুসরেন �ক� ও রােজ�র মেধ� �মতা ব�েনর কথা 
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উি�িখত আেছ ।

 ভারেত �মতা ব�ন নীিতেক �ক� কের ভারতীয় যু�রাে�র �কৃিত 

িবে�ষেন গণপিরষেদ �য মতিবেরাধ �দখা িদেয়িছল, এখও তার অবসান হয়িন । 

�াধীনতা পরবত� সমেয় �ক�ীয় সরকােরর কায�কলাপ এই িবতক� েক আেরা তী�তর 
ুকের তেলেছ । যাইেহাক, ভারেতর �ক� রাজ� স�ক�  িতন িদক �থেক িবচার করা হয় - 

আইন �নয়ন সং�া� �মতা ব�ন, শাসন সং�া� �মতা ব�ন এবং অিথ�ক �মতা 

ব�ন । তাই ভারেতর সংিবধােনর একাদশ ও �াদশ অংেশ ভারেত �ক� ও রােজ�র 

মেধ� �য স�ক�  বি�ত হেয়েছ তা আেলাচনা করা হল ।

২.২ ভারেত �ক� ও রােজ�র মেধ� আইন সং�া� �মতা ব�ন 

(Distribution of Legislative Power between the 

Central and the states in India)

 �ক� ও রাজ� সরকার�িলর মেধ� আইন �নয়ন সং�া� �মতা ব�ন হল 

যু�রা�ীয় শাসন ব�ব�ার অপিরহায� �বিশ�� । ভারেত �ক� ও রাজ� �িলর মেধ� �য 

আইন �ণয়ন সং�া� �মতা ব�ন হেয়েছ তা �কােনা এক� �দেশর অনুকরেন গেড় 

ওেঠিন । ভারেতর ঐিতহািসক ঐিতহ� ও রাজৈনিতক পর�রা অনুসাের তথা ১৯৩৫ 

সােলর ভারত শাসন আইন (The Government of India act, 1935) অনুসাের 

গেড় উেঠেছ ।

 �কৃতপে� ১৯৩৫ সােলর ভারত শাসন আইেনর স�ম তপিশেল তৎকালীন 

ি��শ সরকার ও অ�রাজ��িলর মেধ� িতন� তািলকার মাধ�েম �মতা ব�ন ব�ব�া 

গৃহীত হয় । এই িতন� তািলকা িছল যথা�েম - �ক�ীয় তািলকা, �ােদিশক তািলকা ও 

ু ুযু� তািলকা । �ক�ীয় তািলকায় ৫৯� িবষয় অ�ভ� � িছল এবং তািলকা ভ� িবষয় 

�িল হল সব�ভারতীয় িবচাের ���পূন�, �যমন - �িতর�া,. পররা�, মু�া �চলন, 

ৃব�া�, �রল ও �যাগােযাগ ব�ব�া �ভিত ল এই ৫৯� িবষেয় আইন �ণয়েনর অিধকারী 

িছল যু�রা�ীয় সরকার । �ােদিশক তািলকায় িছল ৫৫� িবষয় যা আ�িলক িদক �থেক 

ূ ূব�পক ���পূন� িছল । �যমন - জন শৃ�লা, ভিম ও ভিম রাজ�, �ানীয় �ায়� শাসন 

ুইত�ািদ । যু� তািলকায় ৩৬� িবষয় অ�ভ� � িছল । িববাহ, �দওয়ািন ও �ফৗজদাির 
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ুআইন, সংবাদপ� ইত�ািদ হল যু� তািলকাভ� উে�খেযাগ� িবষয় । এই তািলকা 

ূবিহভ� ত অবিশ� �মতাসমূহ (Residuary Power) গভ� নর �জনােরেলর হােত ন�া� 

িছল ।

 �াধীন ভরেত আইন �নয়ন সং�া� �ক� রাজ� স�ক�  পয�ােলাচনা করেল 

১৯৩৫ সােলর ভারত শাসন  আইেনর গভীর �ভাব ল�� করা যায় । বত� মান ভারত 

সংিবধােনর একাদশ অংেশ ২৪৫ �থেক ২৫৫ ধারায় এবং স�ম তপিশেল �ক� ও 

রােজ� আইন �নয়ন সং�া� �মতা ব�েনর িব�ৃত িববরণ �মেল । স�ম তপিশেল 

বিণ�ত িতন� তািলকা হল -েক�ীয় তািলকা, রাজ� তািলকা ও যু� তািলকা ।

�ক�ীয় তািলকা (Union List)

 ভারতীয় সংিবধান �হনকােল �ক�ীয় তািলকার ৯৭� িবষয় িছল, তেব পের 

িকছু পিরবত� ন সািধত হয় । বত� মােন �ক�ীয় তািলকায় �মাট িবষেয়র সংখ�া ৯৯ । 

ুভারেত জাতীয় �াথ � জিড়ত িবষয়�িলেক �ক�ীয় তািলকায় অ�ভ� � করা হেয়েছ । 

এর মেধ� উে�খেযাগ� িবষয়�িল হল - �িতর�া, পররা�, �রল, ডাক, মু�া, বীমা, 

আ�জ� ািতক বািনজ�, আয়কর, আমদািন-র�ািন, নাগিরকতা, পারমানিবক শি�, যু� 

ৃও শাি� �ভিত । ২৪৬ (১১) ধারা অনুসাের এই সম� িবষেয় একমা� �ক�ীয় 

আইনসভা আইন �নয়ন করেত পাের ।

রাজ� তািলকা (State List) 

 মূল সংিবধােন রাজ� তািলকায় �মাট ৬৬� িবষয় িছল । পরবিত� কােল �বশ িকছু 

ু ুরদবদল হব এবং বত� মােন রাজ� তািলকার অ�ভ� � িবষয় ৬১� । রাজ� তািলকাভ� 

ু ুিবষেয় আ�িলক �াথ � জিড়ত িবষয়�িল অ�ভ� � হেয়েছ । এই তািলকার অ�ভ� � 

ূিবষয়�িল হল - পুিলশ, আইনশৃ�লা, ভিম ও রাজ�, জন�া��, পূত� , জল সরবরাহ, 

রা�াঘাট,মৎস�, সমবায় সিমিত, জিম-বািড়, যানবাহেনর ওপর কর, �ানীয় 

ু�ায়�শাসন উে�খেযাগ� । সাধারনভােব রাজ� তািলকাভ� িবষেয় আইন �নয়েনর 

অিধকারী রাজ� আইনসভা ।

যু� তািলকা

 মূল ভারতীয় সংিবধােন যু� তািলকার ৪৭� িবষয় িছল । পরবত� সমেয় তা বৃি� 
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ু�পেয় বত� মােন ৫২� হেয়েছ । কানাডার সংিবধােনর সে� তলনা করেল �দখা যায় 

ুকানাডায় যু� তািলকার মা� ৩� িবষয় িলিপব� । যাইেহাক যু�তািলকার অ�ভ� � 

িবষয়�িলর মেধ� উে�খেযাগ� হল - িববাহ, �ফৗজদাির ও �দওয়ািন  আইন, িব��ৎ, 

ৃসংবাদপ�, �িমক কল�াণ, �িমক সংগঠন, িশ�া, বন, বন��ানী �ভিত । যু� তািলকার 

ুঅ�ভ� � িবষয়�িলর ওপর �ক� ও রাজ� উভেয়ই আইন �নয়ন করেত পাের ।

 ভারতীয় সংিবধােন �ক�ীয় তািলকা, রাজ� তািলকা ও যু� তািলকায় িব�ািরত 

�মতা ব�ন এবং �ক� ও রােজ�র এি�য়ার সুিনি�ত হেলও সংিবধােনর এমন 

কতক�িল ধারা আেছ �যখােন আইনগত �মতা ব�েনর ��ে� �কে�র �াধান� ল�� 

করা যায় । আইন �নয়েন �ক� �বনতার ল�ন�িল হল -

(ক) অবিশ� �মতা

 �ক� ও রােজ�র আইন�নয়েনর ��ে� �ক�ীয় তািলকা, রাজ� তািলকা ও 

যু� তািলকা - এই িতন� তািলকা থাকা সে�ও এমন িকছু িবষয় আেছ যা এই িতন� 

ুতািলকার অ�ভ� � নয় , এেক অবিশ� �মতা বলা হয় । সংিবধােনর ২৪৮ ন�র ধারা 

অনুসাের এই অবিশ� িবষেয় আইন �নয়েনর একম� অিধকারী িহেসেব �ক�ীয় 

আইনসভায় �মতা ন�া� হেয়েছ ।

(খ) জাতীয় �াথ�

 ভারতীয় সংিবধােন ২৪৯ ধারায় বলা হেয়েছ, রাজ�সভার উপি�ত ও 
ৃ�ভাটািধকার সদস�েদর �ই ততীয়াংশ সংখ�া গিরে�র �ভােট জাতীয় �ােথ � রাজ� 

ুতািলকাভ� �কান িবষেয় �ক�ীয় আইনসভা আইন �নয়ন করেত পাের । তেব এই 

আইেনর �ময়াদ এক বছর এবং পের একই ��ােবর মাধ�েম এই �ময়াদ এক বছর কের 

বাড়ােনা যায় ।

(গ) জাতীয় জ�ির অব�া

 ভারতীয় সংিবধােনর ২৫০ ধারা অনুসের �দেশ জাতীয় জ�ির অব�া বলবৎ 

ুথাকেল �ক� সম� ভারত অথবা �য �কােনা অংেশর জন� রাজ� তািলকাভ� িবষেয় 

আইন �নয়ন করেত পাের । ১৯৬২, ১৯৭১ এবং ১৯৭৫ সােল �দেশ জাতীয় জ�ির 

অব�া বলবৎ হেয়িছল ।
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(ঘ) �ক�ীয় আইেনর সােথ সংগিতপূন�

 ভারতীয় সংিবধােনর ২৫১ ন�র ধারায় বলা হেয়েছ জািতব জ�িরঅব�া বা 

জাতীয় �ােথ � পাল�ােমে� �নীত �কােনা আইন রাজ� িবধানসভা আইেনর সােথ 

স�িতপূন� না হেল পাল�ােমে�র আইনই বলবৎ হেব এবং সংি�� আইন বলবৎ 

থাকাকালীন সমেয় রাজ� আইেনর সােথ অসংগিতপূণ � অংশ �যু� হেব না ।

(ঙ) �ই বা তেতািধক রােজ�র অনুেরাধ

 সংিবধােনর ২৫২ নং ধারা অনুসাের �ই বা তেতািধক রাজ� �ক�েক রাজ� 

ুতািলকাভ� িবষেয় আইন �নয়ন করেত অনুেরাধ জানােল পাল�ােম� সংি�� রাজ� 

ুতািলকাভ� িবষেয় আইন �নয়ন করেত পাের । তেব এই আইন অনুেরাধকারী রাজ� 

�েলার ��ে�ই �কবল �েযাজ� হেব । িক� রাজ��িল এই আইেনর �কােনা রকম 

পিরবত� ন করেত পাের না ।

(চ) আ�জ� ািতক চুি�

 সংিবধােনর ২৫৩ ন�র ধারা অনুসাের পাল�ােমে�র আ�জ� ািতক চুি�, সি� বা 

সে�লেন গৃহীত ��াবেক কায�কর করেত সম� ভারত বা ভারেতর অংশ িবেশেষর 

জন� আইন �নয়ন করেত পাের । যু�রা�ীয় শাসনব�ব�ায় �ক�ীয় সরকারই 

আ�জ� ািতক চুি� স�াদেনর একমা� অিধকারী । তেব এই ধারার �েয়ােগর মাধ�েম 

ু�ক� সহেজই রাজ� তািলকাভ� িবষেয় হ�ে�প করেত পাের ।

(ছ) রাজ� জ�ির অব�া

 ৩৫৬ ন�র ধারা অনু সাের �কােনা রােজ�র রাজ�পাল বা অন� �কােনা রােজ�র 

রাজ�পাল বা অন� �কােনা সূ� �থেক �া� তেথ�র মাধ�েম রা�পিত যিদ মেন কেরন 

�কােনা রােজ�র শাসনতাি�ক অচলাব�া �দখা িদেয়েছ তাহেল ঐ রােজ� িতিন রাজ� 

জ�ির অব�া জাির করেত পােরন এই ধরেনর জ�ির অব�া �ঘািষত হেল সংি�� রােজ� 

ু�কি�য় আইনসভা রাজ� তািলকাভ� যাবতীয় িবষেয় আইন �নয়েনর অিধকারী হয় ।

(জ) রাজ�পাল ও রাজ� আইন

ু �াভািবক অব�ায় রাজ� তািলকাভ� িবষেয় আইনসভা িবল পাস করার পর 
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তা আইেন পিরণত হেত হেল রাজ�পাল স�িত �েয়াজন । অথ�িবল ছাড়া আইনসভা 

অনুেমািদত �য �কান িবল িতিন অস�িত �াপন করেত বা পুনিব�েবচনা করার জন� 

�ফরত পাঠােত পােরন । এ কারেণই �কে�র এেজ� িহেসেব রাজ�পাল রাজ� আইন 

�নয়েন বাধা সৃি� করেত এবং �কে�র কােছ সংি�� রাজ�েক আ�সমপ�েন বাধ� 

করেত পােরন ।

 ব�ত ভারেতর মত �বিচ��ময় �দেশ �যখােন নানা ভাষা, নানা মত িবরাজমান 

�সখােন িবিভ� জািতর আশা আকা�ােক যধাযথ ময�াদা দান এবং অ�রাজ� �িলর 

�াত� র�ার �ােথ � আইন �ণয়ন িবষয়ক �মতা ব�েনর ��ে� �ক�ীয় �াধান� 

�িতেরােধ পুনিব�েবচনা একা�ই জ�ির ।

২.৩ ভারেত �ক� রােজ�র মেধ� শাসন সং�া� �মতা ব�ন

 যু�রা�ীয় শাসনব�ব�া �ক� ও রােজ�র মেধ� আইন �নয়ন সং�া� �মতা 

ব�ন �যমন �েয়াজন �তমিন শাসন সং�া� �মতা ব�ন ও জ�ির । কারণ সংিবধােন 

�ক� ও অ�রােজ�র �শাসন স�েক�  সু�� ও িব�ািরত �লখা না থাকেল িনজ িনজ 

দািয়� পালন করেত িগেয় �ক� ও রাজ� উভয়েকই নানারকম সমস�ার মুেখামুিখ হেত 

হয় । তাই ভারতীয় সংিবধােনর ২৫৬ �থেক ২৬৩ ধারা সহ অন�� িবশদভােব �ক� � ও 

রােজ�র স�ক�  বিণ�ত হেয়েছ । অধ�াপক �গ�াদাস বসু বেলন, “The distribution of 

executive powers before the union and the states is some what more 

complacent them that of the legislative powers”.

 ভারতীয় সংিবধােনর ৭৩ ন�র ধারায় বলা হেয়েছ পাল�ােমে� �যসব িবষেয় 

ুআইন �নয়ন করেত পাের �সই সম� �ক�ীয় তািলকাভ� িবষয়�িলর ওপর �ক�ীয় 

সরকার �শাসিনক �মতার অিধকারী । সি� ও চুি�র কারেণ ভারত সরকার �যসব 

�মতা �ভাগ কের �সসব ব�াপাের �ক�ীয় সরকার �শাসিনক �মতার অিধকারী । 

ুআবার ১৬২ ন�র ধারা অনুসাের রাজ� তািলকমাভ� �য সব িবষেয় রাজ� আইনসভা 

আইন �নয়েনর অিধকারী �সসব িবষয়�িলর ওপর রাজ� সরকার �শাসিনক �মতার 

অিধকারী ।

 তেব �ক� ও রােজ�র মেধ� আইন �নয়ন সং�া� �মতা ব�েনর মত 
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�শাসিনক �মতা ব�েনও অ�াভািবক �কে� �বনতা ল�� করা যায় । �যমন -

(১) শাসনকােয�  �ক�ীয় িনেদ� শদান

 সংিবধােনর ২৫৬ ধারা অনুসাের �িত� রাজ� শাসন িবভাগীয় �মতা এমন 

ভােব �েয়াগ করেব যােত পাল�ােম� �নীত আইেনর সােথ তা সংগিতপূন� হয় । অথা� ৎ 

�ক�ীয় আইনসভা �নীত আইনেক কায�কর করা রাজ� শাসন িবভােগর সাংিবধািনক 

দািয়� । অধ�াপক �গ�াদাস বসু বেলন , “It shall be the constitutional duty of 

every state to enforce union orders applicable in the state .”

(২) �ক�ীয় শাসন িবভােগর সােথ সাম�স� িবধান

 সংিবধােনর ২৫৭ (১) ধারায় বলা হেয়েছ �য অ�রাজ��িলেক শাসন �মতা 

এমনভােব �েয়াগ করেত হেব যােত �কে�র �শাসিনক ব�ব�া ব�হত না হয় । অথা� ৎ 

�ক�ীয় শাসন িবভােগর সে� সাম�স� িবধান কের রাজ�েক শাসনব�ব�া পিরচালনা 

করেত হেব । এছাড়া �ক�ীয় শাসন িবভাগ রাজ� শাসন িবভাগেক িনেদ� শ িদেত পাের 

এবং এই িনেদ� শ উেপ�া করার �মতা রাজ� সরকােরর �নই ।

(৩) জািতয় �ােথ� �ক�ীয় িনেদ� শদান

 সংিবধােনর ২৫৭ (২) ও (৩) ধারা অনুসাের জাতীয় �াথ�র�ার জন� আমরা 

সামিরক কারেন �েয়াজন মেন হেল �ক�ীয় শাসন িবভাগ রাজ� সরকার�িলেক 

�যাগােযাগ ব�ব�া ও রাজ�মেধ� �রলপথ সংর�েনর িনেদ� শ িদেত পাের । তেব এই 

ধরেনর �ক�ীয় িনেদ� শ পালেনর জন� রাজ� সরকােরর অিতির� ব�ায় হেল �ক�ীয় 

সরকার �সই ব�য়ভার বহন করেব ।

(৪) রাজ� সরকােরর ওপর িবেশষ দািয়� আেরাপ

 ভারতীয় সংিবধােনর ২৫৮ ন�র ধারা অনুসাের রা�পিত রাজ� সরকােরর 

স�িত�েম সংি�� রাজ� সরকার বা রাজ� সরকাির কম�চারীেদর ওপর কত�িল িবেশষ 

কম�স�াদােনর দািয়� িদেত পােরন । এই দািয়� রাজ� সরকার বা রাজ� সরকাির 

কম�চািরেদর ��ে� পালন বাধ�তামূলক । তেব এই দািয়� পালন শত� সােপ� বা 

শত� হীন হেত পাের ।
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ু(৫) পের অ�ভ� � অ�ল�িলর দািয়�ভার

ূ ু সংিবধােনর ২৬০ ধারা অনুসাের �য সম� অ�ল ভারত ভ-খে�র অ�ভ� � 

ূিছল না �সইসব অিধগৃহীত ভখে�র �শাসিনক, আইনগত ও িবষয় সং�া� কায� 

ূ�কে�র হােত ন�া� হেব । �যমন - �গায়া, দমন িদউ ইত�ািদ ভারতীয় ভখে� মু� 

হওয়ার সময় পা�বত� রাজ��িল ঐ সম� এলাকায় �শাসিনক দািয়� �থেম লাভ 

কেরিন ; �ক�ই ওই সব এলাকার �শাসিনক ভার লাভ কের ।

(৬) সরকাির আইন, নিথ ও িবচার িবভােগর রায় সারা �দেশ �েযাজ� হেব 

 ২৬১ ধারায় বলা আেছ সরকাির আইন, নিথ ও িবচার িবভােগর রায় সারা �দেশ 

�েযাজ� হেব । এ�িল কীভােব কায�কর �ব �স িবষেয় পাল�ােম� আইন কের ি�র কের 

�দয় । অথা� ৎ ২৬১ ধারােতও �শাসন ��ে� �কে�র �াধান� �তীয়মান হয় ।

(৭) আ�ঃরাজ� িবষেয় �কে�র �াধান�

 সংিবধানেনর ২৬২ ন�র ধারায় বলা হেয়েছ যিদ আ�রাজ� নদী বা নদী 

উপত�াকা িনেয় িবেরাধ �দখা �দয় তাহেল পাল�ােমে� �স িবষেয় আইন �নয়ন কের 

িবেরাধ িন�ি� করেত পাের । এমনিক পাল�ােম� আইন কের এসব ��ে� সুি�ম 

�কােট� র বা অন�ান� আদালেতর হ�ে�প সীমব� কের িদেত পাের । পাল�ােম� ১৯৫৬ 

সেল “আ�রাজ� জল সং�া� িবেরাধ আইন” (Inter state water Dispute Act, 

1956) রচনা কেরন আ�রাজ� িবেরাধ িন�ি�র জন� ।

(৮) আ�রাজ� পিরষদ গঠন

 সংিবধােনর ২৬৩ ধারােত আ�ঃরাজ� পিরষদ গঠেনর কথা বলা হেয়েছ ।  এই 

ধারা অনুসাের শাসনকায� পিরচালনার ��ে� �ক�ও রােজ�র মেধ� সংহিত সাধেনর 

উে�েশ� রা�পিত আ�ঃরাজ� পিরষদ  (Inter state council) গঠন করেত  পােরন । 

আ�ঃরাজ� পিরষেদর মাধ�েম �ক� রাজ��িলর সে� িবেরােধর কারন অনুস�ান কের 

ৃতার িন�ি� করেত পাের । �ক�ীয় �ায়�শাসন পষ�দ, �ক�ীয় �া��পিরষদ �ভিত 

সং�া�িলর সদস� িনেয়ােগর মাধ�েমও �ক�ীয় সরকার �শাসিনক িনয়�নেক 

�সািরত কের থােক ।
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ৃ(৯) রা�কতক কিমশেনর মাধ�েম িনেয়াগ

 ভারতীয় সংিবধােনর ৩১২ ন�র ধারা অনুসাের �ক�ীয় রা� কৃত�ক কিমশেনর 

(UPSC) মাধ�েম সব�ভারতীয় �শাসিনক কম�চারী যথা I.A.S, I.P.S.  রা িনব�ািচত  

হন । এঁরা �যসব রােজ� িনযু� হন �সইসব রাজ� �থেক �বতন, ভাতা, ঘরভাড়া ইত�ািদ 

�পেয় থােকন, িক� এঁেদর চাকিরর শত� ািদ �ক�ীয় সরকােরর নীিতই রােজ� বলবৎ 

কের থােক । এই সব কম�চারীেদর িব�ে� শাি� মূলক ব�ব�া �হেনর অিধকার রাজ� 

সরকােরর �নই । এঁরা কায�ত �ক�ীয় সরকােরর �িতিনিধ িহেসেব কাজ করার �কে�র 

�াধান�ই �িতি�ত হয় ।

 তাই বলা যায়, আইন �ণয়ন সং�া� �মতা ব�েনর মেতা �ক� ও রােজ�র 

মেধ� �শাসিনক �মতা ব�েনর ��ে� �কে�র �াধান� সু�িতি�ত । অধ�াপক এম. 

িভ. পাইিল তাই বেলন “Such sharing of sovereign powers by different 

governments (one national and 29 state governments) under the 

same constitution is possible only under a federal system and that is 

what makes India a federal union and its constitution a federal 

constitution.”

২.৪ ভারেত �ক� ও রােজ�র মেধ� অিথ�ক �মতা ব�ন 

 ১৯৩৫ সােলর ভারত শাসন আইন (Government of India Act), 

অনুসরন কের �ক� ও রাজ� সরকার �িলর মেধ� রাজ� ব�ন নীিতেক ভারতীয় 

সংিবধােন িব�ািরত আেলাচনা করা হেয়েছ । এই আইেন রাজে�র উৎস�িলেক 

�’ভােগ ভাগ করা হেয়িছল । �াধীন ভারেতর সংিবধােনর �াদশ ও �েয়াদশ অংেশ 

২৬৪ ধারা �থেক ৩০৭ ধারায় িব�ািরত ভােব �ক� ও রােজ�র মেধ� অিথ�ক স�ক�  

বণ�না করা আেছ । আেলাচনার সুিবধােথ � ভারেতর সংিবধান িবেশষ�রা চার� িদক 

�থেক এ িবষেয় আেলাচনা কেরেছন - �ক� ও রােজ�র মেধ� রাজ� ব�ন, �ক�ীয় 
ৃঅনুদান, ঋন �হন ও অথ � কিমশন কতক রাজ� ব�েনর সুপািরশ ।

(ক) �ক� ও রােজ�র মেধ� রাজ� ব�ন

 ভারেত রাজ� ব�ন সং�া� �� তািলকা আেছ । �ক�ীয় তািলকা ও রাজ� 
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তািলকা । �ক�ীয় তািলকায় ১৩� িবষয় আেছ, �যমন - �কা�ািন কর, উৎপাদন কর, 

ূআয়কর, বািণজ� �� ইত�ািদ �ধান । রাজ� তািলকায় ১৯ � িবষয় আেছ যার মেধ� ভিম 

রাজ�, কৃিষ আয়কর, িব��ৎ কর, আেমাদ �েমাদ কর, যানবাহন কর ইত�ািদ 

উে�খেযাগ� ।ভারেত অবিশ� সকল িবষেয় (Residuary Subject) উপর কর ধায� 

করার �মতা �কে�র হােতই ন�া� । তেব ভারেত �ক� রােজ�র অিথ�ক �মতা 

ব�েনর ��ে� �কােনা যু� তািলকা �নই ।

�ক�ীয় তািলকা

ু ভারতীয় সংিবধােনর ২৬৮ �থেক ২৭২ ন�র ধারায় �ক�ীয় তািলকাভ� 

কেরর �পেরখা �মেল এবং তােক পাঁচ� ��নীেত ভাগ করা যায় ।

 �থমত - সংিবধােনর ২৬৮ ধারা অনুসাের কত�িল কর আেছ যা আেরাপ 

কের �ক� িক� কর সং�হ ও �ভাগ কের রাজ��িল । �া� িডউ�,ঔষধপ� ও 

ু�সাধন সাম�ী এই ��নীর অ�ভ� � ।

 ি�তীয়ত - সংিবধােনর ২৬৯ ন�র ধারা অনুসাের কত�িল কর �ক� আেরাপ 

কের ও সং�হ কের । িক� সংগৃহীত অথ � রাজ��িলর মেধ� ব�ন করা হয় । এই ব�ন 

নীিত সংসদ আইন কের িনধা� রন কের । �রলপেথ যা�ী ও পেন�র ভাড়ার ওপর কর, 

সংবাদপে� িব�াপন �কােশর জন� কর  অকৃিষ স�ি�র ওপর কর এই ��নীর 

অ�গ�ত ।

ৃ ততীয়ত - সংিবধােনর ২৭০ ধারা অনুসাের কত�িল কর আেছ যা �ক�ীয় 

সযরকার আেরাপ কের এবং সং�হ কের ; িক� সংগৃিহত রাজ� �ক� ও রাজ��িলর 

মেধ� বি�ত হয় । এই রাজ� ব�ন কীভােব হেব তা অথ � কিমশন িনধা� রন কের । আয়কর 

ু(অকৃিষ) ও �ক�ীয় উৎপাদন �� এই ��নীভ� ।

ু চতথ�ত - সংিবধােনর ২৭১ ধারা অনুসাের ২৬৯ ও ২৭০ ধারায় উি�িখত কর ও 

�ে�র ওপর �ক� অিতির� কর ও �� ধায� করেত পাের । এছাড়া, �ক�ীয় 

ুতািলকাভ� সকল িবষেয় �ক�  এককভােব কর আেরাপ, সং�হ ও �ভাগ কের, 

�যমন আমদািন কর, �কা�ািনর ওপর ধায� কর। তেব এই সূ� �ধেক সংগৃহীত অথ �

�ক�এককভােব �ভাগ করেত পাের ।
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 প�মত - ২৭২ ন�র ধারা অনুসাের ঔষধ ও�সাধন সাম�ী ছাড়া অনভান� 

�েব�র ওপর �ক�ীয় উৎপাদন �� সূে� �ক� রাজ� সং�হ কের । এই সুে� সংগৃহীত 

অথ � �ক� ই�া করেল �ক� ও রােজ�র মেধ� ব�ন করেত পাের । তেব এই  ব�ন নীিত 

অথ � কিমশন ি�র কের - তেব এই ব�ন বাধ�তামূলক নয় ।

রাজ�তািলকা

 রাজ� তািলকায় ১৯� িবষেয় রাজ� কর আেরাপ, সং�হ ও �ভাগ করেত পাের 

বেল সংিবধােন বলা আেছ । তেব রােজ�র এই �মতা অবাধ ও অিনয়ি�ত নয় । কর 

আেরােপর ��ে� রাজ� নানা সীমাব�তার স�ুখীন হেয় থােক । এই সীমাব�তা �িল 

হল -

ু �থমত - সংিবধােনর ২৭৬ ন�র ধারায় বলা আেছ , রাজ� তািলকাভ� 

�পশাগত কর আেরাপ ও সং�েহর �মতা অ�রােজ�র ; তেব এই কর কখনই ২৫০ 

টাকার �বশী হেব না । তেব ১৯৮৬ সােল ৬০ তম সংিবধােনর সংেশাধেনর মাধ�েম রাজ� 

২৫০০টাকার �বশী �পশা বা বৃি� কর আেরাপ করেত পাের না ।

 ি�তীয়ত - সংিবধােনর ২৮৫ ন�র ধারা অনুসাের রােজ� অবি�ত �ক�ীয় 

সরকােরর স�ি�র ওপর রাজ� সরকােরর কর আেরােপর �মতা পাল�ােমে�র 

অনুেমাদন সােপ� । �রেলর জিম বা �কে�র কলকারখানার ওপর কর আেরােপর 

��ে� এই িবধান �েবাজ� ।

ৃ ততীয়ত - সংিবধােনর ২৮৬ ন�র ধরা অনুসাের রাজ� সরকার আমদািন - 

র�ািনর উে�েশ� �য় - িব�েয়র ওপর �কােনা িব�য় কর ধায� করেত পাের না ।

ু চতথ�ত - সংিবধােনর ২৮৭ ধারা অনুসাের ভারত সরকার বা ভারত সরকােরর 

�কােনা সং�া �য িব��ৎ ব�বহার কের সংসেদর অনুেমাদন ছাড়া রাজ��িল �কােনা কর 

আেরাপ করেত পাের না । �যমন �রল রাজ��িলেত ব�াপক পিরমােন িব��ৎ ব�বহার 

করেলও �কােনা রাজ�ই িব��ৎ কর ধায� করেত পাের না ।

 প�মত - সংবাদপ� ছাড়া �য সব �ব� আ�ঃরাজ� ব�বসা বািণেজ� িব�য় হয়, 

�স�িলর ওপর রাজ� কর ধায� করেত পাের না, এ�িলর ওপর কর ধােয�র �মতা 

এককভােব পাল�ােমে�র হােত ন�া� ।
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 ষ�ত - সংিবধােনর ২৮৮ ধারা অনুসাের আ�ঃরাজ� নদী বা নদী উপত�াকা 
ৃকতক মজুতকৃত জল বা িব��ৎ, িব��ৎ উৎপাদন বা ব�ন বা িব�েয়র ওপর রাজ� 

সরকার �কান কর আেরাপ করেত পাের না । দােমাদর নদী উপত�কা এর িনদশ�ন ।

 স�মত - রা�পিত জাতীয় জ�ির অব�া বলবৎ করেল ৩৫৪ ধারা অনুসাের ঐ 

সময়কােল �ক� ও রােজ�র মেধ� রাজ� ব�ন স�িক� ত যাবতীয় িবষেয়র �েয়াগ কের 

তার কর ধায� রা�পিত �িগত রাখেত পােরন ।

 অ�মত - সংিবধােনর ৩৬০ ন�র ধারা অনুসাের অিথ�ক জ�ির অব�া �ঘািষত 

হেল রা�পিত রাজ� আইনসভায় গৃহীত অথ�িবল তাঁর অনুেমাদেনর জন� সংর�েনর 

িনেদ� শ িদেত পােরন । তেব আজ পয�� অিথ�ক জ�ির অব�া �ঘািষত হয় িন ।

 সুতরাং �ক� ও রাজ��িলর মেধ� রাজ� ব�েনর িচ� পয�ােলাচনা করেল 

�কে�র �াধান� সহেজই �তীয়মান হয় ।

(খ) �ক�ীয় অনুদান

 অন�ান� যু�রাে�র মত ভারত অ�রাজ��িলর রাজ� ঘাটিত �মটােত ও 

উ�য়নমূলক �ক� �পায়েন �ি�য়ােক অব�ািহত রাখেত সংিবধােনর ২৭৫ ধারা 

অনুসাের �ক�ীয় অথ � সাহাে�র সং�ান আেছ । এর ল�� হল আ�িলক অথ�ৈনিতক 

�বষম� �র করা এবং রাজ��িলর মেধ� অিথ�ক সমতা িবধান করা । �ক�ীয় অথ � সাহায� 

�’�কাের হেত পাের - িনিদ� � সাহায� এবং সাধারন সাহায� ।

(গ) ঋণ�হন

 সংিবধােনর ২৯২ ধারা বলা হেয়েছ �ক�ীয় সরকার �যমন �দেশর অভ��র 

�থেক বা িবেদশ �থেক ঋন সং�হ করেত পাের, �তমিন আ�জ� ািতক চুি� কের 

�ক�ীয় সরকার ঋন িনেত পাের । �যমন - িব� ব�া� �থেক ভারত ব� �কে�র জন� ঋন 

িনেয় থােক । অন�িদেক রাজ��িল ২৯৩ ধারা অনুসাের �কবল �দেশর অভ��র �থেক 

ঋন সং�হ করেত পাের এবং িবেদশ �থেক সরাসির ঋন �হেনর �মতা �নই ।

(ঘ) অথ� কিমশন

 ভারেত �ক� ও রােজ�র মেধ� অিথ�ক স�ক�  িনধা� রেন অথ � কিমশন ���পূন� 
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ভূিমকা পালন কের । সংিবধােনর ২৮০ ধারা অনুসাের ভারেত এক� অথ � কিমশন 

িনেয়ােগর কথা বলা আেছ । এই অথ � কিমশন সাধারন ভােব পাঁচ বছর অ�র গ�ত হেব । 

রা�পিত একজন সভাপিত ও চারজন সদস� িনেয় এই কিমশন গঠন কের । অথ �

কিমশেন িনযু� সভাপিতর সরকারী কাজকম � স�েক�  অিভ�তা থাকেত হেব এবং 

অন�ান� সদস�েদর হাইেকােট� র িবচারপিত পেদর �যাগ�তা বা অথ�ৈনিতক িবষেয় এবং 

িহেসব িনকােশর অিভ�তা বা অথ�নীিতিবদ িহেসেব িবেশষ অিভ�তা থাকেত হেব ।

 সুতরাং �ক� রােজ�র আইন �নয়ন সং�া� �মতা ব�ন ও শাসন সং�া� 

�মতা ব�েনর মত অিথ�ক ��ে� ও �কে�র �াধান� ল�� করা যায় ।

২.৫ �ক� - রাজ� িবতক�  : সারকািরয়া কিমশন 

 ১৯৬৭সাল �থেক �ক�র� রােজ�র মে� �মতা পুনিব�ন�ােসর �য দািব ওেঠ তা 

১৯৮৩ সােল সম� ভারতেক উ�াল কের �তােল । পাশাপিশ শাসক �গা�ীর জনসমথ�ন 

�াস �পেত থােক । এরকম অব�ায় জনমেতর চােপ তৎকালীন �ধানম�ী �মতী ইি�রা 

গা�ী ১৯৮৩ সােলর ২৪েশ মাচ�  �ক� রােজ�র স�ক�  খিতেয় �দখার জন� ও সদেস�র 

সারকািরয়া কিমশন গঠন কেরন । আর.  এস. সারিকয়া িছেলন সু�ীম �কােট� র �া�ন 

িবচারপিত ।

 �থেম সারকািরয়া কিমশনেবর এি�য়ার িহেসেব �ঘািষত হয় �য, িবদ�মান 

সাংিবধািনক কাঠােমার মেধ� �থেকই কিমশন �ক� রােজ�র স�েক� র কায�গত িদক� 

পয�ােলাচনা করেব এবং সংি�� িবষেয় পরামশ� �দেব । িক� িবেরাধী দেলর �নতারা এর 

িব�ে� িবে�াভ জানােল ১৯৮৩ সােলর ৭জুন সারকািরয়া কিমশনেক সুপািরশ করার 

ব�াপাের ব�াপক �মতা �দওয়া হয় ।

 সারকািরয়া কিমশেনর পে� বলা হয় �ক� রােজ�র অিথ�ক স�েক� র 

পয�ােলাচনােক ব�াপক ��� �দওয়া হেব । কারন রাজ� ব�নেক �ক� কের �ক� 

রাজ� স�েক� র অবনিত ঘটেছ । এছাড়া, আইন �নয়ন সং�া� �মতার ব�ন, 

ূরাজ�পােলর ভিমকা, ৩৫৬ ধারার �েয়াগ, আ�ঃরাজ� পিরষদ, পিরক�না কিমশন, 
ৃ ৃজাতীয় উ�য়ন পিরষদ ও �ক� কতক রাজ��িলেক িনেদ� শদান �ভিত িবষেয় কিমশন 

পরী�া িনির�া কের সুপািরশ জানােব ।

��নী

77



��নী

78

 সারকািরয়া কিমশন উপের বিন�ত িবষেয় এক� ��মালা রচনা কের �িত� 

রােজ� ও ভারত �শাসন স�িক� ত িবেশষ�েদর কােছ ��রন কের । �া� তেথ�র 

িভি�েত ১৯৮৭ সােল দীঘ� ৪বছর পের �খে� রিচত ৪৪০০ পাতার এক বৃহৎ �িতেবদন 

ূ�পশ কের । এই �িতেবদেন কর ব�েনর পুনিব�ন�াস, আ�িলক পিরষেদর ভিমকা, 

জাতীয় অথ�ৈনিতক ও উ�য়ন পিরষদ, রাজ�পােলর িনেয়াগ, ৩৫৬ ধারা ও মুখ�ম�ীর 

ভূিমকা, সব�ভারতীয় চাকির, ভাষা ইত�ািদ িবষেয় ব�াপক পরামশ� �মেল । 

 �ক� রাজ� স�িক� ত সারকািরয়া কিমশেনর �িতেবদেনর সুদীঘ� ৪ বছর ধের 

নানা আেলাচনা ও পয�ােলাচনা কের চূড়া� �প �পেল এই �িতেবদন �দেখ অেনেকই 

হতাশা �কাশ কেরেছন । কারণ অেনেকই আশা কেরিছেলন ভারেত �ক�ীকরেনর 

অিত �বণতা �াস পােব, রাজ� �িলর স�দ বৃি�র ব�াপাের ইিতবাচক সুপািরশ থাকেব 
ুএবং তলনামূলকভােব রাজ��িলর �মতা বৃি� পােব, িক� কিমশন এব�াপাের �কান 

সুপািরশ কেরিন । তাই সারকািরয়া কিমশন �ক� - রাজ� স�ক�  পুনিব�ন�েসর ��ে� 

�কােনা আশার আেলা �দখােত পােরিন বেলই সাধারন মানুেষরা মেন কেরন ।

২.৬ অনুশীলনী

সংি�� ��াবলী

(১) �ক� ও রাজ� স�ক�  �কৃতপে� কী ?

(২) সারকািরয়া কিমশ �েক�  তীকা �লখ ?

(৩) আ�ঃরাজ� পিরষদ কী ?

রচনাধম� ��াবলী

(১) �ক� ও রােজ�র মেধ� শাসন সং�া� �মতা ব�ন িবষেয় আেলাচনা কর ।

(২) �ক� ও রােজ�র আইনগত স�েক�  িব�ািরত আেলাচনা কর ।

(৩) �ক� - রােজ�র অিথ�ক �মতা ব�ন স�েক�  আেলাচনা কর ।

২.৭ িনব�ািচত ��প�ী

ু(১) কল�াণ�মার সরকার, “ভারেতর শাসন ব�ব�া ও রাজনীিত” �ভিম, কলকাতা 



২০১০ ।

(২) িহমাং� �ঘাষ, “ভারেতর শাসন ব�ব�া ও রাজনীিত” িম�ম, কলকাতা - ২০১০

(৩) অনািদ �মার মহাপা�, “আরেতর শাসন ব�ব�া ও রাজিনিত” �গিতশীল 

�কাশক, কলকাতা - ২০১২

(৪) S. L. Sikri, “ Indian Govermment and Politics,” Kalyani 

Publisher, New Delhi, 1997

(৫) M. V. Pylee, “Indian Government and Politics” Asia Publishing 

House, New Delhi, 1999
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ূ৩.১ - ভিমকা

৩.২ - সংিবধান সংেশাধেনর অথ�

৩.৩ - সংিবধান সংেশাধন প�িত ও ভারত

৩.৪ - সংিবধান সংেশাধেনর মূল�ায়ন

৩.৫ - অনুশীলনী

৩.৬ - িনব�ািচত ��প�ী

ূ৩.১ ভিমকা

 সংিবধান হল �দেশর সে�� া� আইন । এই আইেন �দশ ও সমােজর �িত�িব 
ু�িতফিলত হয় । সমাজ �যেহত পিরবত� নশীল তাই �াভািবক ভােবই সমাজ 

পিরবত� েনর সােথ সােথ সংিবধােনর পিরবত� ন ও কাম� । জওহরলাল �নহ� 

বেলিছেলন, “যিদ সংিবধান �থেম থােক তাহেল তা মৃত দিলেল পয�বিসত হয় ।” 

�ভাবতই ১৯৪৯ সাসেলর ২৬ �শ নেভ�র গণপিরষদ �য সংিবধান �হন কেরিছল, 

আজ তা এক জায়গাব �থেম �নই । ২০০৯ সােলর �ম মাস পয�� ৯৪ বার সংিবধান 

সংেশাধন ইিতমেধ�ই স�� হেয়েছ ।

 সংিবধান সভায় িবতক�  কালেল ব� সংিবধান �েণতা সমেয়র সে� তাল 

িমিলেয় সংিবধান পিরবত� েনর দাবী জানান । অন�তম সংিবধান �েণতা িপ. এস. �দশমুখ 

তাই বেলন “If you do not Provide the useful outlets or sefty vales for 

theair or the storms to pass through , it is likely that the whole ship 

might be blown up.” তেব এ কথাও মেন রাখেত হেব �য ভারেত �য শাসন ব�ব�া 

�িত�া করা হয় তা �কৃতগতভােব যু�রা�ীয় । যু�রা�ীয় সংিবধান যিদ 

ু��িরবত� নীয় না  হয় তাহেল অ�রাজ��িল সব�দা অিন�য়তার আশ�ায় ভগেব । তাই 

সংিবধান �েণতারা সমাজ পিরবত� েনর সে� সে� যু�রা�ীয় নীিতর ভারসাম� বজায় 
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রাখার জন� সংিবধান সংেশাধন প�িতেত ��িরবত� নীয়তার সে� নমনীয়তার 

সংিম�ন ঘটােত উেদ�াগী হেয়িছেলন ।

৩.২ সংিবধান সংেশাধেনর অথ�

 সাধারন অেথ � সংেশাধন করা হল উ�িত িবধান করা । িক� সংিবধােনর 

���াপট যখন সংেশাধন করার কথা বলা হয় তখন তা �ত� অথ � বহন কের । 

সংিবধােনর �কােনা অংশ বা অংশ সমূেহর পিরবত� ন, সংেযাজন বা বজ� নেক তাই 

সংইধান সংেশাধন বলা হয় । অেনেক সংিবধান সংেশাধনেক ব�াপক অেথ � �েয়াগ কের 

থােকন । তােদর মেত সংিবধােনর �য �কােনা অংেশর পিরবত� নেকই সংিবধান 

সংেশাধন বলা হয় । �যমন হারম�ান ফাইনার ববেলন, “Our constitution : 

Defaced and Defiled’ �ে� সংিবধান সংেশাধেনর এক �হনেযাগ� সং�া 

িদেয়েছন । িতিন বেলন, সংিবধান সংেশাধন হল সংিবধােনর উ�িত বা অিধক ভােলা 

করা তথাএর �� িবচূ�িত�িল �র করা ; �সই ধরেনর পিরবত� ন করা যার ফেল মূল 

সংিবধােনর উৎকষ � িবধান না হেলও তার �মৗিলক �বিশ��িল অ�ু� থােক বা 

সংিবধােনর �য �কােনা ধরেনর পিরবত� ন ।

 তেব মেন রাখা দরকার সংিবধান সংেশাধন মূলত আইেনর িবষয় হেলও এর 

�ধান উে�শ� হল শাসক ��নীর অথ�ৈনিতক, সামািজক ও রাজৈনিতক উে�শ�েক 

চিরতাথ � করা । উদাহরন ��প বলা যা, শাসকেগা�ী যােত �মতাসীন থােক �সই 

উে�েশ�ই ৪২ তম সংিবধান সংেশাধন করা হেয়িছল । িবগত �ায় ৬৭ বছের ভারেত 

১০০বােরর �বশী সিবধান সংেশাধন হেলও ‘সকেলর কােজর অিধকার’ আজও 

সংিবধােনর সংেযািজত হয়িন ।

৩.৩ সংিবধান সংেশাধন প�িত ও ভারত

 আধুিনক সংিবধােনর ��নীিবভাজেনর অন�তম িভি� ।   সংিবধান 

সংেশাধেনর �কৃিত লড�  �াইস �সই কারেনই সংিবধান সংেশাধন প�িতর 

পিরে�ি�েত সংিবধান �িলেক �’’ভােগ িবভ� কেরেছন - সুপিরবত� নীয় ও 

��িরবত� নীয় ।

 �য সংিবধান সাধারন আইন �নয়েনর প�িতেত পিরবত� ন করা যায় অথা� ৎ 
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সহেজই পিরবত� ন করা যায় তােক সুপিরবত� নীয় সংিবধান (F l e x i b l e 

Constitution) বেল । এই ধরেনর সংিবধােনর ধারনা �িল পিরবত� েনর জন� �কােনা 

িবেশষপ�িত অনুসরন করা হয় না । ি�েটন ও িনউিজল�াে�র সংিবধান সুপিরবত� নীয় 

সংিবধােনর উৎকৃ� উদাহরণ । অন�িদেক �য সংিবধান সাধারন আইন �নয়েনর 

প�িতেত পিরবিত� ত না হেয়ও িবেশষ এক জ�ল প�িতেত পিরবিত� ত হয়, তােক 

��িরবত� নীয় সংিবধান (Rigid Constitution) বলা হয় । সুইজারল�া�, মািক� ন 

ৃযু�রা�, অে�িলয়া �ভিত �দেশ ��িরবত� নীয় সংিবধান �দখা যায় ।

 সুপিরবত� নীয় সংিবধােনর প� যারা সওয়াল কেরন তাঁরা বেলন �য �ত 

পিরবত� নশীল সমােজর উপেযাগী ব�ব�ার সে� খাপ খাওয়ােনার জন� সুপিরবত� নীয় 

সংিবধান অিধক কাম� । কারণ যথাযথ ভােব চািহদা পূরণ না হেল �দেশ িব�ব �দখা 

িদেত পাের । �কশবান� ভারতী মামলায় রায় দান কােল িবচাপিত খা�া বেলন 

“সংিবধান সংেশাধন করার সহজ ব�ব�া না থাকেল জনগণ সংিবধান পিরবত� েনর জন� 

ূিব�েবর মত সংিবধান বিহভ� ত ব�ব�া �হন করেব । এছাড়া, রাে�র সামািজক ও 

অথ�ৈনিতক িবকােশ �ত িস�া� �হেনর জন�ও সংিবধান পিরবত� ন জ�ির হেয় পেড় ।’ 

�যমন - ১৯৭১ সােল ব�া� জাতীয় করেনর জন� সংিবধান পিরবত� ন জ�ির িছল । আবার 

��িরবত� নীয় সংিবধােনর সমথ�করা বেলন, সংিবধান হল �দেশর সেব�া� আইন, 

তােক সহেজ পিরবত� ন করা হেল শাসক ��নী িনজ �াথ � চিরতাথ � করার জন� জন�াথ �

িবসজ� ন িদেত পাের । ভারেত ৪২তম সংিবধান সংেশাধন হল এ ধরেনর ঘটনার অন�তম 

িনদশ�ন । তেব �য সম� �দেশ যু�রা� ব�ব�া থােক �সখােন সংিবধান ��িরবত� নীয় না 

হেল �ক�ীয় সরকার সহেজই তার �মতা িব�ার কের রাজ��িলেক �মতাহীন কের 

তুলেত পাের ।

 ভারতীয় সংিবধান �েনতাগণ সুপিরবত� নীয় ও ��িরবত� নীয় সংিবধােনর 

সীমাব�তা স�েক�  যেথ� �চতন িছেলন । জওহরলাল �নহ�, িব. আর. আে�দকর 
ৃ ু�মুখ �নত্ববৃ� বেলন �য আমরা সংিবধানেক এমন ��িরবত� নীয় কের গেড় তলেত 

চাই না যা পিরবিত� ত অব�ার সে� সাম�স� িবধােন স�ম হেব না । কারন সংিবধান 

��িরবত� নীয় হেল জািতর অ�গিত �� হেব । বা�েব সংিবধান চূড়া� বা অ�া� নয় 

এর মেধ� নমনীয়তা থাকা উিচত এবং সংিবধান হেব সুপিরবত� নীয় ও ��িরবত� নীয় 

সংিবধােনর সংিম�ন । ভারতীয় সংিবধােন এই ব�েব�র �িতফলন �মেল ।
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৩৬৮ ধারা (Article 368)

 ভারতীয় সংিবধােনর সংেশাধন প�িত মূলত ৩৬৮ ন�র ধারায় িব�ািরত ব�� 

হেয়েছ । ৩৬৮ ধারা�র সংি�� আেলাচনা করা হল -

 (ক) পাল�ােম� তার �মতা বেল সংিবধােন যা িকছু আেছ তার সংেযাজন, 

পিরবত� ন করেত পাের এই ধারা অনুসাের ।

 (খ) সংিবধান সংেশাধন সং�া� িবল �কবলমা� সংসেদর �য �কােনা কে� 

হেত পাের এবং �েত�ক কে� �স কে�র �মাট সদেস�র অিধকাংশ এবং 
ৃ ৃউপি�ত �ই-ততীয়াংশ �ভাটদানকারী কতক এ িবল গৃিহত হেল রা�পিতর 

কােছ ��িরত হেব এবং িতিন িবেল স�িত িদল ঐ িবল অনুসাের সংিবধান 

সংেশািধত হেব ।

 (গ) ১৩ ন�র ধারায়  �কােনা িকছুই এই ধারা �ারা সংেশািধত হেব না ।

ৃ (ঘ) সংিবধােনর ততীয় অংশ সহ সংিবধােনর �যেকােনা অংেশর সংেশাধন 

করা হেল �য স�েক�  আদালেত �কােনা �� প� �তালা যােবনা (৪২তম 

সংিবধান সংেশাধন)

 (ঙ) এই ধারা অনুযায়ী সংিবধােনর ধারাসমূেহর সংেযাজন পিরবত� ন বা 

িনরসেনর �মতা সংসেদর রেয়েছ । তার �কােনা �কার সীমা থাকেব না 

(৪২তম সংিবধান সংেশাধন) ।

 ৩৬৮ ধারােক পয�ােলাচনা করেল সংিবধান সংেশাধেন �য সম� উপাদান 

�� হেয় ওেঠ, তা হল -

(১) িবল উ�াপন

 সংিবধান সংেশাধন সং�া� িবল সংসেদর �যেকােনা কে� উ�াপন করা যায় 

এবং তা ম�ী বা �য �কােনা সদস� উ�াপন করেত পাের তেব অথ�সং�া� �কােনা 

সংিবধান সংেশাধনী িবল হেল তা �কবল �লাকসভায় উ�াপন করা যায় । আবার 

সংিবধােনর ৩ন�র ধারা অনুসাের ভারেতর রাজৈনিতক মানিচে�র পিরবত� ন ঘটােত 

চাইেল সংি�� রাজ� বা রাজ�সমূেহর কােছ ��াব �পশ করেত হয়, তেব অনুেমাদন না 
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�পেল এই সংেশাধনী কায�কর হয় ।

ূ(২) সংসেদর ভিমকা

 কতক�িল িবেশষ ��� ছাড়া সংসদ এককভােবই রা�পিতর সাহােয� 

ূসংিবধান সংেশাধন করেত পাের । রাজ� আইনসভার এে�ে� �কােনা ভিমকা �নই । 

ভারেতর রাজ� আইনসভা�িল �ত�ভােব �কােনা িবল উ�াপন করেত পাের না ।

(৩) উভয়ক�ই সম�মতা স��

 সংিবধান সং�া� সংেশাধনী িবল উভয় কে�ই িনধা� িরত সংখ�াগিরে�র 

�ভােট অনুেমািদত হেত হয় । তেব যিদ এক ক� অনুেমাদন কের এবং অন�ক� 

�ত�াখান কের তাহেল তা কায�কর হেয় যায় । সংিবধান সংেশাধন সং�া� িবলেক 

�ক� কের �কােনা িবতক�  �দখা িদেল �যৗথ অিধেবশন আ�ান করার �কােনা সং�ান 

�নই ।

 সংিবধান সংেশাধেনর ��ে� সংসেদর �ধরেনর সংখ�াগির�তা �েয়াজন 
ৃহয়, �যমন - �মাট সদস�েদর সংখ�াগির�তা ও �ভাটদানকারীেদর �ই - ততীয়াংেশর 

সংখ�া গির�তা । তেব �কােনা সংিবধান সংেশাধন সং�া� িবল পাল�ােমে�র 

উভয়কে� অনুেমািদত হবার পর রাজ� আইনসভা �ারা অণুেমািদত হেত হয় । 

অেধ�েকর �বিশ রাজ� আইনসভা �ারা অনুেমািদত সংিবধান সংেশাধন সং�া� িবল 

রা�পিতর কােছ উপি�ত করেল রা�পিত তােত �া�র করেত বাধ� । সংিবধান 

সংেশাধন িবেল রা�পিতর �ভােট �মতা �েয়ােগর �কােনা সুেযাগ �নই  । 

 সু�ীম �কাট�  িবিভ� মামলার রায় দান কােল ৩৬৮ ধারায় �যসব ��ে� 

অ��তা িছল তা অেনকটাই পূরন কের িদেয়েছ । �গালকনাথ মামলা, শংকরী �সাদ 

মামলা, িমনাভ� া িমল�  �াইেভট িলিমেটড মামলায় �� হেয়েছ �য পাল�ােম� �ধু 

১৩(২) ধারাই নয় ; সংিবধােনর �মৗল কাঠােমা পিরবত� েন অপারগ এবং আদালেতর 

িবচারেযাগ� ।

সংিবধান সংেশাধন প�িত

 ভারতীয় সংিবধান িতনভােব সংেশািধত হেত পাের অথা� ৎ �কবল 
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ৃসংখ�াগিরে�র �ভােট সংসদ কতক একক ভােব সংিবধান সংেশাধন, িবেশষ গির�তার 
ৃ�ভােট সংসদ কতক এককভােব সংিবধান সংিবধান এবং �ক�ীয় আইন সভা ও রাজ� 

আইসভা �ারা �যৗথভােব সংিবধান সংেশাধন ।

�থম প�িত

 সংিবধান সংেশাধেনর �থম প�িত অনুসাের ভারতীয় সংিবধােনর এমন 

কত�িল ধারা আেছ �য�িল সংেশাধন বা পিরবত� ন করার জন� পাল�ােমে�র �ধু 

সাখ�াগিরে�র সমথ�ন লােগ অথা� ৎ সাধারন িবল পােশর প�িতর মেতা সংিবধান 

সং�া� িবল�েক পাশ করা যায় । এরজন� �কােনা িবেশষ প�িত তথা ২/৩ 

সংখ�াগির�তা বা রাজ� আইনসভার অণুেমাদন লােগ না । পাল�ােমে� িবল� পাশ হবার 

পর রা�পিতর স�িতর জন� ��িরত হয় এবং রা�পিতর স�িতলােভর পর সংি�� 

ধারায় পিরবত� ন বা পিরমাজ� না ঘেট । সংিবধান সং�া� �কােনা িবল রা�পিতর কােছ 

উপি�ত হেল রা�পিত তােত স�িত বাধ� থােকন ।

ি�তীয় প�িত 

সংিবধান সংেশাধেনর ি�তীয় প�িত অনুসাের সংিবধােনর �কােনা �কােনা অংশ 

পিরবত� ন করেত হেল পাল�ােমে�র উভয়কে� �মাট সদস�েদর অিধকাংশ এবং 
ৃউপি�ত �ভাটাদানকারী সদস�েদর �ই-ততীয়াংেশর সমথ�ন �েয়াজন হয় । এইভােব 

�কােনা িবল পাশ হেল রা�পিতর স�িত লাভ করেল সংিবধান সংেশাধন চূড়া� হয় । 
ৃ ুসংিবধােনর ততীয় ও চতথ � অংশ �মৗিলক অিধকার ও রা�ীয় িনেদ� শমূলক নীিত এই 

ৃপ�িতেত সংেশািধত হেত পাের । �থম ও ততীয় প�িতেত �য ধারা বা অংশ�িল 

সংেশািধত হয় না তা এই ি�তীয় প�িতেত সংেশািধত হেব ।

তৃতীয় প�িত

ৃ ভারতীয় সংিবধান সংেশাধেনর ততীয় প�িত অনুসাের সংিবধােনর �য �য 

অংশ পিরবিত� ত হয় তা ৩৬৮ ধারায় িবশদভােববিণ�ত হেয়েছ । যথা রা�পিতর িনব�াচন 

ও কায�াকােলর �ময়াদ, সু�ীম �কাট�  ও হাইেকােট� র এি�য়ার, সংসেদ �িতিনিধ�, 

ুস�ম তািলকায় পিরবত� ন ও ৩৬৮ ধারায় পিরবত� ন ইত�ািদ এই প�িতর অ�ভ� � । 

তৃতীয় প�িত অনুসাের সংিবধান সংেশাধন সং�া� িবলেক �থেম সংসেদর উভয় 
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কে� �মাট সদেস�র অিধকাংশ ও �ভাটদানকারী উপি�ত সদস�েদর অিধকাংেশর 

সমথ�ন আবশ�ক । এইভােব অনুেমািদত হবার পর ২৯� অ�রােজ�র আইনসভার কােছ 

��িরত হয় । অেথ�েকর �বশী রাজ� অথা� ৎ কমপে� ১৫� রােজ�র �ারা অনুেমািদত 

হবার পর রা�পিতর কােছ ��িরত হয় । রা�পিতর স�িত লােভর পর তা সংিবধান 

সংেশাধন আইন িহসােব গণ� হেব ।

 ভারেত আজ পয�� এই িতন প�িতেত সংিবধান সংেশাধন হেয় আসেছ ।

৩.৪ সংিবধান সংেশাধেনর মূল�ায়ন

 ভারেতর সংিবধান সংেশাধন প�িতেক পয�ােলাচনা করেল �দখা যায় �য 

ভারতীয় সংিবধান �েনতাগণ ��িরবত� নীয় ও সুপিরবত� নীয় সংিবধােনর মেধ� 

ভারসাম� আনার জন� সংিবধান সংেশাধন প�িতেত উেদ�াগী হেয় িছেলন । িক� বা�ব 

িচ� িভ� । গত ৬৭ বছের ১০০ বােরর �বিশ সংিবধানসংেশাধন িনঃসে�েহ �সই কথাই 
ৃ�মাণ কের । সংসেদ শাসক �গা�ীর �ই-ততীয়াংশ সংখ�াগির�তা থাকেল ভারেতর 

সংিবধােন ব�াপক রদবদেল স�ম । �যমন ৪২ তম সািবধান সংেশাধেনর ��ে� 

ঘেটিছল । দীঘ� ৬৭ বছের ভারেত সংিবধান �যভােব পিরবিত� ত হেয়েছ তােত 

সংিবধােনর ওপের সাধারন মানুেষর আ�া িদন িদন �ীন হেয় পড়েত থােক । দি�ন 

ভারেত তািমলনাড়ু অথবা কা�ীের সংিবধান সং�া� �কােনা িবতক�  �দখা িদেল 

‘সংিবধান �পাড়ােনা’ এক �রওয়ােজ পিরণত হেয়েছ । তেব বত� মান ভারেত �ব�ল 

�ক�ীয় সরকার ও অি�র সংখ�াগির�তা থাকায় সংিবধান সংেশাধেনর �ত মা�া 

অেনকাংেশ �িতহত হেয়েছ ।

৩.৫ অনুশীলনী

��াবলী

(১) সংিবধান সংেশাধেনর অথ � কী ?

(২) ভারেতর সংিবধান সংেশাধন প�িত� আেলাচনা কর ?
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১.২.১ - রা�পিত

১.২.২ - �ধানম�ী

১.৩ - রােজ�র শাসন িবভাগ

১.৩.১ - রাজ�পাল

১.৩.২ - মুখ�ম�ী

১.৪ - �ক�ীয় ম�ী পিরষদ

১.৫ - রাজ� ম�ী পিরষদ 

১.৬ - অনুশীলনী

১.৭ - িনব�ািচত ��প�ী

ূ১.১ - ভিমকা

 সরকােরর িতন� িবভােগর মেধ� শাসনিবভাগ সব�ােপ�া ���পূন� । ভারেত 

সংসদীয় শাসনব�ব�া �হন করায় �ক� ও রােজ�  �’জন কের শাসক বত� মান - নাম 

সব�� ও �কৃত শাসক । �কে� রা�পিত ‘নামসব�� শাসক’ এবং �ধানম�ী ‘�কৃত 

শাসক’ । তেব রা�পিতর নােমই শাসন ব�ব�া পিরচািলত হেয় থােক । �ধানম�ী �কৃত 

শাসক হেলও পূেব�র মত ব�াপক �মতাধর নন । একদলীয় শাসন ব�ব�ার অবসান এবং 

�জাট সরকােরর আিব�ভােবর ফেল �ধানম�ী �কৃিতগত ভােব �ব�ল হেয় পেড়েছ । 

তাই �ায়শই �ধানম�ীেক সমােলাচকরা ‘Role back Prime Minister’ বেল 

িচি�ত কের থােকন । অনু�পভােব ভারেতর অ�রাজ��িলর শাসন ব�ব�ায় রাজ�পাল 

‘নামসব�� শাসক’ এবং মুখ�ম�ী ‘�কৃত শাসক’ ।
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ভারেতর �ক�ীয় শাসন িবভাগ ও রােজ�র শাসন িবভাগ

তৃতীয় একক



 তেব পৃিথবীর অন�ান� ম�ীপিরষদ পিরচািলত সরকােরর ন�ায় ভারেত �ক� ও 

রােজ�র �ই �কােরর রাজৈনিতক শাসনিবভাগ ছাড়া অরাজৈনিতক শাসন িবভাগ 

রেয়েছ । এঁরা হেলন সরকাির কম�চািরবৃ� যারা আমলা নােম পিরিচত ।

১.২ �ক�ীয় শাসন িবভাগ (The central Executive)

ৃ পরাধীন ভারেত �াধীনতা আে�ালেনর �নতবৃ� ভারত সংিবধােনর �পেরখা 

িচ�া করেলও রা��ধান তথা �ক�ীয় শাসন িবভােগর �কৃিত কী�প হেব �স িবষেয় 

িবশদ আেলাচনার সুেযাগ পানিন । ফেল সংিবধান রচনার জন� গণপিরষদ গ�ত হেল  

রা��ধােনর �কৃিত িনেয় আলাপ আেলাচনার সূ�পাত ঘেট । এই আেলাচনায় সুইস 

মেডল, মািক� ন মেডল ও ি��শ মেডল আেলািচত হয় এবং �শষ পয�� গণপিরষেদর 

অিধকাংশ সদস� ভারেত ি�েটেনর মেতা ম�ীপিরষদচািলত সরকার এবং রাে�র 

িনয়মতাি�ক �ধান িহেসেব রা�পিতর পদ �বেছ �নন । রা�পিতেক পরামশ� ও সাহায� 
ৃকরার জন� �ধানম�ীর �নতে� এক� ম�ীসভা গঠেনর কথা ও বলা হয় ।

১.২.১ ভারেতর রা�পিত (The President of India)

 ভারেতর সংিবধােনর ৫২ ন�র ধারায় ভারেতর রা�পিত পেদর কথা �ঘািষত 

হয় (”There shall be a preident of India”) িতিন শাসন িবভােগর �ধান, তাঁর 

নােম �দশ শািসত হয় । িতিনই হেলন ভারেতর �থম নাগিরক, �ল, �নৗ ও িবমান 

বািহনীর সব�ািধনায়ক । িতিন �দেশ িবেদেশ ভারেতর �িতিনিধ� কেরন । এককথায় 
ৃিতিন ভারতীয় শাসন ব�ব�ার শীেষ � সমাসীন । িক� বা�েব �ধানম�ীর �নতে� ম�ীসভা 

রা�পিতর নােম শাসনকায� পিরচালনা কের থােক । অথা� ঃ �ধানম�ী হেলন ভারেতর 

�কৃত শাসক এবং �াভািবকভােব রা�পিত হেলন ভারেতর িনয়মতাি�ক �ধান বা 

নামসব�� শাসক । খসড়া কিম�র সভাপিত ডঃ িব. আর. আে�দকর বেলন, “ভারেতর 

রা�পিত রা��ধান িক� শাসক �ধান নন” । ১৯৭৬ সােল ৪২ তম সংিবধান সংেশাধেনর 

পর এটা আেরাও �� হেয় উেঠেছ কারণ - রা�পিত ম�ীপিরষেদর পরামশ� মানেত 

বাধ� ।

রা�পিত পেদর �যাগ�তা (Qualifications for the Presidency)

 সংইধােনর ৫৮ন�র ধারায় বলা আেছ রা�পিত হেত হেল তাঁেক ভারেতর 
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নাগিরক হেত হেব, ৩৫ বছর বয়� হেত হেব এবং �লাকসভার সদস� িনব�ািচত হবার 

�যাগ�তা স�� হেত হেব । এছাড়া রা�পিত পদপাথ� �ক� বা রােজ�র �কােনা সরকাির 

কম�চারী হেবন না । এমনিক ম�ী থাকেল ও তােক ম�ীসভা �থেক পদত�াগ কের 

�িত�ি�তা করেত হেব । সংিবধােনর ৫৯ ন�র ধারায় বলা আেছ �য, রা�পিত �ক�ীয় 

আইনসভা তথা সংসদ ও রাজ� আইনসভার �কােনা কে�র সদস� থাকেত পােরন না । 

যিদ �কােনা সাংসদ বা িবধায়ক রা�পিত িহেসেব িনব�ািচত হন  তাহেল ঐিদন �থেক 

ধের �নওয়া হেব �য, িতিন সাংসদ বা িবধায়ক পদত�াগ কেরেছন । এছাড়া, রা�পিত 

পেদ �াথ� হবার পূেব� ১৯৯৭ সােলর রা�পিত িনব�াচন আইন অনুসাের �� শত�  পালন 

করেত হয় - রা�পিদ পদ �াথ�েক ১৫,০০০ টাকা জামানত িহেসেব জমা িদেত হেব 

এবং �াথ�েক মেনানয়নপ� জমা �দবার সময় ৫০জন িনব�াচক �ারা ��ািবত ও ৫০ জন 

িনব�াচক �ারা সমিথ�ত হেত হয় ।

িনব�াচন প�িত 

 জািতয় �নতা িহেসেব রা�পিতর িনব�াচনেক জাতীয় ও িনরেপ� চির� 

�দােনর জন� কেয়ক� ব�ব�া �নওয়া হেয়েছ । সংিবধােনর ৫৪ন�র ধারা অনুযায়ী িতিন 

এক� িনব�াচক ম�লীর �ারা পেরাে� িনব�ািচত হন এবং এই িনব�াচক ম�লী গ�তহয় 

পাল�ােমে�র উভয় কে�র িনব�ািচত সদস� এবং রাজ� িবধানসভা�িলর িনব�ািচত 

সদস�েদর �ারা । রা�পিত িনব�াচেনর ব�াপাের �ধানত �� নীিত অনুসরন করা হয় -

 এক- িবিভ� রেজ�র িবধানসভার সদস�েদর �মাট �ভাট সংখ�া এবং 

পাল�ােমে�র সদস�েদর �মাট �ভাট সংখ�ার মেধ� যথাস�ব সমতা র�া করার �চ�া 

করা হয় ।

 �ই - িনব�াচেন রােজ�র �িতিনিধ� যথাস�ব একই হেব । তেব �মাট �দ� 

�ভােটর অেধ�েকর �বশী না �পেল �কােনা �াথ� রা�পিত পেদ িনব�ািচত হেত পােরন না ।

ু উপির� �বিশ���িলেক অ�ভ� � কের সংিবধােনর এক� িবেশষ প�িত 

�হন করা হেয়েছ - একক হ�া�র �যাগ� �ভাট �ারা সমানুপািতক বা �িতিনিধ�। 

সংিবধােনর ৫৪ ও ৫৫ ন�র ধারায় এই প�িতেক কায�কারী করার জন� কতক�িল 

পয�ােয়র উে�খ করা হেয়েছ ।
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 �থম পয�ােয় িবধানসভার িনব�ািচত সদস�েদর �ভাটসংখ�া িনধা� রন করা হয় । 

�েত�ক সদস�েদর �ভাট এক� হেলও �ভােটর মূল� সবে�ে� সমান হয় । এই মূল� 

িনধা� রেনর জন� সংি�� রােজ� জনসংখ�ােক ঐ রােজ�র িবধানসভার িনব�ািচত �মাট 

সদস� সংখ�া িদেয় ভাগ করা হয় এবং এই ভাগমালােক ১০০০ িদেয় ভাগ করা হয় এবং 

এই ভাগফেলর �য সংখ�া পাওয়া যােব তাই হেব ঐ রােজ�র িবধানসভার �েত�ক 

িনব�ািচত সদেস�র �ভাটসংখ�া । তেব ি�তীয়বার ভােগর সময় ভাগেশষ যিদ ৫০০ আ 

তার �বশী ব তেব ভাগফেলর সে� এক �যাগ করেত হেব ।

 ি�িতয় পয�ােয় পাল�ােমে�র উভয় কে� িনব�ািচত সদস�েদর �ভাট সংখ�া 

িনধা� রন করা হয় । সকল অ�রােজ�র িবধানসভায় িনব�ািচত সদস�গণ সমি�গতভােব 

�মাট যত �ভাট �দন পাল�ােমে�র উভয় কে�র িনব�ািচত সদস�গণ �ক তত�িল 

�ভাট �দন । তাই পাল�ােমে�র �েত�ক িনব�ািচত সদেস�র �ভাটসংখ�ােক পাল�ােমে�র 

উভয় কে�র �মাট িনব�ািচত সদস� সংখ�া িদেয় ভাগ করা হয় । এইভােব �য ভাগফল 

পাওয়া যােব তাই হেলা প�েত�ক িনব�ািচত সদেস�র �ভাটসংখ�া । তেব ভাগেশষ যিদ 

ভাজক সংখ�ার অেধ�েকর সমান বা তার �বশী হয় তাহেল ভাগফেলরসে� এক �যাগ 

করেত হেব ।

 এক� কা�িনক উদাহরেনর সাহােয� িবষয়� �বাঝােনা �যেতপাের । ধরা যাক 

ি�পুরায় জনসংখ�া ২,৫০,০০,০০০ এবং ি�পুরার িনব�ািচত িবধানসভার সংখ�া ২৫০ । 

ি�পুরার জনসংখ�ােক িনব�ািচত সদস� সংখ�া �ারা ভাগ করেল ভাগফল দাড়ায় 

১,০০,০০ ল� । এই ভাগফলেক আবার ১০০০ িদেয় ভাগ করেল ভাগফল হেব ১০০ । 

অথা� ৎ রা�পিত িনব�াচেন ি�পুরা িবধানসভার �েত�ক সদেস�র �ভাটমূল� ১০০ । এখন 

ি�পুরার িবধাসভার িনব�ািচত সদস� সংখ�া ২৫০ হওয়ায় �মাট �ভাট সংখ�া হেব ২৫০ X 

১০০ = ২৫,০০০ । এরপর ভারেতর সব রােজ�র িবধানসভায় িনব�ািচত সব সদেস�র 

�মাট �ভাটসংখ�া িনধা� রন করা হয় এবং পাল�ােমে�র �মাট সদস� িদেয় ঐ সংখ�া�েক 

ভাগ কের �েত�ক সদেস�র �ভাটসংখ�া িনধা� রন করা হয় ।

ৃ ততীয় পয�ােয়র কাজ হেলা �ভাট�হন । সমানুপািতক �িতিনিধে�র িনয়ম 

অনুযায়ী �গাপন ব�লেটর মাধ�েম �ভাট �নওয়া হয় । রা�পিত িনব�াচেন যতজন িনব�াচন 

�াথ� থােক �েত�ক �ভাটদাতা তত�িল প�� জানােত পােরন । �ভাটদাতাগণ 

��নী

92



ৃব�লটপ� প��অনুযায়ী নােমর পােশ ১, ২, ৩, ৪ �ভিত সংখ�া বসান । �েত�ক 

�ভাটদাতােক �থম পছ� জানােতই হয় নাহেল �ভাট বািতল হেয় যায় ।

 �ভাট�হেনর পর সকল িনব�াচন �াথ�র �থম পছে�র �বধ �ভাট �িল গণনা 

করা হয় । �থেম �থম পছে�র �বধ �ভাট সংখ�ােক ২ িদেয় ভাগ কের ভাগফেলর 

সে� ১ �যাগ করেল �য সংখ�া পাওয়া যায় তােক �কাটা বেল । রা�পিত পেদ িনব�ািচত 

হেত হেল এই �কাটা �পেতই হব । �থম গণনার �কােনা �াথ� যিদ �কাটা না পান 

তাহেল �য �াথ� সবেথেক কম �ভাট �পেয়েছন তােক িনব�াচন �থেক বাদ িদেয় তার 

ব�ালটপে�র ি�তীয় পছ� অনুযায়ী অন�ান� �াথ�েদর মেধ� ব�ন করা হয় । এই �াথ� 

বািতল ও �ভাট হ�া�র চলেত  থােক যত�ন না �কােনা �াথ� িনব�ািচত হন ।

ূকায� কাল ও পদচ�িত

 সংিবধান অনুসাের রা�পিত ৫বছেরর জন� িনব�ািচত হন । ভারতীয় 

রা�পিতেদর �’বােরর �বশী িনব�াচেন বাধা �নই । কায�ভার �হেনর পর �থেক ৫ বছর 

িতিন ঐ পেদ বহাল থাকেলন । তেব কায�কাল �শষ হবার পূেব� রা�পিত ���ায় 
ুপদত�াগ করেত পােরন । এছাড়া কায�কাল �শষ হার আেগ তাঁর মৃত� হেলও রা�পিতর 

পদ শূন� হয় । রা�পিতর �ময়াদ �শষ হবার পূেব� তাঁেক পদচূ�ত করবার জন� 

ইমিপচেম� বা অিভযু�করন প�িতর কথা বলা আেছ । রা�পিতর পদ শূন� হেল 

সামিয়কভােব উপরা�পিত ঐ পেদর আসীন হন এবং ৬মাস পয�� ঐ পেদ সমাসীন 

থােকন । কারন ৬মােসর মেধ� পরবত� রা�পিত িনব�াচন করেতই হেব ।

রা�পিতর �বতন ও ভাতা

 রা�পিত যােত িন�ার সােথ তাঁর দািয়� পালন করেত পােরন তার জন� 

উপযু� �বতন ও ভাতার ব�ব�া করা হেয়েছ । রা�পিতর �বতন ও ভাতা ও অন�ান� 

সুেযাগ সুিবধা ি�র কের �দবার �মতা সংসেদর । ২০০৮ সােল রা�পিতর �বতন বৃি� 

�পেয় দািড়েয়েছ ১,৫০,০০০ টাকা এবং অবসরকালীন ভাতা হেয়েছ ৫০,০০০ টাকা 

এবং বািড় ইত�ািদর সুেযাগ �তা আেছই ।

রা�পিতর শপথ�হন

 সংিবধােনর ৬০ ন�র ধারা অনুসাের রা�পিত িহসােব দািয়� �হেনর পূেব� 
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তাঁেক শপথ �হন করেত হেব । �সই অনুসাের রা�পিত সু�ীম �কােট� র িবচারপিতর 

কােচ শপথবাক� পাঠ কের দািয়�ভার �হন কেরন । �ধান িবচারপিতর অনুপি�িতেত 

িতিন �কােনা �বীন িবচারপিতর কােছ শপথ �হন করেত পােরন ।তাঁেক �ঘাষনা করেত 

হয় �য সংিবধান ও আইনেক র�া করা ও �দেশর জনগেণর �সবায় িনেজেক িনেয়ািজত 

করেবন ।

রা� পিতর �মতাও কায� াবলী 

 ভারেতর সংিবধােন রা�পিতর হােত �য সম� �মতা ন�া� করা হেয়েছ, 

�স�িলেক �ধানত পাঁচ ভােগ িবভ� করা হয় । �যমন - শাসন সং�া� �মতা, আইন 

সং�া� �মতা, িবচার সং�া� �মতা, অিথ�ক �মতা এবং জ�ির অব�া সং�া� 

�মতা ।

(ক) শাসন সং�া� �মতা

 সংিবধােনর ৫৩ ন�র ধারা অনুযায়ী রা�পিত শাসন িবভােগর �ধান িহেসেব 

সম� শাসন �মতা �ভাগ কেরন । রা�পিত �ত��ভােব বা অধ�ন কম�চারীেদর 

মাধ�েম শাসন �মতা �েয়াগ কেরন । �ধানম�ী সহ �ক�ীয় ম�ীপিরষেদর সকল 

সদস�েদর িতিন িনেয়াগ কেরন । এছাড়া ভারেতর অ�াটিন� �জনােরল, ভারেতর 

ক�ে�ালার ও অিডটর �জনােরল �ক�ীয় পাবিলক সািভ� স কিমশেনর সদস�গণ, 

সু�ীম �কাট�  ও হাইেকােট� র িবচারপিতগণ, িন�াচন কিমশনার ও িনব�াচন কিমশেনর 

অন�ান� সদস�গণ ছাড়াও অ� রাজ��িলর রাজ�পালেদর িতিন িনযু� কেরন । িতিন 

এইসব অিধকারকেদর পদচূ�ত ও করেত পােরন, তেব সু�ীমেকাট�  ও হাইেকােট� র 

ৃিবচারপিত এবং ক�ে�ালার ও অিডটর �জনােরল �ভিত ব�াি�েদর অপসারেনর 

��ে� পাল�ােমে�র সুপািরেশর �েয়াজন হয় । �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশেনর 

�চয়ারম�ান ও অন�ান� সদস�েদর পদচূ�ত করার পূেব� রা�পিতেক সু�ীমেকােট� র 

�কােনা িবচারপিতেক িদেয় তােদর িব�ে� উ�ািপত অিভেযােগর তদ� করােত হয়, 

রা�পিত সম� �সনাবািহনীর সব�ািধনায়ক এবং �ল, �নৗ ও িবমান বািহনীর �ধানেদর 

িনযু� কেরন । রা�পিত িহেসেব িতিন জাতীয় �িতর�া কিম�র ও �ধান । এই কিম�র 

িস�া� অনুযায়ী িতিন যু� �ঘাষনা বা শাি� �াপন ও করেত পােরন । তেব পাল�ােমে�র 

অনুেমাদন ছাড়া রা�পিতর এইসব িস�া� কায�করী হয় না ।
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(২) আইন সং�া� �মতা

 রা�পিতর আইন সং�া� �মতা ও অত�� ব�াপক । সংিবধােনর ৭৯ ন�র ধারা 

অনুযায়ী রা�পিত ও সংসেদর �� কথা িনেয় পাল�ােম� গ�ত হয় । ি�েটেনর রাজা বা 

রানীর মত রা�পিত ও �ক�ীয় আইনসভার অিবে�দ� অ� ।

 রা�পিত পাল�ােমে�র অিধেবশন আ�ান করেত পােরন অিধেবশন মূলতিব 

রাখেত পােরন এবং �েয়াজেন �লাকসভা �ভে� িদেত ও পােরন । তেব অিধেবশেনর 

সমাি� �ঘাষনা ও পরবত� অিধেবশন ��র মেধ� �মন ৬মােসর �বশী ব�বধান না থােক । 

�িত বছর পাল�ােমে�র �থম অিধনেবশন �� হওয়ার আেগ উভয় কে�র যু� 

অিধেবশেন িতিন ভাষন �দন । �যৗথ সভায় তাঁর উে�াধনী ভাষেনর পর সংসেদর 

অিধেবশন �� হয় । এছাড়া �কান িবল বা অন� �কান িবষেয় সংসেদ িতিন বানী ��রন 

করেত পােরন । পাল�ােমে�র অিধেবশন ব� থাকাকালীন রা�পিত পাল�ােমে�র 

ুএি�য়ারভ� �য �কান িবষেয় অিড� ন�া� জাির করেত পােরন এবং তা আইেনর মতই 

কায�কারী হয় । এছাড়া সংসেদর �কান সদস� সদস�পেদর �যাগ�তা হািরেয়েছন িকনা 

�স িবষেয় িনব�াচন কিমশেনর মতামত �হন কের রা�পিত চূড়া� িস�া� �হন কেরন ।

 সংিবধােনর ৮০(৩) ধারা অনুযায়ী রা�পিত �ধানম�ীর পরামশ� অনুযায়ী 

ৃসািহত�, িব�ান, সমাজেসবা, চা�কলা �ভিতর ��ে� ১২ জন িবিশ� ব�াি�েক 

রাজ�সভার সদস� িহেসেব মেনািনত করেত পােরন । রা�পিতর স�িত ছাড়া �কান িবল 

আইেন পিরণত হয় না । পাল�ােমে�র উভয় কে� পাশ হওয়ার পর িবল�েত রা�পিত 

স�িত ��প �া�েরর �েয়াজন হয় ।

(৩) অথ� সং�া� �মতা

 সংিবধান অনুযায়ী �েত�ক অিথ�ক বছেরর জন� রা�পিত অথ�ম�ীর মাধ�েম  

আনুমািনক আয়-ব�ােয়র এক� িববরনী বা বােজট পাল�ােমে� �পশ কেরন । রা�পিতর 

স�িত ছাড়া �কান ব�ায় ম�রীর দাবী পাল�ােমে� �পশ করা যােব না । কর ধায�, ঋন- ু
�হণ ইত�ািদ ব�াপােরও রা�পিতর সুপািরেশর �েয়াজন হয় । এছাড়া আকি�ক 

তহিবল আেছ যা রা�পিতর হােত ন�া� । �ক� ও রাজ��িল �থেক আদায়কৃত রাজ� 

ব�েনর সুপািরশ করার জন� �িত পাঁচ বছর অ�র িতিন এক� অথ � কিমশন গঠন  

কেরন । এই কিম�র সুপািরশ�িল িতিন পাল�ােমে� �পশ কেরন ।
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(৪) িবচারসং�া� �মতা

 �ফৗজদাির মামলায় দি�ত ব�াি�েদর দ�ােদশ রা�পিত �িগত রাখেত 
ুপােরন, �াস করেত পােরন বা দি�ত ব�াি�েক �মা করেত পােরন । এছাড়া মৃত�দে� 

ুদি�ত ব�াি�র মৃত�দ� রদ কের িতিন অন� দ� িদেত পােরন । সামিরক আদালত 
ৃকতক শাি��া� বা দি�ত �কান ব�াি�, �যখােন �ক�ীয় শাসন িবভােগর এি�য়ার 

ভু� �কান িবষয় স�েক�  �নীত আইন ল�েনর অপরােধ শাি� �দওয়া হেয়েছ বা 
ুমৃত�দে� দি�ত করা হেয়েছ, �সে�ে� ও রা�পিত এই �মতা �েয়াগ করেত   

পােরন ।

(৫) জ�ির অব�া সং�া� �মতা

 সংকটপূন� পিরি�িতর �মাকািবলার জন� �য �কান সরকাের হােতই িবেশষ 

�মতা থােক । ভারেতর সংিবধান রচিয়তারা এ িবষেয় অবিহত িছেলন বেলই 

সংিবধােনর মাধ�েম রা�পিতর হােত িকছু জ�রী অব�া সং�া� �মতা �দওয়া  

হেয়েছ । এই �মতা সাধারণত িতন� ��ে� �েয়াগ করা হয় ।

 �থমত - সংিবধােনর ৩৫২ ন�র ধারা অনুযায়ী যু�, বিহঃআ�মন আভ��রীণ 

সশ� িবে�ােহর ফেল সম� ভারেত বা তার �কান অংেশ িনরাপ�া িবপ� হেল রা�পিত 

আপৎকালীন অব�া বা জ�ির অব�া জাির করেত পােরন । এেক জাতীয় জ�রী অব�া 

বেল  ১৯৭৬ সােলর ৪২তম সংিবধান সংেশাধেনর মাধ�েম ভারেতর �য �কান অংেশর 

জন� জ�ির অব�া জাির করেত পােরন ।

 ি�তীয়ত - সংিবধােনর ৩৫৬ ন�র ধারা অনুযায়ী রা�পিত যিদ �কান রােজ�র 

রাজ�পাল বা অন� �কান সূে� �া� সংবােদর মাধ�েম এই মেম � স�� হন �য, �সই 

রােজ�র শাসন ব�ব�া সংিবধান অনুযায়ী পিরচািলত হে� না তেব িতিন সংি�� রােজ� 

শাসনতাি�ক অচলাব�া �ঘাষনা করেত পােরন, এেক রা�পিত শাসন ও বলা হয় ।

ৃ ততীয়ত - সংিবধােনর ৩৬০ ন�র ধারা অনুযায়ী অথ�ৈনিতক কারেনও 

রা�পিত জ�ির অব�া �ঘাষনা করেত পােরন ।রা�পিত যিদ স�� হন �য এমন অব�ার 

উ�ব হেয়েছ যার ফেল ভারত বা তার �কান অংেশ অিথ�ক �ািয়� িবপ� হওয়ার আশ�া 

�দখা িদেয়েছ তাহেল িতিন অিথ�ক জিররী অব�া �ঘাষনা করেত পােরন ।
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রা�পিতর পদময� াদা

ূ ভারেতর সংিবধােন রা�পিতর �কৃত ভিমকা ও পদময�াদা স�েক�  িব�ািরত 

�কান ব�াখ�া �নই । তাই এ িবষেয় তী� িবতেক� র সৃি� হেয়েছ । গণপিরষেদ সংিবধান 

�নয়েনর �া�ােল বলা হেয়িছল �য, ভারেতর রা�পিত ইংল�াে�র রাজা বা রানীর মত 

ূিনয়ম তাি�ক শাসেকর ভিমকা পালন করেব । যাইেহাক রা�পিত ‘িনয়মতাি�ক শাসক’ 

না ‘�কৃত শাসক’ - তা িনেয় িবতেক� র �শষ �নই ।

রা�পিত �কৃত শাসক

 যিদও রা�পিতেক ম�ীসভার পরামশ� অনুযায়ী কাজ করেত হয় িক� ম�ীরা 

রা�পিতর কী পরামশ� িদেয়িছেলন �স িবষেয় আদালত �কান অনুস�ান করেত পাের  

না । ম�ীসভার পরামশ� অ�াহ� করেল রা�পিতর িক শাি� হেব তারও সংিবধােন �কােনা 

উে�খ �নই । সংিবধােন রা�পিতর ইমিপচেমে�র ব�ব�া থাকেলও এর জন� 

�েয়াজনীয় সংখ�াগির�তা ম�ীসভায় নাও থাকেত পাের । এছাড়া সংিবধান ভে�র 

অিভেযাগ �থেক অব�াহিত পাওয়ার জন� িতিন যিদ �লাকসভা �ভেঙ �দন তেব তা 

�রাধ করার �কােনা ব�ব�া সংিবধােন �নই । তাছাড়া পাল�ােমে�র আ�া হারােল 

ম�ীসভােক বরখা� করা, �লাকসভার সু�� সংখ�াগির�তার অভােব �ধানম�ী 
ৃমেনািনত করা, দলীয়েনত� হারােল �ধানম�ীেক অপসারন, তদারিক ম�ীসভা গঠন 

ৃ�ভিত িবষয়�িল রা�পিতর িনজ� এি�য়ােরর িবষয় । এইসব কারেন �ক. এম. মুনিস 
ৃ�মুখ সংিবধান �েণতাগণ রা�পিতেক �াধীন �মতা ও কত�সহ এক� �াধীন 

�িত�ান িহেসেব গণ� কেরেছন ।

রা�পিত নামসব��শাসক

 তেব অেনক বা�ববাদী সংিবধান িবেশষ�গণ িভ� মত �পাষন কের থােকন । 

তাঁেদর মেত ভারেত ম�ীপিরষদ শািসত শাসন ব�ব�া �িতি�ত হওয়ায় সম� �মতার 

অিধকারী হেলন সংসেদর কােছ দািয়�শীল এক ম�ী পিরষদ। সংিবধান অনুযায়ী 

রা�পিতেক �ায় সব ��ে�ই ম�ীসভায় পরামশ� অনুযায়ী চলেত হয় । ম�ীপিরষেদর 

কায�কাল ত�গতভােব রা�পিতর স�ি� বা আ�ার ওপর িনভ� রশীলহেলও �লাকসভার 

িনর�শ সংখ�াগির�তা �া� দেলর ম�ীসভােক বািতল করা স�ব নয় । ৪২ ও ৪৩ তম  
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সংিবধান সংেশাধেনর মাধ�েম রা�পিতেক চূড়া�ভােব ম�ীসভার পরামশ� অনুযায়ী 

চলেত হয় । ডঃ িব. আর আে�দকর বেলিছেলন, ি��শ সংিবধােন রাজশি�র �য 

ময�াদা ভারেতর রা�পিতর ও �সই ময�াদা । িতিন জািতর �ধান িক� শাসন িবভােগর 

�ধান নয় ।

 সুতরাং বলা যায় �কে� যিদ �লাক সভার কােছ আ�াশীল এক� ম�ীসভা 

থােক এবং রাজৈনিতক ি�িতশীলতা �থেক তেব রা�পিতর �মতা স�ণ�ভােব 

িনয়মতাি�ক িক� পিরি�ত যিদ অন�রকম হয় তখনই রা�পিতর �মতা বৃি�র স�বনা 

। ১০৭৯ সােল �মারারিজ �দশাইেয়র পতেনর পর তৎকালীন রা�পিত স�ীব �রি�র বা 

১৯৯০ সােলর িব�নাথ �তাপ িসংএর ম�ীসভা পতেনর পর রা�পিত আর 

ূ�ভ�াটরামেনর ভিমকা এই ঘটনারই �া�র বহন কের । তেব রা�পিতর ব�াি��ৱ, 

রাজৈনিতক পিরেবশ এবং �ধানম�ীর ব�াি�� - �ধানম�ীর সে� রা�পিতর 

ব�াি�গতও রাজৈনিতক সমথ�ক রা�পিতর �কৃত শাসক হেয় উঠেত পারা না পারার 

ব�াপাের �শষ কথা বলার অিধকারী ।

১.২.২ �ধানম�ী(The prime Minister of India)

 ভারেতর গণপিরষেদর ি��শ শাসন ব�ব�ার অনুকরেন শাসন ব�ব�া গেড় 

�তালার িস�া� গৃহীত হয় । যার ফল��প ভারেত ম�ীপিরষদ পিরচািলত শাসন ব�ব�া 

কােয়ম হয় । পৃিথিবর অন�ান� ম�ী পিরষদ চািলত সরকােরর মত ভারেতও �ধানম�ী 

শাসন �মতার �ক�িব�ু । িতিনই হেলন �বজ হেটর (Begehot)) ভাষায় “ক�ািবেনট 

�সৗেধর িভি���র” (Keystone of the cabinet arch)। তাঁেক �ক� কেরই 

�ক�ীয় সরকােরর কায�াবলী বা�বািয়ত হয় । তেব ধীের ধীের গত ছয় দশক ধের 

ূ�ধানম�ীর হােত �যভােব �মতা �ক�ীভত হেয়েছ তােতভারেত সরকারেক 

‘�ধানম�ী শািসত সরকার” (Prime Ministerial Form of Government) 
ুবলেল �কান অত�ি� হয় না ।

�ধানম�ীর িনেয়াগ

 সংিবধােনর �ধানম�ী িনেয়াগ স�েক� িবেশষ িকছু বলা �নই । �ধু ৭৫ ন�র 
ৃধারায় বলা আেছ “�ধানম�ী রা�পিত কতক িনযু� হেবন” (The Prime Minister 
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Shall be appointed by the President) আর ৭৫(৩) ধারায় বলা আেছ “ম�ী 

পিরষদ �যৗথভােব �লাকসভার কােছ দায়ী থাকেব” (The council of Minister 

shall be collectively responsibly to the House of the People)  সাধারন 

িনবাচেনর পর �য দল �লাকসভায় সংখ�াগির�তা লাভ কের �সই দেলর �নতােক 

�ধানম�ী দািয়� �হেনর জন� আ�ান করা হয় । 

�বতন ও ভাতা

 ভারেতর মূল সংিবধােনর ি�তীয় তপিশেল বিণ�ত হাের �ধানম�ী �বতন ও 

ভাতা পােবন বেলি�র । তেব এও বলা হয় �য, এই হাের ততিদন বলবৎ থাকেব যতিদন 
ুনা সংসদ আইন �নয়ন কের নতন �বতন হার িনধা� রন কের। �ধানম�ী অন�ান� 

ক�ািবেনট ম�ীেদর �থেক মািসক ১০০০ টাকা �বশী �বতন পান । এছাড়া অন�ান� ভাতা, 

বািড় ভাড়া, মািল, দােরায়ান, ঝাড়ুদার ইত�ািদ �পেয় থােকন এবং গািড় ও অন�ান� 

যানবাহন ব�বহােরর সম� খরচ �ক�ীয় তহিবল �থেক �দওয়া হয় ।

কায� কাল

 সাধারনভােব �ধানম�ীর �ময়াদ পাঁচ বছর। তেব �লাকসভা আেগ �ভেঙ 

�গেল বা জ�রী অব�া �ঘাষনার ফেল �লাকসভার �ময়াদ বৃি� �পেল �ধানম�ীর 

কায�কােলর �াস - বৃি� ঘেট ।�ধানম�ীর কায�কােলর �ময়াদ �লাকসভার �ময়ােদর 

সমান । ভারেত �মিত ইি�রা গা�ী �’দফায় �মাট ১৫বছর �ধানম�ী পেদ অিধি�ত 

িছেলন ।

�মতা ও পদময� াদা

 সংিবধােনর বলা আেছ �ধানম�ীেক িনেয়াগ কেরন রা�পিত সংিবধােন 

�ধানম�ী �মতা ও কায�াবলী স�েক�  িব�ৃত �কােনা ব�াখ�া �নই । �তপে� �ধানম�ী ৃ

�য �মতা �ভাগ কেরন তা সংিবধােনর মেধ� সীমাব� নয় । তাই �ধানম�ীর যথাযথ 

�মতা ও কায�াবলীেক উপলি� করেত হেল িব�ৃত আেলাচনা �েয়াজন । �যমন -

(১) রা�পিতর �ধান পরামশ�দাতা িহেসেব �ধানম�ী

 সংিবধােনর ৭৪(১)ধারা অনুসাের রা�পিতেক পরামশ� �দবার জন� �ধানম�ীর 
ৃ�নতে� এক� ম�ী পিরষদ থাকেব এবং সংিবধােনর ৭৮ ন�র ধারায় বলা আেছ 
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�ধানম�ী শাসন ও আইন সং�া� ম�ীসভার যাবতীয় িস�া� রা�পিতেক জানােবন । 

ভারেতর রা�পিত হেলন নামসব�� শাসক �ধান, রা�ীয় কায�াবলী তাঁর নােম স�ািদত 

হয় । রা�পিতর �িত� িস�াে� �ধানম�ী তথা ম�ী পিরষেদর পরামশ� আবশ�ক । 

�ধানম�ী রা�পিতর �ধান পরামশ�দাতা । �ধানম�ীর সােথ রা�পিতর �বাঝাপড়া যত 

সুসংহত হেব �ধানম�ীর তত সহেজ তার িস�া�সমূেহর বা�বায়ন করেত  পারেবন । 

উদাহরণ িহেসেব �মিত ইি�রা গা�ী ও তৎকালীন রা�পিত ফক�ি�ন আিল 

ূআহেমেদর �বাঝাপড়া এক না হওয়ায় �ধানম�ী িহেসেব �জেনর ভিমকার ফারাক 

�দখা �দয় ।

(২) ম�ী পিরষেদর �নতা িহেসেব �ধানম�ী

 ম�ী পিরষেদর �ধান িহেসেব �ধানম�ী �য সব দািয়� পালন কেরন �স�িল 

হল - ম�ীেদর িনেয়ােগর ব�াপাের রা�পিতেকপরামশ�দান এবং সংিবধােনর ৭৪ ন�র 

ধারা অনুযায়ী �ধানম�ী হেলন ম�ীসভার �নতা । তাঁর পরামশ��েম রা�পিত অন�ান� 

ম�ীেদর িনেয়াগ কেরন এবং তাঁেদর মেধ� দ�র ব�ন কেরন । ম�ীসভার পুন�গঠন, 

ৃ ূদ�র পুনব�ন �ভিত ��ে� �ধানম�ী �ভত �মতার অিধকারী । �ধানম�ী তাঁর 

িবরাগভাজন �য �কান ম�ীেক পদত�াগ করেত বলেত পােরন বা রা�পিতেক িদেয় �য 

ূ�কান ম�ীেক পদচূ�ত করােত পােরন। �ধানম�ী িবচ�ন ও িনেজর স�ন� আ�াভাজন 

কেয়কজন ম�ীেদর িনেয় ক�ািবেনট গঠন কেরন - এ িবষেয় �ধানম�ীর িস�া�ই 

চূড়া� ।

(৩) দেলর �নতা িহেসেব �ধানম�ী

 সংখ�াগির� দেলর �নতা িহেসেবই �ধানম�ী �মতাসীন হন । িতিন কীভােব 

সরকার পিরচালনা কেরন, দলীয় �িত�িত কতটা বা�েব �পািয়ত করেত 

পােরন,সরকারী কম�সূচীেক কতটা জনি�য় করেত পােরনতার ওপর �মতাসীন দেলর 

রাজৈনিতক ভিবষ�ৎ িনভ� র কের । দেলর শি� ও ময�াদা ব�লাংেশ িনভ� র কের 

�ধানম�ীর ব�াি�� ও ময�াদার ওপর । পরবত� িনব�াচেন যােত দল সংখ�াগির�তা 

ৃঅজ� ন করেত পাওয়ার জন� �ধানম�ী তার ব�াি��, জনি�য়তা �ভিতেক মূলধন 

ূকের সি�য় ভিমকা�হন কেরন।
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(৪) সংসেদর �নতা িহেসেব �ধানম�ী

 সংখ�াগির� দেলর �নতা হওয়ায় �ধানম�ী সংসেদর মূল নায়ক। িতিনই 
ৃসরকারী �নত�েক �িতি�ত কেরন । সংসেদ �ধানম�ীর ভাগ� িনভ� র কের । তাঁর দেলর 

সংখ�া গির�তার ওপর। তেব সংসেদর  �নতা িহেসেব �ধানম�ীেক নানা দািয়� পালন 
ুকরেত হয় । �যমন সংসেদ সরকােরর কায��ম ও নীিত যথাযথভােব তেল ধরা, গৃহীত 

নীিতর ব�াখ�া করা, দলীয় সদেস�র আচরন িনয়�ন করা, সংসেদর সদস�েদর সুেযাগ 

সুিবধা িবতরন করা সংসেদর িবতেক�  �যাগদান করা এবং দলীয় কম� িবতেক�  জড়ােল 

উ�ার করা ইত�ািদ। সুতরাং সংসেদর �নতা িহেসেব �ধানম�ী ব�াপক �মতা ও 

ময�াদার অিধকারী ।

(৫) জনেনতা িহেসেব �ধানম�ী

 �দেশর �কৃত �শাসন �মতা �ধানম�ীর হােত ন�া� হওয়ায় জননায়ক 

ৃিহেসেবও িতিন �ীকৃত । �বতার, সংবাদপ�, �রদশ�ন, �ভিত �চার মাধ�েমর সাহােয� 

�ধানম�ীর ব�াি�� ও জনি�য়তা �চার লাভ কের । ফেল জনগেণর মেধ� �ধানম�ী 

স�েক�  আ�হ ও িব�ােসর সৃি� হয় । সরকােরর সাফল� ও জনি�য়তা অেনকাংেশ 

ূজাতীয় �নতা িহেসেব �ধানম�ীর ভিমকার ওপর িনভ� রকের । �দেশর িবিভ� সংকেটর 
ৃ ূসময় জািতর �নতা িহেসেব �নত�দােনর �মতার ওপর �ধানম�ীর ভিমকা 

অেনকাংেশ িনভ� রশীল ।

(৬) আ�জ� ািতক �নতা িহেসেব �ধানম�ী

 জওহরলাল �নেহ�র আমল �থেকই ভারেতর �ধানম�ী আ�জ� ািতক ��ে� 

ূিবিশ� ভিমকা পালন কেরআসেছন । �ধানম�ী পররা�নীিতর �পকার । আ�জ� ািতক 

ূশাি� �াপেন তাঁর িবিশ� ভিমকাথােক । ভারেতর �ধানম�ীেজাট িনরেপ� 

ূআে�ালেনর �নতা । সুতরাং আ�জ� ািতক ��ে� �ধানম�ী যিদ যথাযথ ভিমকা পালন 

কেরন তাহেল �দেশর �য সম� �ছােটাখােটা �বেদিশক সমস�া আেছ তা সহেজই 

অিত�ম করেত পােরন । তাসখ� চুি�, বাংলােদেশর সে� ব�ু� ও সহেযািগতার 

চুি�, িসমলা চুি�র ন�ায় চুি� তদািন�ন �ধানম�ীরাই কেরেছন ।
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�ধানম�ীর পদময� াদা

 উপিরউ� আেলাচনার পিরে�ি�েত বলা যায় �ধানম�ীর �মতা �ধুমা� 

সংিবধািনক গি�র মেধ� সীমাব� করেল �ধানম�ীর �মতা ও পদময�াদার যথাযথ 

মূল�ায়ন হেব না । ব�াি��, �রদিশ�তা, দেলর ওপর িনয়�ন, �িত��ীর অনুপি�িত 

�ধানম�ীর �মতােক �সািরত করেত পাের । �ধানম�ী পেদর মূল�ায়ন করেল �� 

ধারা ল�� করা যাব । একিদেক কেয়ক জন �ধানম�ীর �মতার শীেষ � অব�ান, 

অন�িদেক একদল �ধানম�ী �মতার সীমা��তা সহেজই নজের পেড় । জওহরলাল 

ু�নহ�, ইি�রা গা�ী �থম ��নীভ� আর ি�তীয় ��নীেত পেড়ন �মারারািজ �দশাই, 

চরন িসং, চ�েশখর, িভ, িপ. িসং�মুখ ।

 ��ত একই হে� �ধানম�ী� ও দেলর সভাপিত� �ক� ও রােজ� একই 

দেলর অবি�িত, সংিবধান সংেশাধেনর সহজ সুেযাগ, �ধানম�ী পেদর রা�পিতকরন 

�য়াস, অথ � সামািজক পিরি�িত �ধানম�ীর পদেক �যমন ময�াদাস�� কেরেছ, 

পাশাপািশ �তমিন দলীয় �কা�ল, সংখ�াগির�তা �াস, সি�িলত সরকার গঠন, 

�ন�িতর দােয় অিভযু�তা �মৗলবাদীেদর কােছ আ�সমপ�ন, আ�জ� ািতক 

ৃঅথ�ভা�ােরর চােপ িবেদশী পঁুিজর অবাধ �েবশ অনুেমাদন �ভিত কারেন �ধানম�ী 

�যভােব পদেক কােজ লাগােবন �সরকম পদময�াদা িতিন করেত স�ম হেবন ।

১.৩ রােজ�র শাসন িবভাগ

 সবভারতীয় শাসন ব�ব�ার �িত�িব ভারেতর রাজ��িলেত িবদ�মান । �সই 

কারেণ রা�পিত ও �ধানম�ীর মেতা রােজ� রাজ�পাল ও মুখ�ম�ীেদর �দখা যায় । 

তুলনামূলক িবচাের রাজ�পােলর �মতা রা�পিতর �থেক �বশী । কারণ জ�রী অব�ায় 

রাজ�পাল রােজ�র শাসনভার �হন কেরন । এছাড়া, রাজ�পালেলর ���ািধন �মতা 

আেছ িক� রা�পিতর তা �নই । মুখ�ম�ী রােজ�র �কৃত শাসক । তাঁর পরামেশ� 

ূরাজ�পাল তাঁর ভিমকা পালন কের থােকন । তাই রাজনীিতেত রাজ�পাল ও মুখ�ম�ী 

ূউভেয়র উে�খেযাগ� ভিমকা বত� মান ।

১.৩.১ রাজ�পাল

 ভারত যু�রাে�র অ�রাজ��িলেত রাজ�পালরা হেলন রােজ�র �ধান, 
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তাঁেদর নােম রাজ� শািসত হয় । �জ. িস. �জাহাির তাই বেলন “The Governor is the 

constitution head of the state Government in formal sense in real 

sense, he is an agent or a representative of the center. সংিবধােনর ১৫৩নং 

ধারা অনুসাের �িত� রােজ� একজন কের রাজ�পাল থাকেব । তেব একািধক রােজ�র 

জন� একজন রাজ�পপালেকও দািয়� �হন করেত �দখা যায় । �যমন রাজ�পাল এল. 

িপ. িসং বা িব. �ক. �নহ� একদা একসে� উ�র পূব�া�েলর পাঁচ� রাজ�, আসাম, 

িমেজারাম, �মঘালয়, নাগাল�া� ও ি�পুরার রাজ�পাল িছেলন ।

িনেয়াগ

 সংিবধােনর ১৫৫ ধারা অনুসাের রা�পিত রাজ�পালেক িনেয়াগ কেরন । এই 

িনেয়ােগ িবতক�  �দখা �দওয়ায় রাজ�পালেক িনেয়াগ করার সময় সংি�� রােজ�র 

মুখ�ম�ীর সে� পরামশ� কের �নওয়ার এক� সু� নীিত গেড় উেঠেছ । তেব মােঝ মােঝ 

এই রীিতেত ব�ািত�ম ও ল�� করা যায় । রাজ�পাল িনেয়ােগর আেগ �রা� ম�েকর 

সােথ আেলাচনা কেরই রা�পিত িস�া� �হন কের থােকন । তেব সাধারণত ভারেতর 

অখ�তার কথা মেন �রেখ সংি�� রােজ�র অিধবাসীেদর রাজ�পাল পেদ িনেয়াগ করা 

হয় না ।

�যাগ�তা

 রা�পিতর মত রাজ�পালেক ভারেতর নাগিরক ও ৩৫ বছর বয়� হেত হয় । 

িতিন �কােনা সরকারী কম�চারী হেবন না । িতিন �ক�ীয় আইনসভার বা রাজ� 

আইনসভার �কােনা কে�র সদস� হেত পারেবন না । সদস� হেয় থাকেল রাজ�পাল 

পেদ িনযুি�র পূেব� �সই সদস�পদ ত�াগ করেত হয় । রাজ�পােলর িনেয়াগ �কৃতপে� 

রাজৈনিতক িনেয়াগ । তাই িনেয়ােগর সময় �ক�ীয় সরকার মেন কেরন রাজৈনিতক 

িদক �থেক শাসকদেলর �িত অ�ীকারব� িশ�ািবদ, আমলা, িশ�পিত, সামিরক 

িবভােগর �া�ন পদ� কম�, �া�ন ম�ী, সি�য় রাজৈনিতক �নতাই উপযু� ।

কায� কাল

 সংিবধােনর ১৫৬ ন�র ধারায় বলা আেছ রা�পিতর স�ি� িবধান সােপে� 

রাজ�পাল িনজপেদ আসীন থােকন । তেব সাধারনভােব তাঁর কায�কােলর �ময়াদ পাঁচ 
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বছর । �যিদন �থেক িতিন কায�ভার �হন কেরন �সিদন �থেকই তাঁর পাঁচ বছর কায�কাল 

�� হয় ।

�বতন ও অন�ান� সুেযাগ সুিবধা

 সংসদ রাজ�পােলর �বতন ও ভাতা ি�র কের �দয় । বত� মােন আইন অনুসাের 

রাজ�পােলর �বতন ১,১০,০০০ টাকা এছাড়া িতিন বাস�ান সহ িবিভ� সুেযাগ সুিবধা 

�ভাগ কেরন । ১৫৮(৪) ধারা অনুসাের তাঁর কায�কােলর মেধ� �বতন ও ভাতা �াস করা 

যায় না ।

রাজ�পােলর �মতা ও কায� াবলী

 সংিবধােনর ১৫৪ ধারা অনুসাের “রােজ�র শাসন িবষয়ক সম� �মতা 

রাজ�পােলর হােত িনেয়ািজত হেব । সংিবধান অনুসাের িতিন এই �মতােক �য়ং অথবা 

অধঃ�ন কম�চািরেদর সহায়তায় �পায়ন করেবন ।” ব�ত রাজ�পােলর �মতােক 

�ক� কের ১৯৬৭ সােলর আেগ পয�� িবেশষ িবতক�  �দখা �দয়িন । কারণ তখন �ক� ও 

রােজ� একই দেলর সরকার িবরাজ করত । ১৯৬৭ সােল রাজ�পােলর �মতা ও 

পদময�াদােক �ক� কের িবতেক� র ঝড় ওেঠ । রাজ�পােলর �মতা ও পদময�াদা 

স�েক�  আেলাচনা করা হল ।

(ক) শাসন িবষয়ক �মতা

 রােজ�র শাসন িবভাগীয় �ধান হেলন রাজ�পাল এবং সংিবধােনর ১৫৪ ন�র 

ধারা অনুযায়ী রােজ�র �শাসিনক কাজকম � তাঁর নােমই স�ািদত হয় । িতিন 

িবধানসভার সংখ�াগির� দেলর �নতা িহেসেব মুখ�ম�ীেক এবং মুখ�ম�ীর 

পরামশ��েম অন�ান� ম�ীেদর িনেয়াগ কেরন । ম�ীেদর কায�কােলর �ময়াদ একিদেক 

�যমন রাজ�পােলর স�ি�র ওপর িনভ� রশীল অন�িদেক ম�ীপিরষদ �যৗথভােব 

িবধানসভায় িনকট দািয়�শীল । িবধানসভায় িনর�শ সংখ�াগির�তা �ভাগ কের 

তত�ন রাজ�পাল ম�ীপিরষদেক বরখা� করেত পাের না । মুখ�ম�ী �শাসন ও আইন 

স�িক� ত যাবতীয় ��াবসমূহ রাজ�পালেক জানােবন । এছাড়া রাজ�পাল রােজ�র 

অ�াডেভােকট �জনােরল , রাজ� সািভ� স কিমশেনর সদস�গণ, উ�পদ� সরকাির 

কম�চারী, উ�পদ� পুিলশ অিফসারেদর িনেয়াগ কেরন । রা�পিত হাইেকােট� র 
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িবচারপিত িনেয়ােগর ��ে� সংি�� রাজ�পােলর সােথ পরামশ� করা থােকন । মুখ�ম�ীর 

পরামশ� �মেন �য �কােনা ম�ীেক তার দািয়� �থেক অব�াহিত িদেত পােরন । রাজ�পাল 

সকল রাজ� িব�িবদ�ালেয়র আচায� । িতিন িব�িবদ�ালয়�িলেত উপাচায� িনেয়াগ কেরন 

। �কে�র �িতিনিধ িহেসেব রাজ�পাল ১৫িদন অ�র রা�পিতর কােছ রােজ�র পিরি�িত 

জািনেয় �িতেবদন পাঠান । �কােনা রােজ� রা�পিত শাসন জাির হেল রা�পিতর পে� 

রাজ�পাল �ত��ভােব শাসন িবভােগর দািয়� পালন কেরন ।

(খ) আইন সং�া� �মতা

 রাজ�পাল রাজ� আইনসভার সদস� না হেলও এর অিবে�দ� অংশ । রাজ�পাল 

রাজ� আইনসভার অিধেবশন আ�ান কেরন, �িগত রােখন এবং �েয়াজেন িবধানসভা 

�ভে� িদেত পােরন । অবশ� সংসদীয় গণতে�র ঐিতহ� �মেন এ ব�াপাের রাজ�পাল 

মুখ�ম�ীর পরামশ� �হন কেরন । িতিন রাজ আইনসভায় ভাষন �দন অথবা বানী ��রন 

কেরন । তাঁর স�িত ছাড়া �কান িবল আইেন পিরণত হয় না । রাজ�পাল িবেল স�িত 

িদেত পােরন, আবার রা�পিতর িবেবচনার জন� িবল�েক তাঁর কােছ পাঠােত পােরন । 

এছাড়া অথ�িবল বােদ অন�ান� িবলেক পুনরায় িবেবচনার জন িতিন রাজ� আইনসভায় 

�ফরত পাঠােত পােরন । তেব ি�তীয় বার িবল� গৃহীত হেল রা�পিত স�িত িদেত বাধ� 

থােকন । রা�পিতর মেতা রাজ�পালও জ�রী আইন জাির করেত পােরন । তেব 
ৃিবধানসভায় অিধেবশন ��র ৬স�ােহর মেধ� আইনসভার কতক অনুেমািদত হেত 

হয় । এছাড়া রাজ�পাল িবধানসভায় একজন অ�াংেলা ইি�য়ান সদস�েক মেনানীত 

করেত পােরন ।

(গ) অথ�সং�া� �মতা

 রাজ�পােলর সুপািরশ ছাড়া আইনসভায় �কােনা ব�ায় বরাে�র দাবী উ�াপন 

করা যাব না, তাঁর অনুমিত ছাড়া কেনা অথ�িবল িবধানসভায় �পশ করা যায় না । এছাড়া 

রাজ� সরকােরর যাবতীয় আয় ব�ােয়র িহেসব রাজ�পাল রােজেটর আকাের �িত অিথ�ক 

বছেরর ��েত অথ�ম�ীর মাধ�েম িবধানসভায় �পশ কেরন । রােজ�র জ�রী তহিবল ও 

থােক রাজ�পােলর ত�াবধেন । আকি�ক �কান ব�ায় িনব�ােহর জন� রাজ� আইনসভায় 

অণুেমাদন ছাড়াই িতিন এই তহিবল �থেক অি�ম অথ � ম�র করেত পােরন ।ু
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(ঘ) ���াধীন �মতা

 সংিবধােনর ৬৩ ন�র ধারা অনুসাের রাজপালেক িকছু ���াধীন �মতা 

�দওয়া হেয়েছ �য�িলর �েয়ােগর ��ে� িতিন ম�ীসভার পরামশ� �মেন চলেত বাধ� 

নন । �যমন আসােমর �শািসত উপজািত অ�েল খিনজ স�েদর রয়�াল� িনেয় �জলা 

পিরষেদর সে� রাজ� সরকােরর িবেরাধ বাধেল তার মীমাংসার ��ে� আসােমর 

রাজ�পােলর ���াধীন �মতা আেছ । নাগাল�াে� িবে�াহীেদর কায�কলাপ যতিদন 

ূবজায় থাকেব ততিদন ঐ রােজ�র রাজ�পােলর আইন শৃ�লার ব�াপাের িবেশষ ভিমকা 

থাকেব । এছাড়া িসিকম, অ��েদশ, �জরাট ও মহারাে�র রাজ�পােলর কেয়ক� 

িবেশষ দািয়� আেছ । এ�িল ছাড়া আেরা �� ��ে� রাজ�পাল ���াধীন �মতা �ভাগ 

কেরন - �কান রাজ� িবলেক িতিন রা�পিতর স�িতর জন� আটেক রাখেত পােরন এবং 

রােজ�র শাসনতাি�ক অচলাব�া সং�া� �িতেবদন রা�পিতেক �াপন করেত  

ুপােরন । উপজািতভ� অ�েলর �শাসন, িবেশষ পিরি�িতেত িবধানসভা �ভে� 

�দওয়া িবধানসভার অিধেবশন আ�ান, �কান দেলর �জােটর পে� সরকার গঠেনর 

সমস�া �দখা িদেল মুখ�ম�ী িনেয়াগ ইত�ািদ ব�াপাের রাজ�পাল �িবেবচনা �েয়াগ 

কেরন ।

রাজ�পােলর পদময� াদা

 সাধারনভােব ১৯৫৯ সােলর পূেব� রাজ�পােলর পদময�াদা িনেয় িবেশষ 

আেলাচনার অবকাশ ঘেটিন । কারন ১৯৫৯ পূেব� �কান রাজ�পাল সংিবধান 

ূ�েনতাগেণর ই�া �মেন িনয়মতাি�ক �ধােনর ভিমকার ‘ল�নেরখা’ অিত�ম 

কেরনিন । ডঃ িব. আর. আে�দকর. �ক. এম. মু�ী �মুেখর ব�েব� পির�ারভােব বলা 

ূহেয়িছল �য, রাজ�পাল রােজ�র শাসনিবভােগর িনয়মতাি�ক �ধােনর ভিমকা পালন 
ৃকরেবন । মুখ�ম�ীর �নতে� পিরচালত ম�ী পিরষদই হেব �কৃত �মতার অিধকাির । 

অথা� ৎরাজ�পাল ম�ী পিরষেদর পরামশ� অনুযায়ী কায� পিরচালনায় বাধ� ।

 যতিদন �কে� এবং রােজ� একই দেলর সরকার িছল ততিদন িনয়মতাি�ক 

ূ ু�ধান িহেসেব রাজ�পােলর ভিমকায় �কান �� �দখা �দয়িন । ১৯৬৭ সােলর চতথ �

সাধারন িনব�াচেনর পর অেনক�িল রােজ� অকংে�সী সরকার �মতায় অিধি�ত 

ূহওয়ায় অেনক ��ে�ই রাজ�পােলর ভিমকা িবতিক� ত হেয় ওেঠ । সাধারনভােব 
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�দেশর �ানী �নী ব�াি�েদর রাজ�পাল পেদ িনেয়াগ করার �য়াস পিরবত� ন কের �ক� 

সরকার আ�াভাজন ব�াি�ে�র রাজ�পাল পেদ িনেয়াগ করেত �� কের । ফেল এই 

সব রাজ�পােলর ���াধীন �মতার সুেযাগ িনেয় তারা �কে�র �মতাসীন দেলর �িত 

আনুগত� �দশ�েনর উৎসােহ নানাভােব রােজ�র রাজনীিতেত অি�রতার সৃি� করেত 

�� করেলন । রাজ�পালেদর �মতার অপব�বহার �রােধর জন� �শাসিনক সং�ার 

কিমশন, রাজামা�ার কিম�, সারকািরয়া কিমশন ও রাজ�পাল কিম� রাজ�পালেদর 

কায� পিরচালনায় িবিধ �নয়েনর সুপািরশ কেরেছ । িক� সুপািরশ বা িস�া� �কান�ই 

বা�বািয়ত হয়িন । এর �থেক িস�া� আসা যায় �য পদময�াদার িদক �থেক রাজ�পােলর 

পদ� “িনয়মতাি�ক �ধােনর” ।

১.৩.২ মুখ�ম�ী

 ভারেত অ�রাজ� �িলেত সংসদীয় শাসনব�ব�া থাকায় রােজ� মুখ�ম�ীর পদ 

অত�� ���পূণ � । নরম�ান িড পামােরর ভাষায় “রাজ��িলেত �কৃত শাসক মুখ�ম�ী । 

রােজ� যাঁর �কৃত অব�ােক �ধানম�ীর অনু�প” এস. আর. মােহ�রী তাঁর ‘State 

Government in India’ �ে� বেলন “ �কে�র শাসন ব�ব�ায় �ধানম�ীর �মতাও 

ূ ূ ুভিমকার সে� শাসন ব�ব�ায় মুখ�ম�ীর �মতা ও ভিমকা তলনীয়” । সংিবধােনর ১৬৩ 
ৃন�র ধারায় বলা আেছ মুখ�ম�ীর �নতে� ম�ীপিরষদ রাজ�পালেক পরামশ� �দেবন ।

িনেয়াগ ও �যাগ�তা 

 রােজ�র মুখ�ম�ী রাজ�পাল িনেয়াগ কেরন । সিবধােনর ১৬৪ ন�র ধারায় বলা 
ৃআেছ “মুখ�ম�ী রাজ�পাল কতক িনযু� হেবন” । রােজ� সংসদীয় ব�ব�া �চিলত 

থাকায় �য দল সংখ�াগির�তা লাভ কের �সই দেলর �নতােকই মুখ�ম�ী পেদ িনযু� 

করেত হয় । সংিবধােন মুখ�ম�ীর িনযুি�র ব�াপাের িবধানসভা ও িবধান পিরষেদর মেধ� 

�কােনা পাথ�ক� টানা হয়িন । অথা� ৎ রাজ� আইনসভার �য কন কে�র সদস� হেলই 

মুখ�ম�ী হওয়া যােব । তেব �কােনা কে�র সদস� না হেল ম�ী হওয়ার ৬মােসর মেধ� 

রাজ� আইন সভার সদস� হেত হেব । তেব মুখ�ম�ী িনব�াচেন িবধানসভায় অেপ�া 
ৃঅন�ান� শি��িল, যথা - রাজ�পােলর সুনজর, দলীয় �নত�, �কে�র অব�া, উ�তর 

ৃ ূ�নতে�র সােথ �যাগােযাগ ইত�ািদ অিধক কায�কর ভিমকা পালন কের । অধ�াপক 

�জ.িস. �জাহারী তাই বেলন, “The appointment of chief Minister is, 
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therefore a matter falling within the discretionary power of the 

Governor - a power that ought to be exercised very carefully and 

tactfully”

কায� কাল

 সাধারনভােব মুখ�ম�ীর কায�কাল �কে�র �ধানম�ীর মেতা পাঁচ বছর । রাজ� 

িবধানসভার কােছ তাঁেক দািয়� শীল থাকেত হয় । তেব িবধানসভা �ময়ােদর পূেব� �শষ 

হেল মুখ�ম�ীর কায�কাল ও পাঁচ বছেরর আেগই �শষ হেয় যায় । এছাড়া িবধানসভায় 

মুখ�ম�ীর িব�ে� অনা�া ��াব পাশ হেল মুখ�ম�ীেক পদত�াগ করেত হয় এবং 

কায�কাল পূন� হবার আেগই রাজ�পাল মুখ�ম�ীেক পদচূ�ত করেত পােরন ।

মুখ�ম�ীর �মতা

 রােজ�র মুখ�ম�ীর সংসদীয় রীিত অনুসাের �কৃত �ধান তথািপ মুখ�ম�ীয় 

�মতা স�েক�  িবশদ িববরন সংিবধােন �মেল না । আেলাচনার সুিবধা� েথ � মুখ�ম�ীর 

�মতা ও কায�াবলী আেলাচনা করা হল ।

(ক) রাজ�পােলর পরামশ�দাতা িহেসেব মুখ�ম�ী

ৃ সংিবধােন ১৬৩ ন�র ধারায় বলা আেছ মুখ�ম�ীর �নতে� রাজ� ম�ীসভা 

রাজ�পােলর পরামশ� ও সহেযািগতা দান কের থােক । একইভােব সংিবধােনর ১৬৭ 

ন�র ধারা অনুসাের রাজ� ম�ীসভায় গৃহীত িসধা� রাজ�পালেক �ান করেত হয় । 

ম�ীরা িনজ িনজ দ�র িনেয় �েয়াজেন রাজ�পােলর সে� আেলাচনা করেত পােরন, 

তেব তা মূলত মূখ�ম�ীর মাধ�েমই ঘেট থােক । মুখ�ম�ী রাজ�পালেক পরামশ� �দন । 

কারণ িতিনই হেলন রাজ�পােলর মুখ� পরামশ� দাতা । এইভােব রাজ�পালেক শাসন 

িবষয়ক যাবতীয় কাজকম � স�াদেন মুখ�ম�ী সহায়তা কেরন । রাজ�পােলর পরামশ� 

ূদাতা িহেসেব মুখ�ম�ী কতটা কাজ করেবন তা িনভ� র কেছ রােজ�র মুখ�ম�ীর ভিমকার 

উপর । মুখ�ম�ীর বভাি�� স�� হেল রাজ�পাল আলংকািরক �ধান িহেসেব কাজ 

কের থােকন ।

(খ) ম�ীসভার �নতা িহেসেব মুখ�ম�ী

 মুখ�ম�ীর সে� পরামেশ� রাজ�পাল রােজ�র ম�ীেদর িনেয়াগ কেরন । �কান  
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ম�ী সংকট বা সমস�ার মুেখামুিখ হেল মুখ�ম�ী তাঁেক সাহায� কের থােকন । তাঁেক 

সমময�াদা স�� ব�াি�েদর মধ� অ�গণ� বেল অিভিহত করা হয় । কারন িতিন 

ম�ীসভার আ�ান কেরন এবং সভাপিত িহেসেব কাজ কেরন। মুখ�ম�ীর ইে� অনুসাের 

ম�ীেদর মেধ� দ�র বি�ত হয় এবং ম�ীসভায় ক�ািবেনট ম�ী, রা�ম�ী ও উপম�ী 

অব�ান ি�র কেরন । িতিন �ক কেরন �কান ধরেনর কতজন ম�ী থাকেবন । ম�ীসভার 

পিরিধ, িনেয়াগ দ�র ব�ন ইত�ািদ মুখ�ম�ী ি�র কেরন । একই রকম ভােব �কােনা ম�ী 

মুখ�ম�ীর িব��াচরন করেল তাঁর ম�ী� চেলাএ যায় । মুখ�ম�ী �ভােব ম�ীপিরষেদর 

সদস�েদর ম�ীসভা �থেক বাদ িদেত পােরন - �কান ম�ীেক অব�াহিত �দবার জন� 
ুরাজ�পালেক অনুেরাধ জানােত পােরন এবং িতিন িনেজ পদত�াগ কের নতনভােব 

ম�ীসভা গঠন কের অনাকাি�ত ম�ীেক বাদ িদেত পােরন ।

(গ) িবধানসভার �নতা িহেসেব মুখ�ম�ী

 সংসদীয় সরকােরর রীিত অনুযায়ী �য দল িবধানসভায় সংখ�াগির�তা অজ� ন 

কের �সই দেলর �নতা মুখ�ম�ী পেদ অিভিষ� হন । �াভািবক ভােবই রােজ�র 

আইনসভায় মুখ�ম�ী ���পূন� িবল�িল উ�াপন কেরন । িতিন সরকােরর নীিত ও 

িস�া� স�েক�  িববৃিত �দন । িতিন রাজ�পালেক িবধানসভার অিধেবশন ডাকা ও �িগত 

করার জন� পরামশ� �দন । এছাড়া িতিন িবধানসভার �ময়াদ �শষ হবার পূেব� িবধানসভা 

�ভে� �দবার জন� অনুেরাধ জানােল রাজ�পাল িবধানসভা �ভে� �দবার জন� অনুেরাধ 

জানােল রাজ�পাল িবধানসভা �ভে� িদেত পােরন । তেব মুখ�ম�ী িনেজ দেলর 

সংখ�াগির�তা বজায় রাখার জন� সদা সেচ� থােকন । দলীয় ঐক� ও সংহিত বজায় 

রাখার ব�াপাের তাঁেকই উেদ�াগী িনেত হয় । িতিন িবধানসভায় িবেরাধী দল�িলর সে� 

�যাগােযাগ ও ব�ু�পূন� স�ক�  বজায় রাখার ব�াপাের তৎপর থােকন । িবধানসভায় 

ূমুখ�ম�ীেক ি�িবধ ভিমকা পালন করেত হয় - সরকােরর �ধান িহেসেব এবং 

সংখ�াগির� দেলর �নতা িহেসেব আইনসভার কাজকম � পিরচালনা এবং আইনসভার 

ময�াদা র�া করা তাঁর অন�তম ���পূন� কাজ ।

(ঘ) দেলর �নতা িহেসেব মুখ�ম�ী

 রাজ� সরকার �িলেত �কােনা না �কােনা দল সংখ�াগির�তা লাভ কের তারাই 

সংি�� রােজ� সরকার গঠন কের এবং �সই দেলর �নতাই হেলন মুখ�ম�ী । এই 
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মুখ�ম�ী রাজ� রাজনীিতেত যত �মতাশীল হেবন তাঁর মুখ�ম�ী� ততই ময�াদাস�� 

হেব । রােজ� দেলর ভাবমূিত�  মুখ�ম�ীেক �ক� কের আবিত� ত হয় ।

(ঙ) রােজ� জনগেণর �নতা িহেসেব মুখ�ম�ী

 মুখ�ম�ী যিদ ব�াপক অংেশর জনগেণর �নতা িহেসেব িনেজেক �িতি�ত 

করেত পােরন তাহেল �সই মুখ�ম�ী সাফেল�র শীেষ � অিত সহেজই িনেজকেক 

উপি�ত করেত পােরন । স�ার আইভর �জিনংস এ �সে� বেলন “ He is in fact 

much  like  a film star though not being employed by project making 

company, he has no publicity manager to see that he hits the 

headlines. Even so is possible build himself a reputation.”

মুখ�ম�ীর পদময� াদা

 মুখ�ম�ীর বাি�গত সততা, দ�তা , চির� ও কম�মুশলতার ওপের তাঁর ময�াদা 

িনভ� র কের । তেব সব রােজ�র মুখ�ম�ী সম�মতা স�� নন । সা�িতকােল 

মুখ�ম�ীেদর পদময�াদা �াস �পেয়েছ । �জ. িস. �জাহাির তাই বেলন িবদ�মান 

মুখ�ম�ীরা িতন ধরেনর - দশ�নধারী, ব�া ও িপওন মুখ�ম�ী । অথাৎ �কে� ও রােজ� 

কংে�স সরকার থাকেল বা �ক� ও রােজ� িব.েজ.িপ সরকার থাকেল রােজ� মুখ�ম�ী 

নাম কা ওয়াে� থােকন । তাঁরা �দাকােনর �শােকেশ থাকার মেতা িনজ�ব মুখ�ম�ী ।  

তােদর �ক� �যমন বেলন �সই অনুসাের পিরচািলত হয় । �যমন �কে� �মিত ইি�রা 

গা�ী আর পি�মবে� িস�াথ � শংকর রায় । আবার িবেরাধী দেলর মুখ�ম�ী িবিভ� দাবীর 

সপে� ব� ব�ব� রােখন িক� কাজ আদােয় িবেশষ স�ম হন না । এ ধরেনর মুখ�ম�ী 

ু�মতায় �েক থাকা সূ� সুেতার ওপর িনভ� র কের । এঁরা ব�া মুখ�ম�ীর ��নী ভ� । 

�যমন - ১৯৯৯ সােল িবহােরর মুখ�ম�ী রাবড়ী �দবীর সংখ�াগির�তা থাকা সে�ও তাঁর 

সরকার বরখা� হয় । আবার িপওন মুখ�ম�ী হেলন সি�িলত সরকােরর মুখ�ম�ী । িযিন 

িবিভ� দ�েরর দািয়� সংি�� দ�রেকজানােত পােরন, তেবএই মুখ�ম�ী ম�ীসভােক 

িনয়�ন করেত পােরন না ।

 স�িত মুখ�ম�ীেদর �মতা ও পদময�াদায় ব�পক পিরবত� ন সূিচত হেয়েছ । 

িবেশষত পি�মবে�র মুখ�ম�ী �জ�ািত বসুেক জাতীয় নীিত িনধা� রেন রা�পিত ও  
ৃ ৃ�ধানম�ী কতক বার বার আ�ান অথবা বাজেপয়ী কতক অ��েদেশর মুখ�ম�ী 
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চ�বাবু নাইডুর কােছ িবেশষ �ত ��রন অথবা জয়লিলতার কােছ ফান�াে�েজর বা 

যেশাব � িসংেহর ঘন ঘন উপি�িত এককথাই �মান কের ।

১.৪ �ক�ীয় ম�ীপিরষদ

 ভারেতর রা�পিত চািলত সরকার ব�ব�ার পিরবেত�  ি�েটেনর মেতা ম�ী 

পিরষদ চািলত শাসন ব�ব�া গৃহীত হেয়েছ । সংিবধােনর ৭৪ন�র ধারায় রা�পিতেক 
ৃপরামশ� দােনর জন� �ধানম�ীর �নতে� এক� ম�ীসভা গঠেনর কথা বলা আেছ  । 

ম�ীপিরষেদ পিরচািলত সরকােরর রীিত অনুসাের �য দল সংখ�া গির�তা অজ� ন কের 

�সই দেলর �নতা �ধানম�ী পেদ িনযু� হন । তেব �কােনা দল সংখ�াগির�তা না �পেল 

ূরা�পিত িবেশষ ভিমকা পালন করেত পােরন । চরন িসং, িভ.িপ.িসং, চ�েশখর 

�মুেখর �ধানম�ী� �হন কােল বা �মিত ইি�রা গা�ীর হঠাৎ �য়ােণ রাজীব গাি�র 

�ধানম�ী� �হনকােল রা�পিতর তৎপরতা ল�� করা িগেয়িছল । তেব ম�ী িনেয়ােগর 

��ে� রা�পিতেক এক� শত�  �মেন চলেতই হয় । তা হল ম�ী িহেসেব শপথ �হন 

করেল তাঁেক �লাকসভা বা রাজ�সভার সদস� হেত হেব এবং যিদ শপথ �হন কােল 

িতিন সদস� না থােকন তাহেল ৬মােসর মেধ� সংসেদর সদস� অবশ�ই হেত হেব । 

ইি�রা গা�ী রাজ�সভার সদস� থাকাকালীন �ধানম�ী হন ; নরিসমা রাও �কান কে�র 

সদস� না �থেকই �ধানম�ী হেয়িছেলন, তেব ৬মােসর মেধ� িতিন �লাকসভার সদস� 

হন ।

 সংিবধােন ম�ীসভার গঠন, সদস� সংখ�া ও ��নীিবভাজন স�েক�  �কােনা 

ব�ব� �নই, ভারেত ি�েটেনর অনুকরেণ িতনধরেনর ম�ী �দখা যায় - ক�ািবেনট ম�ী, 

রা��ম�ী ও উপম�ী । �মতা, �বতন ও পদময�াদার িদক �থেক এই িতন �কার 

ম�ীেদর মেধ� পাথ�ক� আেছ । ভারেত ক�ািবেনট ম�ীর সংখ�া ১৫ - ২০ এর মেধ� 

সীমাব� থােক । ক�ািবেনট ম�ীর একাংশ িনেয় িকেচন কািবেনট �তরী হয় । �মিত 

ইি�রা গা�ীর �ধানম�ী� কােল �ণব �মার মুেখাপাধ�ায় ও নরিসমা রাওেক িনেয় 

িকেচন ক�ািবেনট হেয়িছল ।

 ভারেত ম�ী পিরষেদর অন�তম �বিশ�� হল মােঝ মােঝ উপ�ধানম�ীর পদ 

সৃি� । জওহরলাল �নহ�র আমেল সদ� ার ব�ভভাই প�ােটল, ইি�রা গা�ীর আমেল 

�মারারজী �দশাই, �মারারািজ �দশাই এর আমেল চরন িসং ও জগজীবন রায় 
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উপ�ধানম�ী িছেলন । অটল িবহারী বাজেপয়ীর আমেলও লালকৃ� আডবানী 

উপ�ধানম�ী িছেলন । �স�ত উে�খ�, ক�ািবেনট ও ম�ীসভা এক নয় । কারণ সব 

ম�ীেদর িনেয় ম�ীসভা গেড় ওেঠ িক� সব ম�ীই ক�ািবেনট বা ম�ী পিরষেদর সদস� 

নয় । সরকার পিরচালনা, জাতীয় নীিত িনধা� রন, আ�জ� ািতক িবষেয় িস�া� �হন 

ৃ�ভিত ���পূন� কােজ �গাপিনয়তা রাখার জন� কেয়কজন �ভাবশালী ও িব�� 

ম�ীেদর �ধানম�ী �বেছ �নন । এরাই হেলন ক�ািবেনট ম�ী ।

 ক�ািবেনট ম�ী তথা পূন� ম�ীরা মািসক ১৪০০০ টাকা �বতন এবং ১৪০০০ 

টাকা ভাতা পান । এছাড়া বছের বািড়ভাড়া বাবদ, আসবাবপ� বাবদ, মালী, দােরায়ান ও 

ঝাড়ুদার বাবদ ও অন�ান� খরচ বাবদ �বশ িকছু টাকা পান । �েত�ক ম�ী গািড়, �প�ল, 

�াইভার, িব��ৎ, �ফান, িবমানভাড়া, �রলভাড়া ইত�ািদ সুেযাগ সুিবধা �ভাগ কের  

থােকন । রা�ম�ী ও উপম�ী মািসক �বতন ১৩০০০ টাকা এবং অন�ান� সুেযাগ সুিবধা 

ক�ািবেনট ম�ীর সমান ।

ম�ীপিরষেদর �মতা ও কায� াবলী

 ম�ীপিরষেদর কায�াবলী স�েক�  সংিবধােন িব�ািরত আেলাকপাত করা না 

হেলও কায�ালীর পিরচয় পাওয়া যায় । ম�ী পিরষেদর কায�াবলীেক সংে�েপ আেলাচনা 

করা হল ।

(ক) নীিত িনধ�ারন সং�া� কায� াবলী

 অন�ান� ম�ী পিরষদ চািলত সরকােরর মেতা �দেশর আভ��রীণ নীিত িনধা� রন 

করা ম�ী পিরষেদর সব�ােপ�া ���পূন� কাজ । বত� মােন সরকার কল�ানমূলক রা�াদশ� 

�হন করায় ম�ী পিরষেদর কােজর ব�াপকতা বৃি� �পেয়েছ । অথ�ৈনিতক নীিত, 

সামািজক নীিত ও রাজৈনিতক নীিতসমূহ িনধা� রন করার দািয়� ম�ী পিরষেদর । �যমন 
ুআয়কেরর উ�� সীমা বাড়ােনা বা সাের ভত� িক দান রদ অথবা ব�া� ব�ব�া 

�বসরকািরকরন - �সই স�িক� ত নীিত ম�ীসভা ি�র কের ।

(খ) আইনসং�া� কায� াবলী 

 ম�ী পিরষেদর �য সম� নীিত িনধা� রন কের �সই সম� নীিত যােত 

যথাযথভােব �পািয়ত হয় তার জন� �েয়াজনীয় আইন �নয়ণ কের থােক । সংসদীয় 
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শাসনব�ব�ার রীিত অনুযায়ী ভারেত �কােনা িবষেয় আইন �নয়েনর পূেব� �স িবষেয় 

ক�ািবেনটেক িস�া� িনেত হয় এবং আইন ম�েকর অনুেমাদন সােপে� তা সংসেদ 

উ�ািপত হয় । অন�ান� �দেশর ন�ায় ভারেত ও ম�ীপিরষদই ���পূন� িবল�িল 

সংসেদ উ�াপন কের । ম�ীপিরষদ উ�ািপত িবল সমূহেক যা সরকাির িবল নােম 
ৃপিরিচিত যিদ সংসদ কতক অনুেমািদত না হয় তাহেল ম�ীসভােক পদত�াগ করেত 

ুহয় । তেব সংসেদর সংখ�াগির� দল �সেহত ম�ীসভা গঠন কের তাই সরকাির 

িবল�িল সহেজই আইেন পয�বিসত হয় ।

(গ) শাসন িবভাগীয় কায� াবলী

 ভারেত রা�পিত ত�গতভােব যাবিতয় শাসন �মতার অিধকারী, তাঁর নােমই 

�দশ শািসত হয়। িক�  বা�েব সম� শাসন তাি�ক কায� ম�ীপিরষদ স�� কের । 

িবেশষত ৪২তম ও ৪৪তম সংিবধান সংেশাধেনর পর রা�পিতর �মতা ব�াপকভােব 

সীমাব� হেয় পেড়েছ ল ম�ী পিরষেদর সদস�রা শাসন িবষেয় �য পরামশ� �দন রা�পিত 

তা �মেন চলেত বাধ� । �ধু একবার পুনিব�েবচনা করার অনুেরাধ রা�পিত জানােত 

�পেরন ।

(ঘ) িবিভ� িবভােগর মেধ� সংহিত সাধন

 ম�ী পিরষেদর িবিভ� দ�েরর কােজর মেধ� সম�য় সাধন কের থােক । 

�শাসন ব�ব�া সু� নীিতেত পিরচািলত করেত হেল িবিভ� দ�েরর মেধ� ঐক� ও 

সংহিত অত�� জ�ির । ক�ািবেনট ম�ীেদর অধীেন এক বা একািধক দ�র থােক । ম�ীরা 

অধঃ�ন কম�চারীেদর সহায়তায় িনজ িনজ দ�েরর কায� স�াদন কেরন । িবিভ� 

দ�েরর কােজ সংহিত সাধেনর �েয়াজন হয়, কারণ এক দ�েরর কােজ সংহিত 

সাধেনর �েয়াজন হয়, কারন এক দ�েরর িস�াে�র সােথ অপর দ�েরর স�ক�  থােক 

। ভারেতর িবিভ� দ�েরর মেধ� সম�য় সাধেনর জন� ম�ীসভার এক� িনজ� সিচবালয় 

আেছ ।

(ঙ) বােজট �নয়ন সং�া� কাজ

 �িতবছর সরকার তার আয়ব�ােয়র িহেসব আইন সভায় �পশ কের তােক 

বােজট বেল । ম�ী পিরষদ বােজট রচনার ��ে� ���পূণ � ঊিমকা পালন কের । 

��নী

113



�ধানম�রীর সােথ পরামশ� কের অথ�ম�ী খসড়া বােজট রচনা কেরন এবং এই বােজট 

�লাকসভায় �পশ কেরন । বােজট রচনাকােল ম�ী পিরষেদর সদস�েদদর সে� অথ�ম�ী 

আলাপ আেলাচনা কেরন এবং ম�ীপিরষেদর অনুেমাদন লাভ করার পর তা 

�লাকসভায় উপি�ত করা হয় ।

(চ) অথ� ৈনিতক পিরক�না �হন

 বত� মােন �ত অথ�ৈনিতক অ�গিতর জন� অথ�ৈনিতক পিরক�না �হন 

আবশ�ক । ভারেত পিরক�না িভি�ক উ�য়েনর জন� পিরক�না কিমশন আেছ । 

�ধানম�ী এই কিমশেনর সভাপিত। এছাড়া িতনজন ম�ী এই কিমশেনর সদস� । যারা 

ম�ীসভার পে� পিরক�না কিমশেনর নীিত �পায়েন পদে�প �হন কেরন ।

(ছ) �বেদিশক নীিত িনধ�ারন সং�া� কায� াবলী

 �বেদিশক নীিত িনধা� রেনর ��ে� ম�ী পিরষেদর ব�াপক ��� পিরচািলত 

হয় । �ধানম�ী অথবা পররা�ম�ী িবেদশী রাে�র �ধান বা সরকােরর সে� আলাপ - 

আেলাচনা কেরন এবং �দেশর �বেদিশক নীিত স�েক�  তাঁেদর ওয়ািকবহাল কেরন । 

সি�, চুি�, যু� ইত�ািদ িবষয় ম�ীসভা �ক কের । িবেদশী রাে� ভারেতর �য সম� 

�িতিনিধ থােকন তাঁরা ম�ীসভার িনেদ� েশ কায� পিরচালনা কেরন ।

(জ) িনেয়াগ সং�া� কায� াবলী

 ভারেতর মত ���পূন� �শাসিনক পদ আেছ যথা - রাজ�পাল, রা��ত, 

�ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশেনর সদস�বৃ�, অথ � কিমশেনর সদস�বৃ�, সামিরকবািহনীর 

�ধান, িবচারপিতগণ �মুেখর িনেয়াগ ত�গতভােব রা�পিত কের থােকন, িক� 
ৃবা�েব এই সম� িনেয়াগ �ধানম�ীর �নত�ািধন ম�ীপিরষেদর পরামশ� অনুযায়ী হয় ।

 সম� সংসদীয় গণতে�র �দেশ সংসেদর কােছ ম�ীসভার দািয়� নীিত 

পািলত হয় । ম�ী পিরষেদর সকল সদস� �লাকসভার কােছ দািয়�শীল থােক । এই 

দািয়� Collective Responsibility বা �যৗথ দািয়� �েপ পিরিচিত ।

ৃ সুতরাং এটা �� �য, ম�ীপিরষদ কতক ভারেতর যাবতীয় কায�াবলী 

স�ািদত হয় । রা��ধান িহেসেব রা�পিত থাকেলও িতিন সব�দা ম�ী পিরষেদর 

পরামশ� �মেন চেলন । ি�েটেনর মত ভারেতও ম�ী পিরষদ জাতীয় নীিত িনধা� রন, 
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ৃ�শাসনেক �নত�দান এবং িবিভ� দ�েরর মেধ� সম�য় সাধন কের থােক । তাই 

হলওেয়েলর �িত�িন কের বলা যায় ভারেত ম�ী পিরষদ হল “Keystone of the 

political arch”

১.৫ - রাজ� ম�ীপিরষদ

ৃ সংিবধােনর ১৬৩(১) ন�র ধারা অনুসাের মুখ�ম�ীর �নতে� এক� কের 

ম�ীসভা থােক । এই ম�ীসভা �যৗথভােব রাজ� িবধানসভার কােছ দায়ী এবং 

রাজ�পালেক পরামশ� ও সাহায� দান কের থােক । রােজ�র মুখ�ম�ীেক রাজ�পাল 
ৃিনেয়াগ কেরন । মুখ�ম�ীর পরামশ� অনুসাের ম�ীসভার বািক ম�ীরা রাজ�পাল কতক 

িনযু� হন । সাধারনভােব �য দল িবধানসভায় িনর�শ সংখ�াগির�তা লাভ কের �সই 

দেলর �নতােক মুখ�ম�ী পেদ অিধি�ত করা হয় । যিদেকান দল িনর�শ সংখ�াগির�তা 

লােভ স�ম না হয় তাহেল একািধক দেলর �মাচ� ােক িনর�শ সংখ�াগির�তার িভি�েত 

ম�ীসভা গঠন করার জন� রাজ�পাল আ�ান জানান ।

 রােজ�র ম�ীসভার সদস� হেত হেল �কােনা ব�াি�েক অবশ�ই রাজ� 

আইনসভার সদস� হেত হয় । যিদ ম�ীপেদ আসীন হবার সমেয় আইনসভার সদস� না 

থােকন তাহেল তােক ৬মােসর মেধ� আইনসভার সদস� হেত হয় । ভারেতর সব 

অ�রােজ� ি�-ক�িবিশ� আইনসভা �নই । �যখােন ি�-ক�িবিশ� আইনসভা আেছ 

�সখােন মুখ�ম�ী িবধান পিরষেদর সদস� হেলও চেল । তেব ভারেতর অ�রাজ� 

�িলেত রাজ� িবধানসভার সদস�রাই সাধারনভােব মুখ�ম�ী পেদ অসীন হন । 

ৃপি�মব�, িবহার, উ�র �েদশ, তািমলনাড়ু, �করল, রাজ�ান �ভিত রােজ� 

মুখ�ম�ীেদর িবধানসভার সদস� িহেসেবই �ত�� কের থািক ।

 অ�রােজ�র ম�ীসভার সদস� সংখ�া কত হেব এ স�েক�  সুিনিদ� � �কােনা 

সংখ�া িনধা� িরত �নই রােজ�র আয়তন, জনসংখ�া, সরকােরর কাজকেম�র ব�াপকতা 

এবং যিদ �জাট সরকার হয় তাহেল সব দেলর �িতিনিধ সংখ�া অনুপােত ম�ীসভার 

সদস� সংখ�া ি�র হয় । রােজ� ম�ীসভার সদস�গণ িতন� ��িনেত িবভ� - ক�ািবেনট 

ম�ী, রা�ম�ী ও উপম�ী । ক�ািবেনট ম�ীগণ রাজ� সরকােরর নীিত ও িনধা� রেনর অংশ 

�নন। তাই তাঁরা রাজ� শাসেনর ���পূন� পদ�িল অলংকৃত কেরন । রা�ম�ীরা 

অেপ�কৃত কম ���পূন� দািয়ে� থােকন । ক�ািবেনেটর আেলাচনায় তারা সরাসির 
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অংশ�হন করেত পােরন না । �ধু আম�ীত হেল তাঁরা ক�ািবেনট �যাগ িদেত পােরন । 

উপম�ী িবিভ� দ�েরর ভার�া� ম�ীেদর কােজ সহায়তা কের থােকন ।

 রাজ� ম�ীসভার কায�কােলর �ময়াদ স�েক�  সংিবধােন বলা আেছ - ম�ীরা 

যতিদন রাজ�পােলর আ�াভাজন থােকন ততিদন �পেদ অিধি�ত থােকন । এবং 

ম�ীসভার সদস�রা �যৗথভােব িবধানসভার কােছ দায়ী । তেব সাধারনভােব রাজ� 

ম�ীসভা যতিদন রাজ� িবধানসভায় আ�াভাজন থােক ততিদন িনজপেদ বহাল  

থােকন । রাজ� ম�ী সভার �াভািবক কায�কাল পাঁচবছর, তেব �ময়াদ পূন� হবার আেগই 

রাজ� ম�ীসভার কায�কাল �শষ হবার ব� নিজর আেছ ।

 রাজ� ম�ীসভায় উপমুখ�ম�ী পেদর �কােনা সাংিবধািনক �ীকৃিত না থাকেল ও 

�কােনা �কােনা রােজ� উপমুখ�ম�ীর অি�� �দখা যায় । তেব বত� মােন রাজ�পােলর 

���াধীন �মতার সীমােরখা িনধা� িরত না হেল ম�ীপিরষেদ সাংিবধািনক ময�াদার 

চূড়া� �পেরখা িনধা� রন করা অস�ব ।

রাজ� ম�ীসভার কায� াবলী 

 ভারেত �কে�র মত রােজ� ও সংসদীয় শাসন ব�ব�া গৃহীত হেয়েছ । 

আ�গতভােব রাজ�পাল রােজ�র সম� শাসন িবষয়ক �মতার অিধকারী হেলও 

বা�েব ম�ীসভা রাজ�পােলর পে� সব কাজ স�াদন কের । রােজ� ম�ীসভা �য সব 

কাজ স�াদন কের তা হল -

(ক) নীিত িনধ�ারন ও িস�া� �হন

 রাজ� সরকাের নীিত িনধা� রন ও তা �পায়ন ম�ী পিরষেদর অন�তম ���পূন� 
ুকাজ । বত� মােন �কােনা সরকােরর কাজ আেগর তলনায় ব�াপকভােব বৃি� �পেয়েছ । 

রােজ�র শাসনকায� পিরচালনা করার জন� ম�ীপিরষদ নীিত িনধা� রন কের এবং �সই 

অনুসাের সরকারী িবভাগ�িল পিরচািলত হয় । �যমন - রােজ� বৃি� কর আেরাপ হেব 

ৃিকনা বা �াথিমক �ের পাশ �ফল পুনঃ �বত� ন করা হেব িকনা �ভিত িবষেয় নীিত 

িনধা� রেনর দািয়� হল রাজ� ম�ী পিরষেদর ।

(খ) আইন সং�া� কায� াবলী 

ু আইন সং�া� িবষেয় ম�ীসভার ন�ায় রাজ�ম�ীসভা রাজ� তািলকাভ� ও 
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ুযু� তািলকাভ� িবষেয় আইন �নয়ন করেত পাের । রাজ� আইনসভার সম� 

���পূন� িবল রাজ� ম�ীসভা উ�াপন কের । ম�ীসভার িস�া� �হেনর পরই আইন 

সভায় সাধারনভােব �কােনা িবল আইেন পিরণত হয় । তেব এরকম �কান িবল রাজ� 
ৃআইনসভা কতক �ত�াখ�াত হেল রাজ� ম�ীসভােক পদত�াগ করেত হয় ।

(গ) শাসন সং�া� �মতা

 রাজ� �শাসন যােত সচল থােক তার জন� রাজ� ম�ীসভায় গৃহীত নীিতর 

�পায়েনর জন� যাবতীয় পদে�পরাজ� ম�ীসভা �হন কের । �সই অনুসাের িবিভ� 

দ�েরর মেধ� সম�য়সাধনও কের থােক ম�ীপিরষদ । অথ � দ�েরর মেধ� সম�য় সাধন 

ও কের থােক ম�ী পিরষদ । অথ � দ�েরর সােথ অন� দ�েরর অথ � বরা�েক �ক� কের 

িবেরাধ ঘেট থােক । তার সমাধান ও ম�ী পিরষেদর���পূন� কাজ বেল �ীকৃত ।

(ঘ) অথ� সং�া� কায� াবলী 

 �িত বছর রাজ� সরকার তার আয়-ব�ােয়র আনুমািনক িহেসব অথা� ৎ বােজট 

রাজ� আইনসভায় ওেপশ কের, ম�ী পিরষেদর সদস�রা এই বােজট �নয়েণ পিরষেদর 

সদস�রা এই বােজট �ণয়েন সাহায� কের থােকন । �িত� ম�ী তাঁর দ�েরর স�াব� 

আয় ব�ােয়র িহেসব মুখ�ম�ীর কােছ হািজর  কেরন । মুখ�ম�ীর সােথ পরামশ� কের 

অথ�ম�ী রােজ�র বােজট রচনা কেরন এবং তা �িত বছর রাজ� িবধানসভায় �পশ   

কেরন ।

(ঙ) পিরক�ণাসং�া� কায� াবলী

ু রাজ�সরকােরর কায�কলাপ আেগর তলনায় ব��ন বৃি� �পেয়েছ । তাই 

রােজ� পিরক�না পষ�দ গঠন করা হেয়েছ । রাজ� পিরক�না পষ�েদর সহায়তায় িনেয় 

রাজ� ম�ীসভা রােজ�র উ��ন পিরক�না �পশ, অনুেমাদন ও অথ � সং�হ করা রাজ� 

ম�ীসভার ���পূন� কাজ । �িত বছরই মুখ�ম�ী অথ�ম�ীেক তােদর পিরক�না 

�ক�ীয় পিরক�না কিমশেনর কােছউপি�ত করার দািয়� পালন করেত হয় ।

(চ) অধ�ােদশ সং�া� কায� াবলী

 রাজ� আইনসভার অিধেবশন যখন �িগত থােক তখন �কােনা ���পূন� 

িবষেয় আইন �নয়ন করেত হেল রাজ�পাল অধ�ােদশ জাির কেরন । এই অধ�ােদশ 
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রাজ� ম�ীসভার পরামেশ� রিচত হয় এবং রাজ� ম�ীসভার পরামেশ�ই তা জাির হয় । তেব 

রাজ� আইনসভার অিধেবশন �� হেল ছ’স�ােহর মেধ� অনুেমািদত হেত হয়, না 

হেল তা অকায�কর হেয় পেড় ।

 বত� মােন রাজ� ম�ীসভার কায�াবলী �মবধ�মান । �ােডন বেলন “আধুিনক 
ুরাে�র কম�ধারা মানুেষর জ� �থেক মৃত�পয�� ব�� হেয়েছ।” সুতরাং রাজ� ম�ীসভার 

কায�াবলী �কােনা সংকীন� গি�েত সীমাব� করা যায় না । সংসদীয় ব�ব�ায় সব�� আইন 

িবভােগর ওপর শাসনিবভােগর অ�িতহত �াধান� �িত�া হওয়ায় শাসন িবভােগর 

কম�ে�� �য স�সািরত হেয়েছ ভারেতর অ�রাজ� �িলেত ও তার ব�ািত�ম হয়িন ।

১.৬অনুশীলনী

সংি�� ��াবলী

(১) �ক�ীয় ম�ীপিরষদ কীভােব গ�ত হয় ?

(২) �ক�ীয় ম�ী পিরষেদর কায�াবলী আেলাচনা কর ?

(৩) রাজ� ম�ীপিরষেদর গঠন ও কায�াবলী স�েক�  �লখ ?

(৪) রাজ�পােলর ���াধীন �মতা কী ?

রচনাধম� ��াবলী

(১) রা�পিতর �মতাও পদময�াদা সে�ােক�  আেলাচনা কর ?

(২) ‘�ধানম�ী হেলন �কৃত শাসক’ - ব�াখ�াকর ?

(৩) রাজ�পােলর �মতা ও পদময�াদা আেলাচনা কর ?

(৪) রােজ�র �জরকৃত শাসক মুখ�ম�ীর �মতা ও কায�াবলী স�েক�  �লখ ?

(৫) রা�পিতর জ�ির �মতা স�েক� আেলাচনা কর ?

১.৭িনব�ািচত ��প�ী

(১) িহমাং� �ঘাষ, “ভারেতর শাসন ব�ব�া ও রাজনীিত” িম�, কলকাতা - ২০১০
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(২) অনািদ �মার মহাপা�, “ভারেতর শাসনব�ব�া ও রাজিনিত” �গিতশীল �কাশক, 

কলকাতা - ২০১২

(৩) �ানেগািব� দাস, “ভারেতর শাসনব�ব�া ও রাজনীিত” �স�াল, কলকাতা - 

২০১০.

(৪) S. L. Sikri, “Indian Government and Politics”, Kalyani Publisher, 

New Delhi - 1997

(৫) M.V. Pylee, “Indian Goverment and Politics”, Asia Publishing 

House, New Delhi , 1999
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ূ২.১ - ভিমকা

২.২ - �ক�ীয় আইসভা

২.৩ -  রােজ�র আইনসভা

২.৪ - আইন�নয়ন প�িত

২.৫ - পাল�ােম� ও তার সদস�েদর িবেশষািধকার

২.৬ - অনুশীলনী

২.৭ - িনব�ািচত��প�ী

ূ২.১ - ভিমকা 

 �িত� গণতাি�করাে� আইন �নয়ন মূল দািয়� বত� ায় আইনসভার ওপর । 

ভারেতর আইন �নয়েণর জন� �কে� সংসদ এবং রােজ�র জন� রাজ� আইনসভা 

আেছ । ভারতীয় সংসদ ি�ক� িবিশ� - রাজ�সভা ও �লাকসভা । সংিবধােনর প�ম 

অংেশ ি�তীয় অধ�ােয় ৭৯ �থেক ১২২ ন�র ধারায় সুিব�ৃত ভােব ভারেতর সংসদ 

স�েক�  আেলাচনা আেছ । আমােদর �দেশ সংসদ বলেত রা�পিত সহ পাল�ােমে�েক 

�বাঝায় । ভারেতর সংিবধােনর ৭৯ন�র ধারা অনুসাের “ইউিনয়েনর এক� সংসদ 

থাকেব যা রা�পিত ও ��ক� িনেয় গ�ত হেব, �স�িল যথা�েম রাজ�সভা ও 

�লাকসভা নােম পিরিচত হেব” ।

২.২ সংসেদর গঠন

(ক) রাজ�সভা

 পাল�ােমে�র উ�ক� বা রাজ�সভায় ২৫০ জেনর �বশী সদস� থাকেত পারেব 

না । এর মেধ� ১২ জন সদস�েক রা�পিত মেনানীত করেত পােরন । যােদর িব�ান, 
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সািহত�, চা�কলা ও সমাজেসবার ��ে� িবেশষ অবদান আেছ তাঁেদর মেধ� �থেকই 

এই ১২ জন মেনানীত হন । অবিশ� ২৩৮ জন সদস� িবিভ� অ�রাজ� �থেক একক 

হ�া�রেযাগ� �ভাট এর �ারা সমানুপািতক �িতিনিধে�র মাধ�েম িনব�ািচত হয় । 

ইউিনয়ন অ�েলর �িতিনিধেদর িনব�াচেনর জেন� পাল�ােম� আইন �ারা �িত 

ইউিনয়ন অ�েলর জন�   এক� কের িনব�াচন সং�া গঠন কের । অ�রাজ� �িলর আসন 

সংখ�া �িত� রােজ�র জনসংখ�ার িভি�েত িনধা� িরত হয় । মািক� ন যু�রাে�র ন�ায় 

ভারেত �ক�ীয় আইন সভায় উ�কে� সকল অ�রােজ�র সমান সংখ�ক �িতিনিধ 

িনব�াচেনর ব�ব�া গৃহীত হয় িন । রাজ�সভা হল এক� �ায়ী ক� । এেক �ভেঙ �দওয়া 

যায় না ।

ৃ �িত ২ বছর অ�র রাজ�সভার এক ততীয়াংশ সদস� অবসর �হন কেরন এবং 
ুঐপেদ নতন সদস� িনব�ািচত হল । �িত� সদেস�র কায�কাল হল ৬ বছর । ভারেতর 

উপরা�পিত পদািধকার পেদ রাজ�সভার সভাপিত হন এবং সহসভাপিত সভার 

সদেস�র �ারা পাঁচবছেরর জন� িনব�ািচত হন ।

(খ) �লাকসভা

 সংসেদর িন� বা জনি�য় ক� হেলা �লাকসভা। �লাকসভার সদস� সংখ�া 

৫৫০ এর �বিশ হেত পােরন না । ১৯৯০ সােল সংিবধান সংেশাধেনর মাধ�েম তপিশলী 

জািত ও উপজািতেদর মেধ� আসন সংর�েনর ব�ব�া ২০০০ সােল ২৬ �শ জানুয়ারী 

পয�� বজায় রাখা হেয়েছ । বত� মােন �লাকসভার সদস�সংখ�া ৫৪৫ । এেদর মেধ� ৫৩০ 

জন রাজ��িল �থেক িনব�ািচত হন এং অনিধক ১৩ জন ইউিনয়েনর অ�েলর   

�িতিনিধ । তাছাড়া রা�পিত অ�াংেলা ইি�য়ান স�দােয়র �থেক ২৩জন �িতিনিধ 

মেনানীত  কেরন । �লাকসভার সদস�রা �া� বয়ে�র �ভাটািধকােরর িভি�েত জনগণ 

�ারা �ত�� ভােব িনব�ািচত হন । �লাকসভার কায�কােলর �ময়াদ ৫ বছর, তেব রা�পিত 

ই�া করেলই এর আেগ �লাকসভা �ভেঙ িদেত পােরন । �লাকসভার কায�িনব�ােহর 

জন� �িত� িনব�াচেনর পর �লাকসভার �থম অিধেবশেন িনব�ািচত সদস�রা িনেজেদর 

মেধ� �থেক একজন অধ��ও একজন উপাধ�� িনব�ািচত কেরন ।

�মতা ও কায� ালী

 ভারতীয় সংিবধােনর সংসদেক ব�াপক ও ���পূন� �মতা �দওয়া হেয়েছ । 
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সংসেদর �মতা ও কায�াবলীেক িন�িলিখত ভােগ ভাগ কের আেলাচনা করা �যেত 

পাের -

(ক) আইনিবষয়ক �মতা 

 আইনসভা িহেসেব পাল�ােমে�র �ধান কাজ হল আইন �নয়ন করা ; 

সংিবধান অনুসাের ইউিনয়ন তািলকা ও যু� তািলকার অ�গ�ত িবষেয় আইন �নয়েনর 

অন�ান� �মতা পাল�ােমে�র রেয়েছ । যু�তািলকার অ�গ�ত �কােনা িবষেয় রাজ� 

আইনসভা �নীত আইেনর সে� সংসদ �নীত আইেনর িবেরাধ �দখা িদেল 

ুপাল�ােমে�র আইনই বলবৎ থােক । আবার অেনক সময় রাজ�তািলকাভ� িবষেয়ও 

সংসদ আইন �নয়ন করেত পাের । 

 �থমত --েকান রােজ� শাসনতাি�ক অচলাব�া �ঘািষত হেল বা রা�পিত 

ুশাসন বলবৎ হেলসংসদ রাজ� তািলকাভ� িবষেয় আইন �নয়ন করেত পাের ।

ৃ  ি�তীয়ত - রাজ�সভার �ই ততীয়াংশ সদস� যিদ এই মেম � ��াব �হন করন 

ু�য জাতীয় �ােথ � রাজ� তািলকা ভ� �কান িবষেয় পাল�ােমে�র আইন �নয়ন করা 

উিচত তাহেল পাল�ােম� আইন �নয়ন করেতপাের ।

ৃ ততীয়ত - �ই বা তেতািধক রােজ�র আইনসভা যিদ মেন কের �য, ঐ 

ুরাজ��েলার জেন� পাল�ােমে�র আইন �নয়ন করা উিচত তাহেল রাজ�তািলকাভ� 

ঐ িবষেয়র ওপর পাল�ােম� আইন �নয়ন করেত পাের । 

ু চতথ�ত - আ�জ� ািতক চুি� বা আ�জ� ািতক সে�লেনর শত� ািদ পালন করার 

ুজেন� �য-েকান তািলকাভ� িবষেয় সংসদ আইন �নয়ন করেত পাের । অথ � সং�া� 

িবষয় ছাড়া অন� িবষেয় রাজ�সভা ও �লাকসভা �মতার মেধ� �কান পাথ�ক� �নই । অথ �

িবল ছাড়া অন� িবল সংসেদর �য �কান কে� উ�াপন করা যায় । উভয়কে� 

অনুেমাদেনর পের সংি�� িবল�েক রা�পিতর অনুেমাদেনর জন� পাঠােনা হয় । 

রা�পিত অবশ� িবল�েক অনুেমাদন না কের �ফরৎ পাঠেত পােরন । িক� উভয় 

কে�র স�িতর পর পুনরায় ঐ িবল রা�পিতর কােছ অনুেমাদেনর জন� ��িরত হেল 

রা�পিতর উ� িবেল স�িত িদেত বাধ� থােকন । সাধারন িবল িনেয় রাজ�সভা ও 
ৃ�লাকসভার মেধ� মতপাথ�ক� �দখা িদেল রা�পিত কতক আ�ত উভয়কে�র �যৗথ 
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ুসভায় �ভাটাভ� �ারা িবেলর পিরণিত িনধা� িরত হয়। কােজর চাপ ও জ�ির অব�া 

জিনত পিরি�িতেত �ত ব�ব�া �হেনর জেন� সংসদ শাসন িবভাগেক িবিধ �নয়েনর 

�মতা �দান কের ।

(খ) ম�ীপিরষেদর গঠন ও অপসারন

 ম�ীপিরষদ গঠন ও অপসারেন �লাকসভার একেচ�য়া অিধকােরর মেধ� 

ূপেড়  রাজ�সভার এ ব�াপাের �কান ভিমকা �নই। �লাকসভার িনর�শ সংখ�াগির� 

�কান দল বা �জাট সরকার গঠন কের ; রাজ�সভার �কান দেলর িনর�শ 

সংখ�াগির�তার ওপর ম�ীপিরষেদর গঠন িনভ� রশীল নয় । রাজ�সভার �য �কান 

সদস�েক রা�পিত �ধানম�ীর পরামশ� অনুযায়ী ম�ীপিরষেদর সদস� িনযু� করেত 

পােরন, িক� সাধারনভােব �লাকসভার সদস�রাই অিধক সংখ�ায় ম�ী িনযু� হন । 

রাজ�সভার িনকট ম�ীপিরষদ �যৗথভােব দািয়�শীল নয় - ম�ীপিরষদ িনেজেদর 

কােয�র জেন� �লাকসভার কােছ দায়ী থােক । ব�ত ম�ীপিরষেদর কায�কাল িনয়�েন ও 

ূঅপসারেন রাজ�সভার �কান ভিমকাই �নই । অথা� ৎ রাজ�সভার ম�ীপিরষেদর 

অি�ে�র ওপর �কান �ভাব পেড় না । ম�ীপিরষেদর কায�কাল পাচ বছেরর জেন� 

হেলও �কৃতপে� �লাকসভার িনর�শ সংখ�াগির� সদস�েদর সমথ�েনর ওপর 

ম�ীপিরষেদর কায�কাল িনভ� রশীল ।

(গ) শাসন িবভাগেক িনয়ি�ত করার �মতা

 সংসেদর �ধান কাজ হল শাসন িবভাগ এবং সম� �শাসন ব�ব�ােক িনয়�ন 

করা সংিবধান অনুসাের ম�ীপিরষদ �লাকসভার কােছ �যৗথ দািয়�শীল সংখ�া গির� - 

সদস�েদর সমথ�ন লাভ করেত ব�থ � হেল ম�ীপিরষদেক পদত�াগ করেত ব�াধ� হয় । 
ু ৃিবতক� , সমােলাচনা মূলতিব ��াব; িন�া ��াব, অনা�া ��াব �ভিতর মাধ�েম 

�লাকসভা সরকারেক সংযত রাখার �চ�া কের । তাছাড়া িবিভ� কিম�র (গািণিতক 

ৃকিম�, আনুমািনক ব�ায় কিম�, �যৗথ সংসদীয় কিম� �ভিত) মাধ�েমও �লাকসভা 

সরকােরর কােয�র ত�াবধান কের । ম�ীপিরষদ �কােনা জন�াথ � িবেরাধী কাজ করেছ 

িকনা তা �দখাও সংসেদর দািয়� । এইভােব পাল�ােমে�র িবিভ� িনয়�ন প�িত 

সরকারেক সংযত ও সতক�  রােখ ।
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(ঘ) সংিবধান সংেশাধন �মতা

 সংিবধান সংেশাধন করা পাল�ােমে�র অন�তম ���পূন� �মতা, সংিবধােন 

সংেশাধেনর ��ে� সংসেদর উভয় ক�ই সমান �মতার অিধকারী। সংসদ উভয় 
ৃকে�র �ই-ততীয়াংশ সদস�েদর স�িত �ভােট সংিবধান সংেশাধন করা হয় । তেব 

কতক�িল িবষয় সংেশাধেনর জেন� রােজ�র আইনসভা�িল স�িত িনেত হয় ।

(ঙ) িবচার এবং অপসারন সং�া� �মতা

 রা�পিত, উপরা�পিত, সু�ীম �কাট�  ও হাইেকােট� র িবচারপিতরা যিদ 

সংিবধান িবেরাধী �কােনা কাজ কেরন তেব তােদর পদচূ�ত করার �মতা সংসেদর 

আেছ । এছাড়া ভারেতর িনয়�ক ও মহািহসাব পরী�ক, ভারেতর মুখ� িনব�াচক 

কিমশনারেক পদচু�ত করার জন� সংসদ ��াব �হন করেত পাের । ইমিপচেমে� বা 

িবেশষ অিভেযােগর মাধ�েম সংসদ এই �মতা কায�কর কের । সংসদ অিধকার ভে�র 

জেন� �কােনা সাংসদ বা সাংসদ নন এমন ব�াি�েক শাি� িদেত পাের ।

(চ) অথ�সং�া� �মতা

 সংিবধােন �ক�ীয় সরকােরর আয় ব�ায় িনয়�েনর �মতা সংসেদর হােত 

অিপ�ত হেয়েছ । সংসেদর অনুেমাদন ছাড়া সরকার �কান আয় ব�ায় বা কর ধায� করেত 

পাের না । �িতবছর আয়-ব�ােয়র িহসাব সহ বািষ�ক িববরনী �লাকসভায় �পশ করা হয় । 

�ক�ীয় তহিবেলর ওপর ধায� ব�ােয়র জেন� সংসেদর অনুেমাদন �েয়াজন হয় না । 

রা�পিত, উপরা�পিত সু�ীম �কােট� র িবচারক, িনয়�ক ও মহাগণনা -পরী�ক, 

পাবিলক সািভ� স কিমশেনর সদস�গেণর �বতন ও ভাতা এবং ভারত সরকােরর ঋন এই 

ব�ােয়র অ�গ�ত, এই ব�ায় ছাড়া অন�ান� ব�ায় পাল�ােমে� অনুেমাদন সােপে� । 

�স�ত উে�খ� অথ�সং�া� �মতা �সই সরকারী ব�ায় স�েক� একমা� ম�ীরা ��াব 

উ�াপন করেত পােরন । সংসদ ঐ ব�ায় বরা� অনুেমাদন, �ত�াখান অথবা �াস করেত 

পাের । িক� ব�ায় বরাে�র বৃি� করেত পাের না ।

(ছ) আপৎকালীন �ঘাষনার অনুেমাদন

 জ�রী অব�া এবং শাসনতাি�ক অচলাব�া �ঘাষনা অনুেমাদেনর ��ে� 

সংসেদর উভয় কে�র �মতা সমান । উভয় কে�র �ারা জ�ির অব�ার �ঘাষনা 
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একমােসর মেধ� অনুেমািদত হওয়া �েয়াজন । আপৎকালীন �ঘাষনা �ত�াহােরর 

�মতা রাজ�সভার �নই । পূেব� এই �ঘাষনা রা�পিতর একক এি�য়াের িছল । ৪৪ তম 

সংেশাধেন �লাকসভােক এই �ঘাষনা �ত�াহােরর �মতা �দান করা হেয়েছ ।

২.৩ - রােজ�র আইনিবভাগ

 ভারেত �ক� ও রাজ� উভয় ��ে� সংসদীয় শাসন ব�ব�ায় গৃহীত হেয়েছ । 

ফেল ভারেতর সংিবধােন অ�রােজ�র জন� রাজ� আইনসভায় কথা উে�িখত হেয়েছ 

এবং �সই অনুসাের সংিবধােনর ১৬৮ ন�র ধারায় বলা হেয়েছ �িত� রােজ� আইনসভা 

থাকেব ।

 এই আইসভা রাজ�পাল সহ এক ক� িবিশ� বা ি� - ক�িবিশ� আইনসভা 

হেত পাের । ি�� িবিশ� আইনসভা থাকেল উ�ক� িবধান পিরষদ এবং িন�ক� 

িবধানসভা নােম পিরিচত হেব । একক�িবিশ� আইন সভা িবধান সভা নােম পিরিচত ।  

রাজ� আইনসভার সদস�রা িবধায়ক নােম পিরিচত । ি�পুরার আইনসভা এক�িবিশ� ।

(ক) িবধান পিরষদ

 রােজ�র উ�কে�র িবধান পিরষদ ।ভারেত মা� পাঁচ� রােজ� বত� মােন এই 

িবধান পিরষদ বত� মান - িবহার, উ�র�েদশ, জ�ু ও কা�ীর, মহারা� ও কণা� টক । তেব 

সব রােজ� িবধানপিরষদ এক �কােরর নয় ।

িবধান পিরষেদর গঠন

 সংিবধােনর ১৭১ (১) ধারায় িবধান পিরষেদর গঠন স�েক�  কত�িল িনেদ� শ 

আেছ । যথা - িবধান পিরষেদর সদস� সংখ�া ঐ রােজ�র িবধানসভার সদস� সংখ�ার এক 
ৃ- ততীয়াংেশর �বশী সাধারনভেব হেব না । িবধান পিরষেদর নূ�নতম সদস� সংখ�া হেব 

৪০ জন, িবধান পিরষেদর সদস� সংখ�া জনসংখ�ার আনুপািতক হেব ।

ৃ িবধানসভার সদস�েদর �ায় এক ততীয়াংশ �ায়�শাসন মূলক সং�ার 
ৃসদস�েদর �ারা িনব�ািচত হন ; �ায়এক -ততীয়াংশ সদস� িবধানসভায় সদস�েদর �ারা 

িনব�ািচত হন ; �ায় এক - �াদশাংশ রােজ�র �াতকেদর �ারা িনব�ািচত হন ; �ায় এক -
ৃ�াদশাংশ রােজ�র িশ�কেদর �ারা িনব�ািচত হন ; বািক সদস�রা রাজ�পাল কতক 
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মেনানীত হন ।

 িবধান পিরষেদর িনব�ািচত বা মেনানীত সদস� হেত হেল �কােনা ব�াি�েক - 

(১) ভারতীয় নাগিরক হেত হেব, (২) নূ�নতম ৩০ বছর বয়� হেত হেব, (৩) সংসদ 

িনধা� িরত অন�ান� �যাগ�তার অিধকারী হেবন এবং (৪) িতিন সরকােরর �কােনা 
ৃলাভজনক পেদ থাকেবন না, আদালত কতক �দউিলয়া ও িবকৃত মি�� বেল �ঘািষত 

হেবন না ।

 রাজ�সভার মত রাজ� িবধান পিরষদ �ায়ী ক� । �িত �’বছর অ�র িবধান 

পিরষেদর িনব�াচন অনুি�ত হয় । িবধান পিরষেদর সদস�েদর কায�কাল ৬বছর, �িত 
ৃ�’বছর অ�র এক ততীয়াংশ সদস� অবসর �হন কেরন এবং সমসংখ�ক সদস� 

িনব�ািচত হন ।

�মতা ও কায� াবলী

 ভারেতর সব অ�রােজ� িবধানসভা �নই । িবধান পিরষদ�িলর হােত �কােনা 

���পূন� �মতাই ন�া� করা হয়িন । িবধান পিরষদ �িল �য �মতা ও কায�াবলী 

স�াদন কের তা আেলাচনা করা হল । 

আইন �নয়ন সং�া� �মতা 

 রাজ� আইনসভার মূল কাজ হল আইন �নয়ন করা । আইন �নয়েনর জন� 

সাধারন িবল িবধানপিরষদ বা িবধানসভায় অথা� ৎ �য �কােনা কে� উ�ািপত হেত   

পাের । িবধানপিরষেদ িবল� গৃহীত হেল তা িবধান পিরষেদ অনুেমাদেনর জন� আেস । 
ৃিবধানসভা কতক ��িরত িবেল িবধান পিরষদ স�িত বা অস�িত �াপন বা সংেশাধন 

করার পর ৩মােসর মেধ� িবধানসভায় �ফরত পাঠােত হয় । তেব ৩মােসর মেধ� �ফরত 

না পাঠােল পুনরায় িবল� িবধানপিরষেদ �পশ করা হয় এবং ১মােসর মেধ� �ফরত না 

পাঠােল ধের �নওয়া হয়, উভয় ক�ই িবল�েক অনুেমাদন িদেয়েছ ।

অথ� আইন সং�া� �মতা

 রাজ� িবধানসভায় অথ�িবল সং�া� �মতা অত�� সীিমত । কারণ �কােনা 

অথ�িবল িবধান পিরষেদ উ�াপন করা যায় না । িবধানসভায় অথ � িবল গৃহীত হেল িবধান 

পিরষেদ ��িরত হয় �ত ১৪ িদেনর মেধ� অথ � িবলেফরত পাঠাত হয় । ১৪ িদেনর মেধ� 



�ফরত না পাঠােল উভয় কে�ই িবল� গৃহীত হেয়েছ ধের �নওয়া হয় ।

শাসন সং�া� �মতা

 িবধানপিরষদ িবিভ� ��াব, �� উ�াপন, িস�া� �হন এবং িন�া ��াব 

�হন কের িবধানসভােক পেরা�ভােব িনয়�ন করেত পাের ।

 তেব বা�েব িবধানপিরষদ �য অপিরহায� নয়, তা ২৯� রােজ�র মেধ� ৫�েত 

থাকাই �স কথা �মান কের ।

(ক) িবধানসভা

 ভারেতর ২৯� অ�রােজ�ই �ধু নয় ২� �ক�শািসত অ�েল ও িবধানসভা 

িবরাজমান । িবধানসভা হল জন�িতিনিধ ক� । সুতরাং �কে�র িন�ক� তথা 

�লাকসভার মেতা রােজ�র িন�ক�  হল িবধানসভা । িবধানসভায় সদস�রা সাব�জনীন 

�া� বয়� �ভাটািধকােরর িভি�েত �ত��ভােব িনব�ািচত হন ।

 ভারতীয় সংিবধােনর ১৭০ (১) ন�র ধারায় রাজ� িবধান সভার গঠন িনেয় 

আেলাচনা করা আেছ । �সই অনুসাের িবধানসভার সদস� সংখ�া সব�ািধক ৫০০ এবং 

সব�িন� ৩০ জন । সাধারনভােব ৭৫০০০ �ভাটদাতা িপছু ১ জন সদস� িবধান সভায় 

িনব�ািচত হেবন, তার উে�খ আেছ । ৩৩৩ ধারা অনুযায়ী রাজ�পাল ই�-ভারতীয় 

স�দায় �থেক একজনেক মেনানীত করেত পারেবন ।

 সংিবধােনর ১৭৩ ন�র ধারায় রাজ� িবধানসভার সদস� হেত হেল - ভারতীয় 
ৃনাগিরক হেত হেব , তাঁেক নূ�নতম ২৫ বছর বয়� হেত হেব এবং সংসদ কতক িনিদ� � 

�যাগ�তাসমূহ থাকেত হেব । এর সােথ িতিন �দউিলয়া বা িবকৃত মি�� ব�াি� হেবন না 

। ১৭২ ন�র ধারা অনুসাের িবধানসভার কায�কােলর �ময়াদ পাঁচ বছর । তেব �ময়াদ �শষ 

হওয়ার আেগ রাজ�পাল িবধানসভায় অিধেবশন আ�ান কেরন । বছের �� অিধেবশন 

আ�ান বাধ�তামূলক ।

 িবধানসভায় অিধেবশন পিরচালনা করার জন� িনেজেদদর মেধ� �থেক 

একজন ি�কার ও একজন �ডপু� ি�কার িনব�াচন করা হয় । ি�কােরর 

অনুপি�িতেত �ডপু� ি�কার সভার কাজ পিরচালনা কেরন ।
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�মতা ও কায� াবলী

 ভারেতর অিধকাংশ অ�রােজ� আইনসভাএকক� িবিশ� িবধানসভার 

কায�াবলী সংে�েপ আেলাচনা করাহল ।

আইন �নয়ন সং�া� কায�

ু রাজ� তািলকা ও যু� তািলকাভ� িবষয়�িল তা রাজ� িবধানসভা সাধারণত 

আইন �নয়ন কের থােক । িবধানসভায় �কােনা িবল পাশ হেল �সই িবল িবধানপিরষেদ 

যায় এবং �সখােন অনুেমািদত হওয়ার পর রাজ�পােলর স�িতর জন� ��িরত হয়, 
ৃঅিধকাংশ রােজ� আইনসভা এক-ক�িবিশ� হওয়ায় িবধানসভা কতত অনুেমািদত 

িবল সরাসির রাজ�পােলর কােছ যায় �া�েরর জন� ।

অথ�সং�া� �মতা

 িবধানসভা রােজ�র যাবতীয় আয় ব�ায় ম�র বা িনয়�ন করার অিধকারী । ু
রােজ�র অথ�িবল একমা� রাজ� িবধানসভায় উ�ািপত হেত পাের । সংিবধান অনুসাের 

ুনতন কর �বত� ন, কর হােরর পিরবত� ন, ঋন সং�হ ইত�ািদ িবধানসভার স�িত ছাড়া 

রােজ� কায�কর করা স�ব নয় ।

শাসন সং�া� �মতা

 রাজ� িবধানসভা রােজ�র জন�িতিনিধ সভা । সংসদীয় সরকােরর িনয়ম 

অনুসাের রাজ� ম�ীসভা রাজ� িবধানসভার কােছ দািয়�শীল । িবধানসভায় রাজ� 

ম�ীসভােক পদত�াগ করেত হয় । রাজ� ম�ীসভােক �� িজ�াসা, নানা �কােরর 

��াব উ�াপন, িবল পাস, বােজট অনুেমাদন ইত�ািদর মাধ�েম ধারাবািহকভােব 

িবধানসভা িনয়�ন আেরাপ কের থােক ।

অন�ান� কায� াবলী

 িবধানসভায় মূলত আইন �নয়ন সং�া� কায�াবলী স�� হেলও শাসন 

িবভাগেক �যমন িনয়�ন কের থােক �তমিন অন�ান� কাজও স�াদন কের থােক । 

�যমন ৩৬৮ ন�র ধারা অনুসাের সংিবধান সংেশাধন আইন রচনায় অংশ�হন করা, 

রা�পিত িনব�াচেন �ভাটদান করা । রাজ� িবধানসভার ি�কার ও �ডপু� ি�কােরর 
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িনেয়াগ ও পদচূ�িত রােজ�র পুন�গঠন তথা নাম পিরবত� ন এবং রােজ� ি�ক� িবিশ� 

আইনসভা থাকেব িক না তা ি�র করা ।

 রাজ� িবধানসভার সংিবধািনক �মতা �কৃত অেথ � সীিমত । ম�ী পিরষদ �য 

িস�া� �হন কের আইনসভা তােক �ীকৃত �দয়, িবধানসভা তাই আইন সং�া�, অথ �

সং�া� বা শাসন সং�া� �কৃত �মতার অিধকারী নয় ।

২.৪ - আইন �নয়ন প�িত

 ভারতীয় আইনসভা তথা সংসেদর �ধান কাজ হল আইন �নয়ন । আইেনর 

খসড়া ��াবেক ‘িবল’ বলা হয় এবং এই ইলেক �’ভােগ ভাগ করা যায় । সরকারী িবল 

ও �বসরকারী িবল । সরকারী িবলেক আবার �’ভােগ িবভ� করা যায় - অথ�িবল ও 

সাধারন িবল । সরকারী িবেলর অথ � �সই সম� আইেনর ��াব যা ম�ীসভার �কােনা 

সদস� আইনসভায় উ�াপন কেরন । আর �বসরকারী িবল হল �সই সম� িবল �য �কান 

সাংসদ উ�াপন কেরন । তেব সাধারনভােব অথ�িবলেক অথ�ম�ী উ�াপন কেরন এবং 

তাঁর অনুপি�িতেত �ধানম�ী এই অথ � িবল উ�াপেনর অিধকারী, সংিবধােনর ১১০ ন�র 

ধারায় অথ�িবল বলেত কর ধায�, িবেলাপ, পিরবত� ন এবং সরকারী ঋন�হন স�িক� ত  

িবলেক �বাঝায় ।

 সংসদীয় রীিত অনুসাের �কােনা িবলেক আইেন পয�বিসত হেত হেল 

সংখ�াগিরে�র সমথ�ন আবশ�ক । �সিদক �থেক িবচার করেল সরকার প� �য সম� 

িবল আইন সভায় উ�াপন কের �সই সম� িবল সাধারনভােব সরকারী আইন �নয়েনর 

প�িতেকই �বাঝায় । সরকারী বা �বসরকারী িবল আইনসভার �য �কান কে� উ�ািপত 

করা যায় । অথ�িবল �কবল �লাকসভার উ�াপন করা যায় । �বসরকারী িবল উ�াপেনর 

পূেব� িবল উ�াপন সং�া� �না�শ অধ��েক ১মাস আেগ িদেত হয় এবং সংি�� 

িবলেক উ�াপেনর জন� �বসরকারী িবল ও ��াব সং�া� কিম�র সুপািরশ �েয়াজন 

হয় । সরকারী িবেলর ��ে� �ধুমা� সংি�� ম�ীসভা �ারা অনুেমািদত হেলই হয় এবং 

এজন� অধ��েক আেগ �কােনা �না�শ িদেত হয় না । অধ�ে�র অনুমিত থাকেল �য 

�কান িদনই সরকারী িবলই উ�ািপত হেত পাের । �িত� িবল সরকারী বা �বসরকারী �য 

িবলই �হাক না �কন তার কেয়ক� অংশ থােক, �যমন - ��াবনা, মূল অংশ, িবেলর 

ল�� ও �েয়াজনীয়তা স�িক� ত িববৃিত এবং অিথ�ক �ারকিলিপ । তেব �িত� সরকারী 
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বা �বসরকারী িবল আট� পয�ায় অিত�ম করার পর আইেন পিরণত হেত পাের । 

পয�ায়�িলর আেলাচনা করা হল -

�থমপয� ায়

 অধ�ে�র অনুমিত সােপে� সাংসদ িবল উ�াপন কেরন । িবল উ�াপন পেব� 

�ধুমা� ‘িশেরানাম�’ পাঠ করা হয় সংি�� কে�র সংখ�াগির� সদস�রা সমথ�ন �াপন 

করেলই িবল� আেলাচনার জন� গৃহীত হবার পর সরকারী �গেজট �কাশ করা হয় । 

তেব �কান �কান ��ে� ম�ীমেহাদয় সভায় িবল� উ�াপন না কেরও �লাকসভার 

ি�কার বা রাজ�সভার �চয়ারম�ান অনুমিত �েম সরকারী �গেজট �কাশ করেত 

পােরন । এরকম ��ে� সংি�� ম�ীেক সভায় িবল উ�াপেনর জন� অনুমিত আর িনেত 

হয় না ।

ি�তীয় পয� ায়

 �থম পাঠ �শষ হবার কেয়কিদন পের �লাকসভার অধ�� বা রাজ�সভার 

সভাপিতর িনধা� িরত িদেন িবেলর  ‘ি�তীয় পাঠ’ �� হয় । এ পয�ােয় িবল উ�াপক �য 

�কােনা চার� ��াব উ�াপন করেত পােরন, যথা -(১)  িবল� এখনই িবেবিচত �হাক, 

(২) িবল�েক িনব�ািচত কিম�েত ��রন করা �হাক, (৩) সংসেদর উভয় কে�র �যৗথ 

কিম�েত িবল� ��িরত �হাক এবং (৪) জনমত জানার জন� িবল� �চার করা  �হাক ।

তৃতীয় পয� ায়

 িবল� ‘িনব�ািচত কিম�েত’ যাবার পরঐ কিম�র সদস�রা �স� িবচার িবেবচনা 
ুকেরন । এই কিম�েত �যেহত সরকার প� ও িবেরাধী প� উভয় পে�র সদস�রা 

ুথােকন তাই আেলাচনার সম� ব�ব� নিথভ� হয় । এই পয�ায়েক কিম� পয�ায় বলা 

হয় ।

ুচতথ� পয� ায়

 িনব�ািচত কিম�েত আেলাচনার ফেল �য সম� িস�া� সহ �িতেবদন� �তির 

হল তা সংি�� কে� উ�ািপত হয় । এই পয�ায়েক ‘�িতেবদন পয�ায় বেল । 
ু�িতেবদন� আেলাচনার জন� গৃহীত হেল চতথ � পয�ােয়র অবসান হয় ।
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প�ম পয� ায়

 প�ম পয�ায়েক ‘িবচার িবেবচনা পয�ায়’ বলা হয় । এই পয�ায় িবেলর পে� 

সব�ােপ�া ���পূন� । কারন এই পয�ােয় িবেলর �িত� ধারা - উপধারা পু�ানুপু� 

িবে�ষন করা হয় । িব�ৃত িবতক�  চেল । সংেশাধনী ��াব ও উ�ািপত হেত পাের । তেব 

�য �কােনা সংেশাধনী ��াব উ�াপেনর জন� কমপে� ১িদন আেগ �না�শ িদেত হয় । 

ব�াপক আেলাচনার পর িবল�র �িত� ধারা - উপধারার ওপর �ভাট �হন করা হয় । এই 

�ভােট সংখ�াগির�তা লাভ না করেল িবল� আইেন পিরণত হেত পাের না । এভােব 

িবেলর ‘ি�তীয় পাঠ’ �শষ হয় ।

ষ� পয� ায়

ৃ ি�তীয় পাঠ �শষ হবার পর �কােনা এক� িদেন িবেলর’ততীয়পাঠ’ �� হয় । 

এই পয�ােয় িবেলর উ�াপক িবল� �হেনর জন� ��াব কেরন । এই পয�ােয় িবল সং�া� 

ূ�কােনা আেলাচনা  হয় না বা �কােনা সংেশাধনী গৃহীত হয় না । িবল� স�ন� �হন বা 

বািতল করা হয় ।

স�ম পয� ায়

 সংসেদর এক� কে� গৃহীত হবার পর সংি�� িবল� অন� কে� অনুেমাদেনর 

জন� ��িরত হয় । এই কে� ও িবল� অনু�প ভােব ঐ�েপ ৬� পয�ােয়র মধ� িদেয় 
ৃগৃহীত হেল স�ম পয�ােয়র �শষ হয় । তেব এক� ক� কতক িবল গৃিহত হবার পর অন� 

কে� ��িরত হেল �সইক� িতন ধরেনর িস�া� �হণ করেত পাের - িবল� �হন, 

িবল� �ত�াখান বা  িবল�েক ৬ মােসর জন� আটেক রাখেত পাের ।

অ�ম পয� ায়

 িবল� উভয় কে� গৃহীত হবার পর রা�পিতর স�িতর জন� ��িরত হয় । 

রা�পিত স�িত িদেল িবল� আইেন পিরণত হয় ।হেব রা�পিত িবলেক অস�িত �াপন 

ও করেত পােরন । এ�প ��ে� িবল� অিবকৃতভােব যিদ পুনরায় উভয় কে� �ই-

তৃতীয়াংশ সংখ�াগির� �ভােট অনুেমািদত হয় তাহেল রা�পিত িবেল স�িত িদেত বাধ� 

থােকন ।

 এভােবই সরকারীও �বসরকারী িবল আইেন পিরণত হয় ।
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২.৫  -  পাল�ােম� ও তার সদস�েদর িবেশষািধকার

ূ সংসদীয় শাসন ব�ব�াব সাফল� অেনকাংশ সংসদ ও সংসেদর ভিমকার উপর 

ূিনভ� রশীল । সংসদ ও সংসেদর তথা পাল�ােম� ও এম. িপ �দর ভিমকা আবার 

অেনকাংশ িনভ� র কের কতক�িল সুেযাগ সুিবধা অিধকার এবং পািরপাি��ক পিরেবেশর 

উপর । এ কারেন �িত� �দেশ সংসদ ও সাংসেদর কতক�িল িবেশষ সুেযাগ সুিবধা ও 

অিধকার �দওয়া হয় । এ�িলেক এক কথায় পাল�ােম�াির ি�িভেলজ বলা হয় । ভারেত 

সংসদীয় ব�ব�ােক সাফল� মি�ত করেত এ ধরেনর সংসদীয় সুেযাগ সুিবধা দেলর কথা 

�ঘািষত হেয়েছ ।

ূ পাল�ােমে�র িবেশষািধকােরর সং�া িন�পেন আর�াইন �ম অ�নী ভিমকা 

পালন কেরন । তার মেত “পাল�ােমে�র �িত� ক� সমি�গত ভােব এবং সদস�রা 

ব�াি�গতভােব �য সম� িবেশষ অিধকার �ভাগ কেরন তার সমি�েক বেল 

িবেশষািধকার । ব�ত এই সম� অিধকার ব�াতীত পাল�ােম� ও তার সদস�রা যথযথ 

ভূিমকা পালন করেত পােরন না । তাই �িত� �দেশই আইনসভা সামি�ক ভােব এবং 

আইনসভার সদস�রা ব�াি�গতভােব িকছু সুেযাগ সুিবধা ও �বশ িকছু ��ে� অব�াহিত 

�ভাগ কের থােকন ।

 ভারতীয় সংিবধােনর ১০৫  ও ১০৬ ন�র ধারায় পাল�ােম� ও তার সদস�েদর 

িবেশষািধকার স�েক�  উ�র �মেল । এ উে�খ অত�� আ�েয�র ; কারন ১০৫ ন�র 

ধারােত বলা হেয়েছ ভারেতর পাল�ােম� ও তার কিম� ও সদস�গণ, যা যা িবেশষ 

অিধকার �ভাগ করেব তা যতিদন না পাল�ােম� আইন �নয়েনর �ারা ি�র করেছ, 

ততিদন ভারতীয় পাল�ােমে�র �িত� ক� এবং তার কিম� ও সদস�গণ ি��শ 

কম�সভা ও তার কিম� ও সদস�গণ �য সব িবেশষািধকার �ভাগ কের তা �ভাগ 

করেবন ।

 পাল�ােমে�র িবেশষািধকার স�িক� ত আইন �নয়েনর �য �মতা ১০৫ (৩) 

নং ধারায় ব�া� হেয়েছ তার িভি�েত আজ পয�� িবেশষ আইন রচনার উেদ�াগ �দখা 

যায় না । তেব পাল�ােম� সদস�েদর ���ার স�িক� ত িকছু আইন এবং শাসন সং�া� 

িকছু আইন রচনার উেদ�াগ �হন করেত �দখা যায় । যাই �হাক ১০৫ নং ধারায় ও 

পাল�ােমে�র রিচত আইন অনুসাের পাল�ােমে� ও তার সদস�েদর অিধকার ও 
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অব�াহিত স�েক�  �য উে�খ �মেল তার িভি�েত অিধকার ও অব�াহিত �িলেক মূলত 

�� ভােগ িবভাজন কের আেলাচনা করা যায় । যথা -

(১) সাংসদেদর ব�াি�গত অিধকার ও অব�াহিত

 পাল�ােমে�র সদস�রা ব�াি�গতভােব �য সম� অিধকার �ভাগ ও অব�াহিত 

�ভাগ কের তা আবার ৪� ভােগ িবভ�। �স�িল হল -

(ক) সভাকে�র �ভতর বা� �াধীনতা

 পাল�ােমে�র সদস�রা সভাকে�র অভ��ের বা� �াধীনতা (Freedom of 

speech in Parliament) �ভােগর অিধকারী । তেব এই বা� �াধীনতা ও িনয়ি�ত ; 

কারন �কােনা �াধীনতার অথ � ���ািরতা নয় । �িত� সদস�েক সংসেদর িনয়ম �মেনই 

কথাবাত� া বলেত হয় । পাল�ােমে�র �িত� কে�র কাজকম � পিরচালনার জন� যথাযথ 

িনয়ম কানুন (Ruler and standing Order)  আেছ । �লাকসভার ি�কার ও 

রাজ�সভার �চয়ারম�ান তদনুসাের সদস�েদর বা� �াধীনতা িনয়�ন কের থােকন । এ 

িনয়ম না মানেল ি�কার বা �চয়ারম�ান সংি�� সদস�েক শাি� িদেত পােরন । এছাড়া 

�কােনা সাংসদ অন� �কােনা সাংসদ স�েক�  মানহািনকর �কােনা উি� করেল সংি�� 

কে�র আেলাচনা সং�া� কায�িববরনী �থেক তা বাদ �দওয়াহয় এবং সংি�� সদস�েক 

ঐ উি� �ত�াহার করেত বা �ঃখ�কাশ করেত িনেদ� শ �দওয়া  হয় । �স�ত উে�খ� 

�য সাংসদ গণ সু�ীমেকাট�  বা হাইেকােট� র িবচারপিতেদর কায� স�াদনকালীন 

আচরেনর জন� �কােনা �কার সমােলাচনা করেত পােরন না ; তেব সংি�� ঐ 

আদালত�েয়র িবচারপিতেদর পদচূ�িত সং�া� ��াব আেলাচনা করেল �াধীনভােব 

মতামত ব�� করেত পােরন ।

(খ) আদালেত অিভযু� হওয়া �থেক অব�াহিত

 সংিবধােনর ১৫০ (২) ন�র ধারায় বলা হেয়েছ �কােনা সাংসদ পাল�ােমে�র 

অভ��ের বা �কােনা সংসদীয় কিম�েত ব�ৃতা বা �ভাটদান করার জন� তাঁেক 

আদালেত অিভযু� করা যায় না । এছাড়া পাল�ােমে�র ত�াবধােন �য সম� 

�িতেবদন বা কায�িববরনীেত তথ�ািদ �কািশত হয় তার জন� �কােনা ব�াি�েক 

আদালেত অিভযু� করা যায় না । উদাহরন��প বলা যায় সাংসেদর অভ��ের 
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�জরােটর সা�দািয়ক দা�া স�েক�  আেলাচনা কােল নের� �মািদেক নানা �েন 

�নাি�ত বেল অিভিহত করা হয় ; িক� এই ব�েব�র �প�াপেট �কােনা মামলা 

আদালেত দােয়র কের �কান সদস�েক আদালেত অিভযু� করা হয়িন ।

(গ) ���ার না হওয়ার অিধকার

 সাংসদরা ���ার না হওয়ার �াধীনতা �ভাগ কেরন । পাল�ােম� অিধেবশন 

চলাকােল পাল�ােমে�র �কােনা সদস�েক ���ার বা আটক করা যায় না ।ইংল�াে�র 

ন�ায় আমােদর �দেশও বত� মােন পাল�ােমে�র অিধেবশন বা �কােনা সংসদীয় কিম�র 

অিধেবশন �� হবার ৪০িদন আেগ বা �কান সংসদীয় কিম�র অিধেবশন �শষ হবার ৪০ 

িদেনর মেধ� �দওয়ািন অিভেযােগ �কান সদস�েক ���ার করা যায় না । তেব 

�ফৗজদাির অিভেযাগ বা িনবত� নমূলক আটক আইেন �কােনা সাংসদেক ���ার করা 

হেল এ িনয়ম �যু� হয় না । এছাড়া �দওয়ািন অিভেযােগ যিদ পূব� হেত ���ার হেয় 

থােকন তাহেল তাঁেক অিধেবশেনর সময় মুি� িদেতহয় ।

(ঘ) জুিরর দািয়� �থেক অব�াহিত

 িবচােরর সময় পাল�ােমে�র �কােনা সদস�েক জুিরর সদস�  িহসােব কাজ 

করার জন� বাধ� করা যায় না । অিধেবশেন চলাকােল �কােনা সদস�েক আদালেত সা�ী 

�দওয়ার জন� হািজর হেত বাধ� করা যায় না । ভারতীয় দ�িবিধ (েদওয়ািনর) ১৩৩ ধারা 

অনুসাের �লাকসভার ি�কার ও রাজ�সভার �চয়ারম�ান �দওয়ািন মামলায় ব�াি�গত 

ভােব হািজরা �দওয়া �থেক সততই অব�াহিত �ভাগ কের থােকন ।

(২) পাল�ােমে�র সমি�গত অিধকার ও অব�াহিত

ূ পাল�ােমে�র সদস�েদর ন�ায় পাল�ােম� �য়ং যােত যথাযথ ভিমকা পালন 

করেত পাের �সজন� পাল�ােমে�র �িত� কে� সমি�গতভােব কতক�িল অিধকার ও 

অব�াহিত �ভাগ করেত পাের । আর�াইন �ম তাঁর �ে� বেলন Parliamentary and 

disciplinary power of legislative body are closely connected. The 

privilege are the necessary compliment of the functions and 

disiplinbary power of the parliament.” ভারেতর পাল�ােম� �য সম� 

উে�খেযাগ� অিধকার সমূহ �ভাগ কের তা এেক এেক উে�িখত হল -
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(ক) আেলাচনা ও িবতক�  �কােশর অিধকার

 পাল�ােমে�র �যসব আেলাচনা ও িবতক�  হয় �স�িল পাল�ােমে� �কাশ 

করেত পাের অথবা ���ায় তার �কাশেক ব� করেত পাের বা অন� কাউেক �কাশ 

করেত বাধা িদেত পাের । সাংবািদকরা পাল�ােম� সং�া� তথ�ািদ ও ঘটনা �কাশ কের 

থােকন । িক� সভাপিত বা ি�কার িবেশষ �কােনা িবষয়েক �কােশর অনুমিত না 

িদেতও পােরন । উদাহরন ��প ৩০এি�ল ২০০২ সােল পাল�ােমে� ১৮৪ন�র িবিধ 

মেত �জরােটর গণহত�া স�েক�  �য ���পূন� আেলাচনা হয় �রদশ�নেক তা সরাসির 

স�চােরর অনুমিত �দওয়া হয় িন ।

(খ) বিহরাগতেদর �েবশািধকার িনিষ�করন

 পাল�ােমে�র সদস� নন এমন �কােনা ব�াি�েক সভার �য �কান কে� 

�েবেশর ��� িনেষধা�া আেলাচনা �শানার জন� উপি�ত হেত পােরন । িক� যখন 

�কােনা �গাপন িবষয় আেলাচনা হয় অথবা ��তর আভ��রীণ শৃ�লা অথবা 

বিহরা�মন জিনত সংকটকােল পাল�ােমে� আেলাচনাকােল বিহরাগত ব�াি�েদর 

পাল�ােমে� �েবশ িনেষধ করেত পাের ।

(গ) অভ��রীণ কায� প�িতেক �াধীনভােব িনয়�ন

 পাল�ােমে�র �েত�ক ক� �ীয় আভ��রীণ কায��নালী কীভােব িনধা� রন, 

িনয়�ন বা পিরচলনা হেব তা ি�র কের । সংিবধােন ১১৮ ন�র ধারা অনুসাের � � কে�র 

িনয়মকানুন �নয়ন ও কায�কর করেত পাের ; িক� আদালত এ ব�াপাের �কােনা �কার 

হ�ে�প করেত পাের না । �ধু সভাকে� হত�াকা� ঘটেল তা আদালেতর 

ুএি�য়ারভ� হেয় পেড় ।

(ঘ) সাংসদেদর অবমননার জন� শাি� িবধান

 পাল�ােমে�র উভয়ক�ই অিধকার ভ� বা অবমাননার জন� সদস� অসদস� 

িনিব�েশেষ �য �কান ব�াি�েক শাি� িদেত পাের । এই শাি� �লাকসভার ি�কােরর 

মাধ�েম অথবা রাজ�সভার �চয়�ারম�ােনর মাধ�েম কায�কর করা হেয় থােক ।উদাহরন 

��প বলা যায় - �কােনা সাংসদ সভার কােজ বাধা িদেল অথবা অেশাভন আচরন 

করেল অথবা ি�কার বা �চয়ারম�ােনর িনেদ� শ না মানেল সংি�� সদস�েক বিহ�ার বা 

��নী

136



সামিয়ক বরখা� করেত পাের । 

 সংসেদর ও তার সদস�েদর িবেশষািধকার থাকা উিচত িকনা এ িনেয় �� 

উেঠেছ । �কউ �কউ বেলন িবেশষািধকার থাকার অথ�ই হল গণত�েক অ�ীকার । �কউ 

�কউ বেলন এই িবেশষ অিধকােরর সাহায� িনেয় সংসদ �দেশর িবচার ব�ব�ােক 

�েয়াজেন বৃ�া�� �দখায় । আবার �কউ �কউ বেলন এই িবেশষািধকার �মৗিলক ু

অিধকারেক অিত�ম করেব । আমরা এ মত�িলেক �মেন িনেত পাির না বরং বলেত 

পাির গণত� িবকােশর �ােথ � ব�াি�গত ভােব সাংসদেদর এবং সমি�গতভােব সাংসদ 

ও কিম� �িলর িবেশষ অিধকার থাকাই কাম� । 

২.৬ অনুশীলনী

সংি�� ��াবলী

(১) ভারেতর আইন �নয়ন প�িত� সংে�েপ আেলাচনা কর ?

(২) পাল�ােমে�র সদস�রা কী�প িবেশষািধকার �ভাগ কের থােক ?

(৩) িবধান পিরষদ কী ?

রচনাধম� ��াবলী

(১) ভারতীয় সংসেদর �মতা ও কায�াবলী আেলা চনা কর ?

(২) িবধানসভার �মতা ও কায�াবলী আেলাচনা কর ?

(৩) আইন পােশর প�িত� িব�ািরত �লখ ?

২.৭ িনব�ািচত ��প�ী

(১) িহমাং� �ঘাষ, “ভারেতর শাসন ব�ব�া ও রাজনীিত” িম�, কলকাতা - ২০১০

(২) অনািদ �মার মহাপা�, “ভারেতর শাসনব�ব�া ও রাজিনিত” �গিতশীল �কাশক, 

কলকাতা - ২০১২

(৩) �ানেগািব� দাস, “ভারেতর শাসনব�ব�া ও রাজনীিত” �স�াল, কলকাতা - 

২০১০.
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(৪) S. L. Sikri, “Indian Government and Politics”, Kalyani Publisher, 

New Delhi - 1997

ূ(৫) কল�ান�মার সরকার, “ভারেতর শাসন ব�ব�া ও রজনীিত” �ভিম, কলকাতা 

২০১০
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ূ১.১ -ভিমকা

১.২ - সু�ীম �কাট�

১.৩- হাইেকাট�

১.৪ - �লাকপাল

১.৫ - অনুশীলনী

১.৬ - িনব�ািচত ��প�ী

ূ১.১ - ভিমকা

 ভারতেক যু�রা� বেল অিভিহত করা হয় । এই যু�রা� ব�ব�ার িতন� মূল 

�বিশে���র এক� অন�তম �বিশ�� হল যু�রা�ীয় আদালত ব�ব�া । ভারেতও 

সংিবধান �েণতারা সংিবধােনর ব�াখ�াকত� া �ক� ও রােজ�র মেধ� িবেরােধর 

িন�ি�কারক এবং �মৗিলক অিধকােরর র�াকত� া িহসােব ভারেতর আদালত 
ুব�ব�ােক গেড় তলেত আ�হী িছেলন তেব তারা �মৗিলক অিধকারেক র�া করার জন� 

িবচার িবভােগর উপর সব�ািধক ��� আেরাপ কেরন অি�েনর ভাষায় বলা যায় এ 

ব�ব�া হল ভারয়তীয়েদর মে� সাম� �িত�া করার উে�েশ� সমাজ িব�েবর এক� 

হািতয়ার ইি�ত �য সাম� �থেক তারা পরাধীন ভারেত িছেলন বি�ত তার �পায়ণ । 

 এই ল��েক সামেন �রেখ ভারত সংিবধােন এক অখ� িবচার ব�ব�া গেড় 

�তালা হেয়েছ । সুি�ম �কােট�  সেব�া� �ােন তার নীেচ অন�ন� অধ�ন আদালত সমূহ । 
ুভারেতর িবচার ব�ব�ােক অেনেক িপরািমেডর সে� তলনা কেরেছন ।লড�  �াইেসর 

�খ�াত ম�ব� িবচার িবভােগর উৎক� ষ শাসনব�ব�ার  উৎক� ষ �মান কের �রেণ �রেখ 

ভারেত িবচার িবভাগ সং�া� আেলাচনার অবতারনা করা যায়।

সু�ীম �কাট�  ও হাইেকাট�

ুচতথ� একক

��নী

139



 ১.২ - সুি�ম �কাট�  (Supreme Court )

     ভারত শাসন আইন অনুসাের 1935 সােল ভারেত এক� যু�রা�ীয় আদালত 

(Federal Court) �িতি�ত হয়।১৯৫০ সােল ঐ �ফডােরল �কাট�  সু�ীম �কাট�  নােম 

ভারেতর সংিবধােন পিরিচিত লাভ কের । এই আদালত ভারেতর সেব�া� আদালত । 

তেব পূব�তন �ফডােরল �কাট�  অেপ�া বত� মান সু�ীম �কাট�  অেনক �বিশ �মতা �ভাগ  

কের ।

গঠন

 মূল সংিবধােন ১২৪ ন�র ধারায় বলা িছল ৭ জন িবচারপিত সহ একজন �ধান 

িবচারক থাকেবন । তেব সংসদ �েয়াজন মেতা িবচারকেদর সংখ�া বৃি� করেত পারেব । 

তদনুসাের িবচারপিতর সংখ�া ১৯৫৬ সােল ১০জন, ১৯৬০ সােল ১৩ জন,১৯৭৭ সােল 

১৭ জন এবং ১৯৮৬ সােল ২৫ জন করা হয় । সুতরাং বত� মােন �ধান িবচারপিত� 

সু�ীমেকােট� র �মাট িবচারেকর সংখ�া ২৬ জন । এছাড়া �’ধরেনর িবচারক যথা 

সামািজক এবং অ�ায়ী িবচারক সু�ীমেকােট� র সভায় এখা যায় । ভারত সংিবধােনর ১২৭ 

ন�র ধারায় বলা হেয়েছ �য সু�ীমেকােট� র সভায় কাজ চলার মেতা িবচারক উপি�ত না 

থাকেল সামিয়ক িবচারপিত িনযু� হেত পােরন । অথা� ৎ �কান মামলায় িবচার করার 

সময় �েয়াজনীয় িবচারপিতর অভাব �দখা িদেল তথা ‘েকারাম’ না হেল রা�পিতর পূব� 

স�িতর িভি�েত সু�ীম �কােট� র �ধান িবচারপিত রােজ�র �কান হাইেকােট� র �ধান 

িবচার পিতর সে� পরামশ� কের সংি��� হাইেকােট� র িবচারপিতেক সু�ীম �কােট�  

সামিয়ক িবচারপিত িহসােব কাজ করার জন� িলিখত ভােব অনুেরাধ করেত পােরন । 

অনু�পভােব সু�ীমেকােট� র �কােনা অবসর�া� িবচারপিতেক অ�ায়ী িবচারক পেদ 

িনেয়াগ করার কথা সংিবধােন ১২৮ ন�র ধারায় উে�িখত আেছ । তথা রা�পিতর 

স�িত�েম সু�ীমেকােট� র �ধান িবচারপিত অবসর�া� িবচারপিতেদর িবচারকায� 

স�াদেনর জন� অনুেরাধ করেত পােরন । সুতরাং সু�ীমেকােট� র িতন ধরেনর 

িবচারপিত যথা িনয়িমত, সামিয়ক এবং অ�ায়ী িবচারপিত থােকন ।

িনেয়াগ

 সু�ীমেকােট� র িবচারপিতেদর িনেয়াগ কেরন রা�পিত । িবচারক িনেয়ােগর 
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��ে� �ধান িবচারপিতর সে� পরামশ� করা সাংিবধািনক বাধ�বাধকতা । তেব িবচারক 

িনেয়ােগর পূেব� �ধানম�ী এবং �রা� দ�েরর সে� রা�পিত পরামশ� কেরন । আর �ধান 

িবচারপিত িনেয়ােগর ��ে� রা�পিত সাধারনত সু�ীমেকােট� র সবেথেক অিভ� 

িবচারপিতেক িনেয়াগ কের থােকন । এই �থা �াধীন ভারেত গেড় উঠেলও ১৯৭৩ 

সােল অিভ� িবচারকেদর বাদ িদেয় � অিজত নাথ রায়েক �ধান িবচারপিত করা 

হেয়িছল । যাই �হাক দীঘ� অিভ�তা িভি�েতই ১৯৯৪ �থেক এ. এম. আহমিদ �ধান 

িবচারপিতর পেদ অিধি�ত হন । বত� মােন �ক. িজ. বালাকৃ�ন �ধান িবচারপিত পেদ 

অিধি�ত আেছন ।

�যাগ�তা 

 ভারত সংিবধান অনুযায়ী সু�ীম �কােট� র িবচারক পেদ িনেয়াগ�া� হেত হেল 

ভারেতর নাগিরক� ছাড়া িন�িলিখত িতন� �যাগ�তার এক� থাকা আবশ�ক -

 (১) �কােনা হাইেকােট�  কমপে� ৫ বছর িবচারক িহসােব কাজ করেত হেব ।

 (২) ১০ বছর এক বা একািধক হাইেকােট� র বা সু�ীমেকােট� র অ�াডেভােকট 

িহসােব কাজ করেত হেব ।

 (৩) রা�পিতর মেতা একজন িবচ�ন আইন িবশারদ (Distinguished 

Jurist) হেত হেব ।

কায� কাল ও পদচু�িত

 সুি�মেকােট� র িবচারপিতেদর কায�কাল সুদীঘ� । তাঁরা ৬৫ বছর পয�� �পেদ 

বহাল থােকন । অন�ান� সরকাির চাকিরর কায�কাল ৫৫ �থেক ৬০ বছর বয়েসর মেধ� 

�শষ হয় । অবশ� কায�কাল �শষ হবার পূেব� িতিন ���ায় পদত�াগ করেত পােরন । 
ুঅথবা তাঁর মৃত� হেল িবচারপিতর আসন শূন� হয় । এছাড়া কায�কাল �শষ হবার পূেব� 

অ�মতা, সংিবধান ভ� অথবা �ন�িতর অিভেযােগ অিভযু� হেল রা�পিত সংি�� 

িবচারপিতেক অপসারন করেত পােরন । তেব অপসারন করার পূেব� সংসেদর উভয় 
ৃকে� অিধকাংশ সদস�েদর এবং উপি�ত ও �ভাটদানকারী সদস�েদর �ই-ততীয়াংশ 

সংখ�া গিরে�র �ভােট িবচারপিতেক অপসরন করার ��ােব গৃহীত না হেল        
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রা�পিত এককভােব �কােনা িবচারকেক পদচূ�ত করেত পােরন না । গত ১১ �ম ১৯৯৩ 

সােল িবচারপিত িভ. রাম�ামীেক অপসারেনর জন� সংসেদ অিভযু� করা হয় ।   

�লাকসভার ৪০১ জন সদেস�র মেধ� ১৯৬ জন িবেরাধী সদস� তাঁর অপসারেনর পে� 

�ভাট �দন ।

িবচারপিতেদর �বতন ও ভাতা

 পয�া� �বতন না িদেল িবচার িবভােগর �াধীনতা রি�ত হেত পাের না । সুতরাং 

ভারেতর সংিবধােন �বতন, ভাতা ও অন�ান� সুেযাগ-সুিবধার কথা বলা আেছ । স�িত 

সংিবধান সংেশািধত কের �বতন হার �েযাজ� হেয়েছ । তদনুসাের বত� মােন �ধান 

িবচারপিত ১,০০,০০০ টাকা এবং অন�ান� িবচারপিত ৯০,০০০ টাকা মািসক �বতন পান 

। এছাড়া অন�ান� ভাতা, �পনসন, সরকাির বাসভবন, গািড়, �ফান, ইত�ািদ সুিবধা �ভাগ 

কেরন । িবচারপিতেদর �য �বতন ও ভাতা পাল�ােমে�র আইন কের ি�র কের �দয় এবং 

তার িভি�েত িনেয়াগ �দ� হেল তাঁর �বতন ও ভাতা �াস করা যায় না । একমা� 

আিথ�ক জ�ির অব�া �ঘািষত হেল িবচারপিতেদর �বতন ও ভাতা �াস করা যায় ।

সু�ীম �কােট� র �মতা ও কায� াবলী

 সু�ীম �কােট� র এলাকােক মূলত চার� ভােগ ভাগ করা যায় যথা (১)মূল 

এলাকা (২)আিপল এলাকা (৩)পরামশ�দান এলাকা (৪) �মৗিলক অিধকার সং�া� 

এলাকা ।

(১) মূল এলাকা

 �য সম� মামলা একমা� সু�ীমেকােট� ই দােয়র করা যায় এবং একমা� সু�ীম 

�কাট�  �য সম� মামলার িন�ি� করেত পাের �সই ����িল ‘সু�ীম �কােট� র মূল 

ু ূএলাকার অ�ভ� � । এই এলাকার অ�ভ� িবষয়�িলর মেধ� পেড় �থমত :

 (ক) �ক�ীয় সরকােরর সে� এক  বা একািধক রাজ� সরকােরর িবেরাধ ।

 (খ) �ক�ীয় সরকার এবং এক বা একািধক রাজ� সরকােরর সে� এক একািধক 

রাজ� সরকােরর িবেরাধ ।

 (গ) �ই বা তেতািধক রাজ� সরকাের মেধ� িবেরাধ ।
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 উদাহরন ��প , মূল এলাকায় ১৯৬১ সােল খিন অিধ�হণেক �ক� কের 

পি�মব� রাজ� বনাম �ক�ীয় সরকার মামলায় কথা উে�খ করা যায়

 ি�তীয়ত - রা�পিত ও উপ রা�পিত িনব�াচন স�িক� ত িবেরােধর িন�ি�র 

অন�ান� �মতা সু�ীমেকাট�  কের থােক । ১৯৬৯ সােল িশবকৃপাল িসং, ফুল িসং �মুখ 

রা�পিত পেদ িভ. িভ. িগিরর িনব�াচনেক চ�ােল� কের সু�ীম �কােট�  মামলা দােয়র 

কেরন । 

(২) আিপল এলাকা

 সংিবধান অনুসাের সু�ীম �কাট�  �দেশর সেব�া� আিপল আদালত । আিপল 

আদালেতর অথ � হল অধ�ন আদালেত গৃহীত িস�াে�র তথা রােয়র িব�ে� আিপল 

�হণ করার �মতা �ভাগ কের । ফেল সু�ীম �কােট� র এক িব�ৃত আিপল এলাকা আেছ 

যােক মূলত চার� ভােগ িবভ� করা যায় -

 (ক) সংিবধােনর ব�াখ�া সং�া� আিপল (খ) �দওয়ািন আিপল (গ) �ফৗজদাির 

আিপল (ঘ) িবেশষ অনুমিতর মাধ�েম আিপল এলাকা ।

(ক) সংিবধােনর ব�াখ�া সং�া� আিপল এলাকা

 �দওয়ািন ; �ফৗজদাির অথবা অন� �কােনা মামলার রায় �সে� যিদ হাইেকাট�  

�মানায় সংিবধােনর ���পূন� �� জিড়ত তাহেল �সই মামলার রােয়র িবচােরর জন� 

সু�ীম �কােট�  আিপল করা যায় । অথবা এই মেম � হাইেকাট�  �মানপ� না িদেলও বা িদেত 

অ�ীকার করেলও সংিবধােনর ব�াখ�া সং�া� �� জিড়ত �য �কােনা মামলা িবচােরর 

জন� সু�ীমেকাট�  �য়ং সংি�� �াথ�েক আিপল করার অনুমিত িদেত পাের ।

(খ) �দওয়ািন আিপল

 �কােনা �দওয়ািন মামলার সে� ২০,০০০ টাকা মূেল�র �� �ত�� বা পেরা� 

ভােব যু� থাকেল হাইেকাট�  উ� মামলায় �য রায় �দয় �সই রােয়র িব�ে� ১৯৭২ সাল 

পয�� সু�ীমেকােট�  আিপল করা �যত । বত� মােন �দওয়ািন মামলার ��ে� এই অথ �

সং�া� �মানপে�র �েয়াজন �নই ।
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(গ) �ফৗজদাির আিপল এলাকা 

 সু�ীমেকােট� র কােছ িতন ধরেনর �ফৗজদাির মামলার ��ে� আিপল করা   

যায় । (১) িন� আদালেতর �কােনা �ফৗজদাির মামলা �নােদ� াষ বেল �মািনত �কােনা 
ুব�াি�েক হাইেকাট�  মৃত�দ� িদেল ; (২) �কােনা �ফৗজদাির মামলা িন� আদালেত 

ু ুচলাকােল যিদ হাইেকাট�  �হে� ঐ মামলা তেল �নয় এবং অিভযু� ব�াি�েক মৃত�দ� 

�দান কের ; অথবা (৩) �কােনা �ফৗজদাির মামলায় হাইেকাট�  যিদ িনেজ �থেক �কােনা 

�মানপ� িদেয় বেল �য সংি�� মামলা� সু�ীমেকােট�  আিপল করার �যাগ� তাহেল 

উ� মামলার রােয়র িব�ে� সু�ীমেকােট�  আিপল করা যােব ।

(৩) পরামশ�দান এলাকা

 সংিবধােনর ১৪৩ ন�র ধারায় বলা আেছ �কােনা আইন সং�া� �ে� রা�পিত 

ই�া করেল সু�ীমেকােট� র পরামশ� চাইেত পােরন । সু�ীমেকেট�  তখন উ� িবষেয় 

�নািন কের রা�পিতেক পরামশ� িদেত পােরন । এই পরামশ� সুি�মেকাট�  িদেত বাধ�   

নয় । অনু�পভােব, যিদ সুি�ম �কাট�  পরামশ� �দয় তাহেল রা�পিত তা �মেন চলেতও 

বাধ� নন । িক� কায�ে�ে� �দখা �গেছ ; আজ পয�� রা�পিত সু�ীমেকােট� র কােছ 

যতবার পরামশ� �চেয়েছন সু�ীমেকাট�  ততবারই পরামশ� িদেয়েছ এবং সু�ীমেকাট�  

যতবার পরামশ� িদেয়েছ রা�পিত ততবারই �হণ কেরেছন ।

(৪) �মৗিলক অিধকার সং�া� এলাকা

 ভারত সংিবধান ৩২ন�র ধারায় সাংিবধািনক �িতিবধােনর অিধকার বলা আেছ 

ভারতীয় নাগিরকেদর �ীকৃত �মৗিলক অিধকার �িল র�া করার দািয়� সু�ীম �কােট� র , 

অথা� ৎ �কােনা �মৗিলক অিধকার লি�ত হেল ভারতীয় নাগিরকরা সু�ীমেকােট� র কােছ 

আেবদন করেত পাের এবং সু�ীমেকাট�  অিধকার র�ােথ � পাঁচ ধরেনর িনেদ� শ বা �লখ 

জাির করেত পাের । যথা (ক) বি� �ত�ি�করন (খ) পরমােদশ (গ) �িতেষধ (ঘ) 

অিধকার পৃ�া (ঙ) উৎে�ষন । তেব জাতীয় জ�ির অব�া �দেশ বলবৎ থাকেল সু�ীম 

�কােট� র এই �লখ জািরর �মতা অকায�কর হেয় যায় ।

 উপেরা� চার� ছাড়া সু�ীমেকাৈট� র অন�ান� িকছু ���পূণ � �মতা রেয়েছ 

যা উে�খ করা আবশ�ক,  যথা - 
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 (১) সু�ীম �কাট�  অিভেলখ আদালত িহসােব কাজ কের । অথা� ৎ 

সু�ীমেকােট� র রায়সমূহ ভারেত �ামান� বেল �ীকৃত এবং অন�ান� আদালত 

রায় �দান কােল সু�ীম �কােট� র রােয়র িব��াচরন করেত পাের না ।

 (২) আদালত অবমাননার জন� অবমাননাকারীেক শাি� িদেত পাের ।

 (৩) সুি�মেকাট�  িবিভ� মামলার িনেজর �দওয়া রায় বা িস�া�েক পূন� 

িবেবচনা করেত পাের । �যমন �গালকনাথ মামলায় �কশবান� ভারতীয় 

মামলার রায় এবং িমন�াভা িমল�  মামলার রােয়র পুনিবেব�চনা করেত �দখা   

যায় ।

 (৪) সু�ীমেকাট�  �ীয় কাজকম � স�াদেনর জন� �েয়াজনীয় সংখ�ক কম� 

িনেয়াগ করেত পাের ।

 (৫) সু�ীমেকাট�  �ীয় কায�কলাপেক সু�ভােব স�াদন করার জন� রা�পিতর 

অনুেমাদন িনেয় সংসদীয় আইেনর সে� সমতা �রেখ িনয়মাবলী �নয়ন 

করেত পাের ।

মূল�ায়ন

 ভারেতর সুি�ম �কাট� েক সংিবধােনর ব�াখ�াকত� া ও অিভভাবক বেল অিভহত 
ৃকরা হয় । কারণ আইনসভা কত�ক �নীত আইন ; রাজ�পাল ও রা�পিত �দ� 

আেদশও িনেদ� শ �ঘািষত হেল তা অকায�কর হেয় যায় । সু�ীমেকােট� র এই �মতােক 

িবচার িবভাগীয় পয�ােলাচনা �মতা বলা হয়, এবং এই �মতা বেল সু�ীম �কাট�  । ১৯৫১ 

ূসােল ভিম সং�ার আইন, ১৬৬৯ সােল ব�াংক জাতীয়করন আইন ১৯৭০ সােল 

রাজন�ভাতা িবেলাপ আইনেক বািতল কের । সুতরাং সু�ীমেকাট�  সংিবধােনরও 

অিভভাবক ।

১.৩ হাইেকাট�  বা মহাধম�ািধকরন (HIGH COURT)

 রােজ�র সেব�া� আদালত হাইেকাট�  । হাইেকাট�  বয়েস সু�ীম �কাট�  �থেক 

�বশ �াচীন । ি��শ আমেল ১৮৬১ সােল কলকাতা ও �বা�াই হাইেকাট�  �িতি�ত হয় । 

বত� মান ২৯� রােজ�র �য ২১� হাইেকাট�  রেয়েছ তার মেধ� মা� ৮� সংিবধান গৃহীত 

হবার পর �িতি�ত । যাই �হাক সংিবধােনর ২১৫ন�র ধারায় বলা আেছ �েত�ক 
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রােজ�র জন� এক� কের হাইেকাট�  থাকেব । ১৯৫৬ সােল সংিবধােনর স�ম সংেশাধন 

কের বলা যায় �ই বা তেতািধক রােজ�র বা �ক�শািসত অ�েলর জন� এক� হাইেকাট�  

থাকেত পাের । �যমন পি�মব� এবং আ�ামান িনেকাবর �ীপপু� কলকাতা 

ুহাইেকােট� র অ�ভ� ।

গঠন

 সংিবধােন হাইেকােট� র িবচারেকর সংখ�া িনিদ� কের �দওয়া �নই । �ধু ২১৫ 

ন�র ধারায় বলা হেয়েছ �ধান িবচারপিত এবং রা�পিত যতজন িবচারপিত �েয়াজন 

মেন করেবন ততজন িবচারপিত এক� হাইেকােট�  থাকেব । কােজই হাইেকােট� র 

িবচারেকর সংখ�া ৩ জন । এছাড়া, হাইেকােট�  আরও �-�কােরর িবচারপিত যথা 

অিতির� (Additional) এবং অ�ায়ী (Temporary) িবচারপিত থাকেত পােরন । 

হাইেকােট� র কােজর চাপ বৃি� �পেল অথবা ব� বেকয়া মামলা জেম থাকেল রা�পিত 

২বছেরের জন� অিতির� িবচারপিত িনেয়াগ কের থােকন । অনু�পভােব, যিদ �কােনা 

িবচারক অনুপি�ত থােকন বা �কােনা কারেন িনজ কত� ব� স�াদেন অ�ম হন । 

তাহেল �কােনা �যাগ�তা স�� ব�াি� অ�ায়ী িবচারক পেদ িনেয়াগ �া� হন ।

িনেয়াগ

 হাইেকােট� র িবচারকেদর িনেয়াগ কেরন রা�পিত । িনেয়াগকােল সু�ীম 

�কােট� র �ধান িবচারপিত, সংি�� রােজ�র রাজ�পাল ও রাজ� হাইেকােট� র �ধান 

িবচারপিত সে� পরামশ� কেরন । অবশ� অিভ�তায় �দখা �গেছ হাইেকােট� র িবচারক 

িনেয়াগকােল �ধানম�ীর পরামশ� অিধক ���পূন� । মিরস �জা� বেলন “রা�পিত 

সংিবধােনর িবধান ল�ন কের রােজ�র রাজ�পােলর সে� পরামেশ�র বদেল 

হাইেকােট� র িবচরকেদর িনেয়াগ রােজ�র মুখ�ম�ীর সে� পরামশ� কের থােকন ।

�ানা�করন

 ভারতীয় সংিবধােন ২২২ ন�র ধারায় বলা আেছ সু�ীমেকােট� র িবচারপিতর 

সে� পরামশ� কের রা�পিত িবচারকেদর �ানা�িরত করেত পােরন । তেব এই ২২২ন�র 

ধারার �েয়াগ মূলত রাজৈনিতক কারেন �দখা যায় । ১৯৭৫ সােলর পর �থেক এই 

�ানা�রকরন ঘটেত থােক । ব� হাইেকােট� র িবচারকগণ এই নীিতর �িতবাদ  জানান । 
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উদাহরণ ��প ১৯৮৮ সােল �দবী িসং �তওয়ািরেক �ানা�িরত কের কলকাতা 

হাইেকােট� র �ধান িবচারপিত পেদ িনেয়াগ করায় িতিন ���ায় পদত�াগ কেরন ।

�যাগ�তা

 হাইেকােট� র িবচারপিত হেত হেল তাঁেক ভারেতর নাগিরক অবশ�ই হেত হেব 

এবং (ক) িতিন ভারেতর �কােনা িবচারিবভাগীয় পেদ কমপে� দশ বছর আসীন অথবা 

(খ) তার কমপে� দশ বছর এক বা একািধক হাইেকাট�  িবচারকেদর মেতা হাইেকােট� র 

অ�াডেভােকট িহসােব কাজ করার অিভ�তা থাকেব । সু�ীম �কােট� র িবচারকেদর 

মেতা হাইেকােট� র িবচারক িনেয়ােগর ��ে�ও রাজৈনিতক পছে�র ��� সব�ািধক ।

কায� কাল ও পদচূ�ত

 হাইেকােট� র িবচারকগণ ৬২ বছর বয়স পয�� �পেদ বহাল থােকন । অবশ� 
ুকায�কােলর �ময়াদ উ�ীন� হবার পূেব� িতিন পদত�াগ করেত পােরন অথবা তাঁর মৃত� 

হেল িবচারেকর আসন শূন� হয় । অসদাচরন বা অসামেথ�� র জন�ও রা�পিত 

িবচারপিতেদর পদচূ�ত করেত পােরন । রা�পিত এই িস�া� �হেণর পূেব� তা সংসেদর 
ৃসংখ�াগির� সদস�েদর এবং উপি�ত ও �ভাটদানকারী �ই ততীয়াংশ সদেস�র সমথ�েন 

অনুেমািদত হেত হয় । রা�পিত এককভােব হাইেকােট� র �কােনা িবচারকেক পদচূ�ত 

করেত পােরন না ।

িবচারপিতেদর �বতন ও ভাতা 

 সংিবধােনর ২২১ ন�র ধারায় রাজ� হাইেকােট� র িবচারপিতেদর �বতন ও ভাতা 

স�েক�  িনেদ� শ আেছ । ২০০৮ সােল সংিবধান সংেশাধন কের বলা হেয়েচ হাইেকােট� র 

�ধান িবচারপিত মািসক ৯০হাজার টাকা এবং অন�ান� িবচারপিত মািসক ৮০হাজার 

টাকা �বতন পােবন । এচাড়া অন�ান� ভাতা,েপনশন, গািড়, �ফান ইতািদর সুেযাগ তাঁরা 

�ভাগ কের থােকন । সংসদ আইন কের এই ভাতাও অন�ান� সুেযাগ সুিবধা �াস করেত 

পাের না । রােজ�র সি�ত তহিবল �থেকএই �ব তন ও ভাতা �দান করা হয় ।

হাইেকােট� র �মতা ও কায� াবিল

 ভারেতর সংিবধােন হাইেকােট� র কায�াবিলও �মতা িব�ািরতভােব উে�িখত 

হয়িন । িক� ভারেতর হাইেকাট� �িল ব� পুরাতন । যথা - ১৮৬১ সােল কলকাতা ও 
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�বা�াই হাইেকাট�  �িতি�ত হেয়িছল । সুতরাং একই নােম একই �ােন ভারেতর 

অিধকাংশ হাইেকাট� �িল ব�িদন অব�ান করেছ । সংিবধান �হেণর �া�ােল ি�র হয় 

�য তােদর �মতা ও কায�াবিল পূব�বৎ থাকেব । সংিবধান চালু করার পূেব� হাইেকাট�  �য 

�মতা অিধকারী িছল বত� মােনও �সই সকল �মতা ও কায�াবিল পূব�বৎ থাকেব । 

সংিবধান চালু করার পূেব� হাইেকাট�  �য �মতার অিধকারী িছল বত� মােনও �সই সকল 

�মতা �েয়াগ করেত পাের। একই সে� সংিবধােনর ২২৫ ন�র ধারায় বলা হেয়েছ �য 
ৃসংিবধান এবং উপযু� আইন সভা কতক রিচত আইেনর সীমার মেধ� হাইেকােট� র 

�মতা সীমাব�, সংি�� রাজ� সীমােরখার মেধ� সীমাব� । তেব সংসদ আইন কের এই 

এি�য়ার স�সািরত করেত পাের ।

(ক) মূল এলাকা

 হাইেকােট� র মূল এলাকা সংিবধােনর ২২৫ ন�র ধারায় উে�িখত হেয়েছ । 

ুতদনুসাের রাজ� সং�া� সকল িবষয়ই হাইেকােট� র মূল এলাকাভ� । ১৯৭৬ সােল 

৪২ তম সংিবধান সংেশাধেনর ফেল হাইেকােট� র এই �মতা অপসৃত হয় । িক� ১৯৭৮ 

সােল জনতা সরকােরর আমেল ৪৪ তম সংিবধান সংেশাধন কের এই অপসারন �রাধ 

করা হয় । ফেল বত� মােন হাইেকাট�  মূল এলাকায় রাজ� সং�া� িবষেয় যাবতীয় �মতা 

�ভাগ কের ।

(খ) আিপল এলাকা

 রাজ� সীমানার মেধ� হাইেকাট�  হল �দওয়ািন ও �ফৗজদাির মামলার সেব�া� 

আিপল আদালত ।

 (১) �দওয়ািন আিপল এলাকা : �দওয়ািন মামলা সং�া� িবষেয় �জলা 

জজ এবং সহকারী �জলা জেজর রােয়র িব�ে� হাইেকােট�  আিপল করা যায় । অথবা 

�কােনা অধ�ন আদালেতর রােয়র িব�ে� �জলা জজ বা সহকারী জজ রায় িদেল তার 

িব�ে�ও হাইেকােট�  আিপল করা যায় ।এছাড়া কতক�িল হাইেকােট�  একজন 
ৃিবচারপিত কত�ক �দ� রােয়র িব�ে� িডিভশন �বে� আিপল করাও যায় । কলকাতা 

ৃহাইেকােট একজন িবচারপিত কতক �দ� রােয়র িব�ে� িডিভশন �বে� আিপল 

করাও যায় । কলকাতা হাইেকােট�  এ ধরেনর মামলার ব� নিজর আেছ ।
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 (২) �ফৗজদাির এলাকা : দায়রা জজ বা অিতির� দাবরা জজ �কােনা 

�ফৗজদাির মামলায় �কােনা ব�াি�েক সাত বছেরর অিধক কারাদে� দি�ত করেল 

�সই রােয়র িব�ে� হাইেকােট�  আিপল করা যায় ।

(গ) অিধকার সং�া� এলাকা 

 হাইেকাট�  সুি�ম �কােট� র ন�ায় অিধকার র�ার জন� আেদশ, িনেদ� শ বা �লখ 

জাির করেত পাের । হাইেকাট�  ও �মৗিলক অিধকার র�ােথ � বি� �ত��ীকরন, 

পরমােদশ, �িতেষাধ, অিধকার �ৃ�া, উৎে�ষন �লখ জাির করেতপাের । 

ব�তএে�ে� হাইেকাট�  সু�ীম �কাট�  �মতা অিধক শি�শালী ; কারন সু�ীমেকাট�  �ধু 

�মৗিলক র�ার জন� �লখ জাির করার �মতায় বলীয়ান । অপরিদেক হাইেকাট�  �মৗিলক 

অিধকার ও অন�ান� আইনগত অিধকার বলবৎ করার জন� �লখ জাির করেত পাের ।

(ঘ) আইেনর �বধতািবচার

 রােজ�র হাইেকাট� �িল �ক�ীয় ও রাজ� আইেনর �বধতা িবচার করেত পাের । 

৪২ তম সংিবধান সংেশাধন কের এই �মতা হাইেকােট� র কাছ �থেক �কেড় �নওয়া হয় 

িক� ১৯৭৮ সােল ৪৪তম সংিবধান সংেশাধন কের আইেনর �বধতা িবচােরর �মতা 

িফিরেয় �দওয়া হেয়েছ ।

(ঙ) অধ�ন আদালত সং�া� �মতা

 হাইেকাট�  রােজ�র অধ�ন আদালত �িলেক িনয়�ন করেত পাের । 

হাইেকােট� র পরামেশ� রাজ�পাল �জলা জেজর িনেয়াগ, বদিল বা পেদা�িতর িবষেয় 

িস�া� �নন । রাজ�পাল রােজ�র অধ�ন আদালেতর িবচার িবভাগীয় িনেয়ােগও 

হাইেকােট� র পরামশ� �হণ কেরন । এছাড়া রােজ�র অধ�ন আদালত িবচারাধীন 

মামলার সে� সে� সংিবধােনর �কােনা �� যু� থাকেল হাইেকাট�  মামলা� �হে� 

িবচােরর জন� �হণ করেত পাের ।

 উি�িখত িবিধব� �মতা �িল ছাড়া আেরা কতক�িল �মতা হাইেকাট�  �ভাগ 

কের থােক, যথা (১) হাইেকাট�  রােজ�র অধ�ন আদালত�িলেত কীভােব খাতাপ� ও 

িহসাবপ� রাখেত হেব �স ব�াপাের িনেদ� শ িদেত পাের (২) িনেজর �শাসিনক দ�েরর 

পদ� কম�চারীেদর িনযুি� সং�া� িবিধ �নয়ন করেত পাের (৩) হাইেকাট�  আদালত 
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অবমাননার জন� �দাষী ব�াি�েক শাি� িদেত পাের ; (৪) িবচারকায� কীভােব স�ািদত 

হেব এব�াপাের হাইেকাট�  �েয়াজনীয় িনয়ম কানুন �তির করেত পাের ; (৫) রা�পিত 

উপরা�পিত িনব�াচন ছাড়া বািক সম� িনব�াচন সং�া� মামলা িন�ি� করেত পাের ।

মূল�ায়ন 

 হাইেকােট� র গঠন ও কায�াবিল পয�ােলাচনা করেল বলা যায় �য আদালত 

রােজ�র সেব�া� আদালত িহসােব �ীকৃত হেলও সীমাব�তা এই আদালেতর ময�াদােক 

�াস কেরেছ । এর মেধ� উে�খেযাগ� হল -

 (১) ভরেত িবচারব�ব�ার অখ�তা । রাজ� িবচার �মতার শীেষ � হাইেকাট�  

অব�ান কের না । সেব�া� আদালত হল সু�ীমেকাট�  । ফেল হাইেকাট�  �দ� �য �কান 

রােয়র িব�ে� সু�ীমেকাট�  আিপল করা যায় ।

 (২) হাইেকাট�  �িলেত অসংখ� বেকয়া মামলা জেম আেছ । �েয়াজনীয় 

সংখ�ক িবচারক না থাকায় মামলা �িলর িন�ি� হেত ব� সময় লােগ । ফেল 

ূহাইেকােট� র ন�ায়িবচার র�ায় যথাযথ ভিমকা তা পালন করেত পাের না । ২০০৯ সােল 

৩৮ ল� ৭০ হাজার �দ� পিরসংখ�ােন �দখা যায় ভারেতর হাইেকাট�  �িলেত 

িবচারাধীন মামলা রেয়েছ । অধ�ন আদালত �িলেত  ২০০৮ সােল বেকয়া মামলার 

সংখ�া হল �ায় ২েকা� ৬৪ল� ।

 (৩) হাইেকাট� �িলর উপর �কি�য় সরকােরর একেচ�য়া �াধান� িবরাজমান । 

কারণ িবচারপিতেদর িনেয়াগ �ায়ীকরন, পদচূ�িত, পেদা�িত, বদিল বা চাকিরর 

শত� াবলী সব িকছু িনধা� রন কের �ক�ীয় সরকার ।

ূ (৪) হাইেকােট� র ভিমকা যথাযথ পািলত না হবার অন�তম কারন হল 

রাজৈনিতক পৃ�েপাষকতা । অিধকাংশ িবচারপিত এই পৃ�েপাষকতা লােভ লালািয়ত । 
ুিবচারপিত তলজা পুরকার বেলন “রাজৈনিতক �নতােদর অিভন�ন জানােনা, 

ম�ীেদর সকল কােজ পু��বক িনেয় �রলে�শন বা িবমানব�ের সুদীঘ�কালীন 

অেপ�মানতা, রাজৈনিতক পৃ�েপাষকতা লােভর িনল�� িনদশ�ন ।

 (৫) হাইেকাট�  মামলা পিরচলনা করা অত�� ব�ায়ব�ল । এছাড়া িবলি�ত রায় 

দােনর ব�ব�া অব�াহত থাকায় ব� অথ � ব�ায় কেরও সুিবচার পাওয়া যায় না । তাই 
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সাধারণ মানুষ িবচার িবভাগেক ��ার �চােখ �দেখ না ।

 (৬) পিরেশেষ �দেশ জাতীয় জ�ির অব�া �ঘািষত হেল হাইেকাট�  কায�ত প� ু

হেয় যায় । কারণ ; ঐ সকল �মৗিলক অিধকার বলবৎ করার অিধকার �থেক হাইেকাট� েক 

বি�ত করা যায় ।

 উপির� সীমাব�তা থাকা সে�ও হাইেকাট�  মােঝ মােঝ এমন কতক�িল রায় 

িদেয়েছ যােত ভারেতর শাসন কাঠােমা আে�ািলত হেয়েছ । উদাহরন ��প মা�াজ 

হাইেকাট�  এ. �ক. �গাপালন মামলা অথব এলাহাবাদ হাইেকাট�  �মিত ইি�রা গা�ী 

বনাম রাজনারায়ন মামলার রায় উে�খ করা যায় । সুতরাং ভারেতর িবচার িবভােগর 

পিরে�ি�েত হাইেকাট�  �িলর �মতােক�ীকার করেতই হয় ।

১.৪ - �লাকপাল  (LOKPAL)

 �য �কান গণতাি�ক রাে�ই সরকাির কাজকম � স�েক�  সাধারন জনগণ িবিভ� 

অিভেযাগ এেন থােক এবং জনগেণর কােছ দায়ব� এক� সরকােরর উিচত এই 

অিভেযাগ�িল কীভােব �র করা যায় এবং জনগেণর মেন সরকােরর কীভােব আ�া 

�ফরােনা যায়, তা িনেয় ভাবনা িচ�া করা । এ িবষেয় �য �াচীনতম �িত�ান সুইেডেন 

গ�ত হয় উনিবংশ শতা�ীেত (১৮০৯) তা হল  Ombudsman . এইশ��র অথ � হল 

অপর �কােনা ব�াি�র হেয় �িতিনিধ� করা । Ombudsman  এমনই এক� �িত�ান 

যা সরকার স�েক�  সাধারন জনগেণর অিভেযাগ�িল �� তা �র করার �চ�া কের । 

িবংশ শতা�ীর �থম ভােগই এ�প এক� ব�ব�া িফনল�াে� (১৯০৯) গেড়ওেঠ । 

ি�েটেন ১৯৬১ সােল আ�জ� ািতক িবচারক কিমশন ‘Whyatt Report’ জমা �দন 

এবং এই �িতেবদেনর সুপািরশ�েম ১৯৬৬ সােল উপিরউ� উে�েশ� পাল�ােম�ীয় 

কিমশেনর সিচবালয় গেড়ওেঠ ও ১৯৬৭ সােল তার কাজ �� হয় । ১৯৬২ সােল 

িনউিজল�াে� ি��শ পাল�ােম�াির কিমশেনর ধাঁেচ ওমবুড� ম�ান ব�ব�া গেড় 

উেঠিছল । িবংশ শতা�ীেত ইউেরােপর িবিভ� রা� এই �িত�ান�র অনুকরেন তােদর 

িনজ িনজ রাে� এই ধরেনর �িত�ান গেড় �তােল ।

 ভারতীয় সংিবধােনেমৗিলক অিধকােরর অধ�ােয় সু�ীমেকােট� র তরফ �থেক 

িকছু �লখ জাির করার িনেদ� শআেছ ; �স�িলর মাধ�েম জনগেণর িবিভ� অিভেযাগ �র 
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করা �চ�া করা হয় । এছাড়া সরকাির কাজকম � স�েক�  অিভেযাগ থাকেল �র করার 

�চ�া করাহয় । এছাড়া সরকাির কাজকম � স�েক�  অিভেযাগ থাকেল সাধারন ব�াি�রা 

িবচারিবভােগর কােছ মামলা করেত পাের এবং �সে�ে�ও অিভেযাগ�িল �র করার 

পেরা� দািয়� এেস পেড় িবচার িবভােগর ওপর । এছাড়া িবিভ� সরকাির দ�েরর 

অিভেযাগ জানাবার জন� একজন সংি�� অিধকািরক থােকন । ১৯৬৬ সােল জনগেণর 

অিভেযাগ জানাবার জন� এক� িনিদ� অিফস �তরী হয় যার শীেষ � Commission for 

Public  Grievances । ১৯৬৭ সােল �শাসিনক কিমশন(Administrative 

Reformr Commission) তােদর �িতেবদেনর জনগেণর অিভেযাগ �শানা এবং �র 

করার জন� এক� ি��রীয় �শািসক কাঠােমার কথা উে�খ কের । যার শীেষ � রেয়েছন 

�লাকপাল । ি�েটন পাল�ােম�ীয় কিমশেনর অনুসরেন এই ব�ব�া গেড় �তালা হেয়েছ । 

�লাকপােলর কােছেক� এবং রােজ�র �য �কান ম�ীর এবং �য �কান অিধকত� া ও কম�র 

িব�ে� অিভেযাগ জানােনা যােব । �লাকপােলর নীেচ রেয়েছন, �লাকায়ু� যার কােছ 

�ক� ও রােজ�র অন�ান� আিধকািরকেদর িব�ে� অিভেযাগ জানােনা যায় । পরবত� 

কােল ৯০ এর দশেক �কবলমা� �লাকপাল গঠেনর জন� এক� আইন পাশ করা হয়, 

তারমাধ�েম �লাকপােলর কােজর চির� িনধা� রন করা হয় । বলা হয় �য �লাকপাল 

�ধানম�ীর সুপািরশ�েম রা�পিতর �ারা িনযু� হেবন এবং সম� িদক �থেক তাঁর 

পদময�াদা হেব সু�ীমেকােট� র �ধান িবচারপিতর সমান । 

 ১৯৬৮ এর পর ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮৫, ১৯৮৯, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ২০০১, ২০০৫ 

এবং ২০০৮ সােল িবল� বারংবার উ�ািপত হয় । ২০০৮ সােলর �সে��র মােস 
ৃমনেমাহন িসং এর �নতে� সরকার িবল� আইেন �পা�িরত করার �চ�া কের িক� 

িবিভ� মহল �থেক বাধা �া� হয় । ২০১০ সােল �লাকপাল িবল িসেল� কিম�র সবুজ 
ুসংেকেতর অেপ�ায় থাকাকালীন অব�ায় নতন কের িবতেক� র সূ�পাত হয় । আ�া 

হাজােরর আে�ালেনর পর �ধানম�ী মনেমাহন িসং �ঘাষনা কেরন �য িতিন ২০১১ এর 

বষা� য় অিধেবশেনই এই িবল �পশ করেবন। Jan Lokpal Bill  বা  Citizen 

ূOmbudsman Bill  এর খসড়া �তরী কেরেছন শিশভষন, িকরন �বদী, িবচারক এন. 

ূএস. �হগেড়, অ�াডেভােকট �শা�ভষন, �া�ন মুখ� িনব�াচন কিমশনার �জ. এম. 

িলংগ �দাহ �মুখরা ।

ু নতন ��ািবত িবেলর �বিশ����িল হল -
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 (১) �কে� �লাকপাল এবং রােজ� �লাকায়ুে�র �িত�া ।

 (২) ক�ািবেনট সিচব এবং িনব�াচনী কিমশনার �ারা �লাকপােলর তদারিক ; 

অথা� ৎ সরকাির িনয়�নমু� এক� ব�ব�া গেড় �তালা ।

 (৩) িবচারক এবং সব�ভারতীয় রা� কৃত�ক আিধকািরকেদর �ারা িবদ�, সৎ, 

�� �লাকপাল িনেয়াগ ।

 (৪) িনেয়ােগর সময় যথাযথ সা�াৎকােরর ব��থা এবং পের গণসমে� �পশ ।

 (৫) �লাকপাল �েত�ক মােস তার �ারা িবেবচ� মামলা�িল ওেয়বসাইেট 

�কাশ করেবন এবং ; �লাকায়ু� একইভােব পূব�বিত�  মােসর মামলার 

খিতয়ান ও কায�িবিধ �কাশ করেবন ।

 (৬) �িত� মামলার তদ� এক বছেরর মেধ� �শষ করেত হেব এবং ি�তীয় 

বছের মামলার িবচার হেব ; অথা� ৎ অনিধক �ইবৎসেরর মেধ� মামলার 

িন�ি� হেব ।

 (৭) অিভযু� ব�াি� সরকােরর �িত পূন� করেব ।

 (৮) �কােনা নাগিরক যিদ িনিদ� সমেয়র মেধ� সরকাির পিরেষবা না পায় ; 

তাহেল �লাকপাল সরকারেক �িতপূরণ িদেত বাধ� করেত পাের ।

 (৯) �লাকপােলর িব�ে� অিভেযাগ একমােসর মেধ� তদ� হেব এবং 

অিভেযাগ �মািনত হেল �ই মােসর মেধ� তােক অপসারন করা হেব ।

 (১০) CVS (Central Vigilance Commission) এবং CBI (Central 

Bureau of Investigation) �লাকপােলর সে� িমিলত হেয় �য 

�কােনা অিধকত� া, িবচারক ও রাজৈনিতক �নতার �ন�িতর িব�ে� কাজ 

করেব ।

 ভারেত �লাকপােলর কথা ও ও� বাগসম�ান ধাঁেচই ভাবা হেয়িছল । �শাসিনক 

সং�ার কিমশন �লাকপাল স�ে� সুপািরশ কের �য এঁর িনেয়ােগর ��ে� রাজৈনিতক 

িবেবচনা �াধান� পােব না । সুি�মেকােট� র িবচারকেদর মেতাই এর ময�াদা হেব, 

রাজৈনিতক হ�ে�প �থেক ইিন মু� থাকেবন, এঁর িনরেপ�তা ও �াধীনতা বজায় 
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থাকেব, আিথ�ক �লনেদেনর কােজ যু� �িত�ােনর সে� এর স�ক�  থাকেব না । 
ৃ�লাকপাল �ধানম�ী ও �ধান িবচারপিত পরামশ��েম রা�পিত কত�ক িনযু� হেবন 

এবং িবচারকেদর �যভােব অপসারন করা �যেত পাের তাঁেকও �সইভােবই অপসারন 

করা যােব। যিদওপুনরায় িনেয়ােগর সুেযাগ থাকেব ।

 ১৯৭৭ সােলর �লাকপালিবল �ায় সুপািরশ �েমই �তরী হেয়িছল । ১৯৯০ ও 

১৯৯৬ সােল এর পর িকছু পিরবত� ন সহ িবল �পশ হয় । �শাসিনক সং�ার কিমশন ও 

এযাবৎ ��ত িবল�িলর িভি�েত �লাকপােলর কােজর কেয়ক� িবেশষ� িচি�ত 

করা যায় -

Ÿ �শাসন সং�া� �য �কােনা অিভেযাগ �হণ করা ; এমনিক �ধানম�ী, 

ৃঅন�ান�ম�ী ও সাংসদ, মুখ�ম�ী, রাজ�ম�ী �ভিতর িব�ে� �লাকপােলর 

কােছ অিভেযাগ করা যায় ।

Ÿ সরকাির কম�চাির ছাড়া অন� �য �কােনা ব�াি�র অিভেযাগ �হেণর সমেয় 

িনেজর সুিবেবচনা অনুযায়ী কাজ করা ।

Ÿ অিভযু� অিধকত� া বা কম�েক অিভেযাগ স�ে� জানােনা ও আ�প� 

সমথ�েনর সুেযাগ �দওয়া এবং তদে�র �েয়াজেন �য �কােনা তথ�   

চাওয়া ।

Ÿ িনরেপ�ভােব তদ� ও অনুস�ান চালােনা ; পাঁচবছেরর পুরােনা 

অিভেযাগও �লাকপাল �হণ করেত পােরন ।

Ÿ তদে�র �গাপনীয়তা বজায় রাখা

ৃŸ সংি�� কতপ�েক তদ� �শেষ �িতকােরর সুপািরশ করা ও �িতকার 

করা হেল অিভেযাগকারীেক জানােনা ।

Ÿ �লাকপােলর কােজ িবচারিবভাগও হ�ে�প কের না । �লাকপােলর 

বািষ�ক �িতেবদন রা�পিতর কােছ ��িরত হয় এবং তারপর ৯০ িদেনর 

মেধ� রা�পিতর ম�ব�সহ তা পাল�ােমে� �পশ করা হয় ।

 �লাকপাল িনরাপ�া, জাতীয় �াথ�, �িতর�া, িবেদিশ আইন, আ�রা� স�ক�  

ুবা আদালেতর এি�য়ারভ� িবষেয় হ�ে�প করেবন না । �কােনা ব�াি�র িনেয়াগ, 
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বদিল, অপসারন, �বতন, শৃ�লা সং�া� িবষয়ািদ বা �কােনা স�ান বা পুর�ার সং�া� 

�কােনা িবষয়ািদ, �বেদিশক স�ক� , িবেদশনীিত, সং�া� িবষয় �লাকপােলর 

ূএি�য়ার বিহভত�  ।

 �লাকপাল �াধীন ও িনরেপ� হেবন এই �ত�াশা �থেক কতক�িল ব�ব�া 

�হণ করা হয় :

 সুি�মেকােট� র �া�ন বা বত� মান িবচারকেদর মেধ� �থেক �লাকপাল ও তাঁর 

অিফেসর অপর আিধকািরক িনযু� হেবন ।

 তাঁর �বতন ও ভাতা সুি�মেকােট� র �ধান িবচারপিত এবং অপর �জেনর 

�বতন ও ভাতা িবচারেকর সমান হেব ।

 �লাকপােলর িবেবচনাধীন আেছ এমন �কােনা �কস �লাকপােলর পূব� অনুমিত 

ছাড়া অন�� �ানা�র করা যােব না ।

 �লাকপাল িনজ� সিচেবর সাহােয�কাজ করেবন । শাসন িবভাগীয় সাহােয�র 

ওপর িতিন িনভ� র কের না ।

 �লাকপাল স�িক� ত �াথিমক আইন গেড় �তালা হেলও �লাকপাল 

ূ�িত�ান� ভারেত �তমন কায�করী ভিমকা িনেত পােরিন । িবিভ� ধরেনর সরকাির 

অব�ব�ার িব�ে� অিভেযাগ জানােত সাধারন জনগণেক িবচারিবভােগর সাহায�ই 

িনেত হয় । �ভ� াগ�জনকভােব অিধকাংশ ��ে�ই �কােনারকম পদে�প কায�কর হয় 

না । এই পিরে�ি�েত �লাকপাল �িত�ান�র  যেথ� ���পূন� হেয় উঠার স�বনা 

িছল।

 �লাকপাল এক� রাজৈনিতক সিদ�ার পিরণাম । সংসেদর পিরপূরক সং�া 

িহেসেবইএর অি��েক দলমত িনিব�েশেষ �মেন �নওয়া উিচত । �লাকপােলর 

�াধীনতাও িনরেপ�তা অ�ু� রাখার জন� তাঁর ওপর �কােনারকম বািহ�ক চাপ সৃি� 

করা উিচত নয় ।

��নী

155



১.৫ - অনুশীলনী

সংি�� ��াবলী

(১) ‘েলখ’ বলেতকী �বাঝ ?

(২) সু�ীম �কােট� র ‘মূল এলাকা’ কী?

(৩) িবচারপিতেদর অপসারন কীভােব করা হয় ?

(৪) �লাকাযু� কী ?

রচনাধম� ��াবলী

(১) হাইেকােট� র গঠন, �মতা ও কায�াবলী স�েক�  আেলাচনা কর ?

(২) সু�ীম �কােট� র গঠন, �মতা ও কায�াবলী স�েক�  আেলাচনা কর ?

(৩) �লাকপাল কী ? ভারতীয় সমাজব�ব�া �লাকপাল কতটা সফল হেব ?

১.৬ - িনব�ািচত ��প�ী 

(১) িশউিল সরকার, “ভারেতর �শাসন” পি�মব� রাজ�পু�ক পষ�ৎ, কলকাতা - 

২০১৩

(২) িহমাং� �ঘাষ, “ভারেতর শাসনব�াব�া ও রাজনীিত”, িম�ম, কলকাতা, ২০১০.

(৩) M.V. Pylee, “Indian Government and Politic”, Asia Publishing 

House, New Dellhi, 1997.

(৪) S. L. Sikri, “Indian Govenment and Politics” Kalyani Publisher, 

New Delhi , 1999
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ূ২.১ - ভিমকা

২.২ - গঠন

২.৩ - �মতা ও কায�াবলী

২.৪ - অনুশীলনী

২.৫ - িনব�ািচত ��প�ী

ূ২.১ - ভিমকা

 �াধীন ভারেত অন�ান� গণতাি�ক রাে�র ন�ায় সাব�জনীন �ভাটািধকার   

�ীকৃত ।  সংিবধােনর প�দশ অংেশ ৩২৪ নং ধারায় িনব�াচন কিমশন গঠেনর কথা 

উ�ািরত হেয়েছ । এর ল�� হল ভারেত অবাধ, শাি�পূন�, িনরেপ� ও �াধীনভােব 

�ভাটদােনর ব�ব�ােক সুিনি�ত করা । সংিবধান �েনতাগণ উপলি� কেরিছেলন �য, 

যিদ �ভাট ব�ব�া যথাযথ না হয় তাহেল ভারেত গণত� িবফল হেত বাধ� । সংিবধান 

�েনতাগণ একথাও �মেন কেরন �য যিদ শাসন িবভাগ বা আইন িবভাগেক িনব�াচন 

পিরচালনার দািয়� �দওয়া হয় তাহেল িনব�াচন ব�ব�া িনরেপ�তা হারােত পাের । তাই 

তারা এক� �াধীন সং�ার উপর এই দািয়� অপ�ন কেরেছন �য সং�া ভারেতর িনব�াচন 

কিমশন নােম খ�াত । কানাডা যু�রাে�র সংিবধােন এ ধরেনর িনব�াচন ব�ব�ার �ন�িত ও 

প�পািত� �রাধ করার জন� কানাডা সংিবধান অনুসরেন ভারেত িনব�াচন কিমশন 

গ�ত হেয়েছ ।

২.২ - গঠন

 মূল সংিবধােনর ৩২৪ ন�র ধারায় মুখ� িনব�াচন কিমশনার (Chief Election 

Commisinior) এবং অন� কেয়কজন কিমশনার িনেয় িনব�াচন কিমশন গ�তহেব 

বেল উে�িখত হয় । অন�ান� কিমশনারেদর সংখ�া স�েক�  সংিবধােন িকছু বলা িছল না । 

 িনব�াচন কিমশন
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রা�পিত সংিবধান অনুসাের মুখ� িনব�াচন কিমশেনর ও অন�ান� িনব�াচন কিমশনারেদর 

িনেয়াগ করেতন । সংিবধােন একথাও বলা িছল �য মুখ� িনব�াচন কিমশনার ছাড়া অন� 

�কান িনব�াচন কিমশনার িনযু� হেল মুখ� িনব�াচন কিমশনারই িনব�াচন কিমশেনর 

সভাপিত িহসােব কাজ পিরচালনা করেবন ।

 �েত�ক সাধারন িনব�াচেনর পূেব� (উপিনব�াচন) িনব�াচন কিমশনেক সাহাযভ 

করার জন� রা��িত িনব�াচন কিমশেনর পরামশ� মেতা আ�িলক িনব�াচন কিমশনার 

(Regional Election Commissioner ) িনেয়াগ করেত পােরন । ১৯৮৪ সােল 

অ�ম �লাকসভা িনব�াচেনর �া�ােল ৬জন আ�িলক কিমশনার - পূব�া�ল, 

পি�মা�ল, উ�রা�ল, দি�না�ল, উ�র-পূব�া�ল ও মধ�া�েলর জন� িনযু� হন । 

এেদর িনেয়াগ হয় িনব�াচেনর ৩মাস পূেব� এবং িনব�াচেনর পর ৩মাস পয�� এঁরা এই পেদ 

অিভিষ� থাকেবন । রাজ� িবধানসভা, রাজ� িবধান পিরষদ ও রাজ� �থেক �লাকসভার 

সদস� িনব�াচেনর কিমশনেক এঁরা সাহায� কের থােকন ।

 এছাড়া িনব�াচন ব�ব�া যােত �ন�িত মু�, �াধীন ও িনরেপ� হয় তার জন� 

িনব�াচন কিমশনার িবিভ� উ�পদ� আিধকািরকেদর িনব�াচন পয�েব�ক (Election 

Observer) িহসােব িনেয়াগ কের থােকন । এরা সরাসির িনব�াচন কিমশনেক সাহায� 

কের থােকন এবং এেদর মেধ� ব�ায় পয�েব�ক অত�� ���পূন� পদািধকারী ।

 �েত�ক অ�রােজ� একজন কের মুখ� িনব�াচনী আিধকািরক (Chif Election 

Officer) থােকন । পি�মবে� �দবািশস �সন মুখ� িনব�াচনী আিধকািরক িহসােব 

বত� মােন কম�রত (২০০৯) । ১৯৬৬ সােলর জন�িতিনিধ� আইন অনুসাের �েত�ক 

�জলার �জলা সমাহত� ােক �জলা িনব�াচন আিধকািরক (Distr ict Election 

Officer) িহসােব িনেয়াগ করার সং�ান আেছ ।

২.৩ - িনব�াচন কিমশেনর �মতা ও কায� াবিল 

 ভারতীয় সংিবধােনর নিবব�াচন কিমশেনর কায�াবিল স�েক�   িবশদ বাখ�া  

�নই । �ধু তার মুখ� দািয়� স�েক�  ৩২৪ (১) ন�র ধারায় উে�খ আেছ ।

�থমত 

 সংসদ, রাজ� আইনসভা, রা�পিত ও উপরা�পিত িনব�াচন সং�া� কায�াবিলর 
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ত�াবধান, পিরচালনা ও িনয়�েনর যাবতীয় দািয়� িনব�াচন কিমশেনর হােত ন�া� । 

সুতরাং এই দািয়� পালন করেত িগেয় কিমশনেক কতক�িল কায� স�াদন করেত হয় 

। এছাড়া জন�িতিনিধ আইন অনুসাের িনব�াচন কিমশেনর উপর কতক�িল কায� 

স�াদেনর দািয়� বেত� েছ এবং সবেশেষ সুি�মেকাট�  বা হাইেকােট� র রায় অনুসােরও 

িনব�াচন কিমশনেক কতক�িল কায��াদন করেত হয় । �জ. িস. �জাহািরর অনুসাের 

সংে�েপ এই কায�াবিল উে�খ করা হল -

 (ক) সংসদীয় বা রাজ� িবধানসভায় �িত� িনব�াচেনর আেগ �ভাটার তািলকা 

�তির করা । এই �ভাটার  তািলকা �তির কােল জনগণেকও িনব�াচন 

কিমশনেক মাথায় রাখেত হয় ।

 (খ) সম� �দেশ যােত অবাধ ও �াধীন ভােব িনব�াচন অনুি�ত হয় তার যাবতীয় 

ব�ব�ািদর ত�াবধান করা ।

ূ (গ) িনব�াচেনর িদন ও স�ন� িনঘ� �কাশ করা । িনব�াচেনর আেগ 

মেনানয়নপ� �পশ করা, �ত�াহার করা ও মেনানয়ন পে�র �বধতা িবচােরর 

িদন িনধা� রন করা ।

 (ঘ) িনব�াচন সং�া� �কােনা িবেরাধ �দখা িদেল �েয়াজনীয় সংখ�ক কম�র 

ব�ব�া করেত রা�পিত ও রাজ�পালেক অনুেরাধ করা ।

 (ঙ) সু�ভােব িনব�াচন কায� সমাধান করার জন� �েয়াজনীয় সংখ�ক কম�র 

ব�ব�া করেত রা�পিত ও রাজ�পালেক অনুেরাধ করা ।

 (চ) রাজৈনিতক দেলর �ীকৃিত �দান ও �ত�াহার এবং িনব�াচনী �তীক বরা� 

করা । িনব�াচনী �তীক িনেয় �কােনা িবতক�  �দখা িদেল তারও িন�ি� করা ।

 (ছ) সংসদ বা রাজ� আইনসভার �কােনা সদস� অেযাগ� বেল িবেবিচত হেল 

�স স�েক�  রা�পিত বা রাজ�পালেক পরামশ� �দওয়া ।

 (জ) িনব�াচেনর সময় জনগণ, রাজৈনিতক দল ও �াথ�েক কী কী আচরন িবিধ 

(Code of Condact) �মেন চলেত হেব তা ি�র করা ।

 এছাড়া, িনব�াচন কিমশন িনিদ� অিভেযােগর িভি�েত �কােনা িনব�াচন 

�কে�র িনব�াচন �িগত রাখেত বা বািতল করেত পাের ।
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ি�তীয়ত

 িনব�াচন কিমশন িনধা� িরত িনয়মাবিল যথাযথভােব মানা হে� িকনা তা �দখার 

জন� পিরদশ�ক িনেয়াগ কের থােক । এেদর ব�ায়সং�া� ও সাধারণ পিরদশ�ক 

অত����� পূন� । তাঁেদর �িতেবদেনর পিরে�ি�েত কিমশন িনব�াচন সং�া� 

অিভেযােগর িবষেয় িস�া� িনেয় থােক ।

তৃতীয়ত 

 �কােনা দল রাজ� বা জাতীয় দেলর ময�াদা �ভাগ করেব িকনা তা িনধা� রন কের 

িনব�াচন কিমশন । িনব�াচন কিমশেনর পুব�বত� িনেদ� শ অনুসার ২০০০ সােল িস. িপ. আই 

(এম) জাতীয় দেলর ময�াদা হারােলা তৎপর িস. িপ. আই (এম) এর আেবদন�েম 

জাতীয় দেলর মাপকা�েত িনব�াচন কিমশন িস�াে�র পিরবত� ন ঘটায় । অনু�প �কান 

দল রাজ� দল হেব িকনা তার মাপকা�ও িনব�াচন কিমশন ি�রকের ।

ুচতথ�ত

 িনব�াচন �াথ�র সততা ি�র করার জন� হলফনামার বয়ান িনব�াচন কিমশন ি�র 

কের এবং �িত� �াথ�েক িনব�াচেনর পূেব� িনব�াচন আিধকািরেকর কােছ হলফনামা 

�পশ করেত হয় ।

 ব�ত িনব�াচন কিমশন যােত িনরেপ�ভােব কায�ািদ স�� করেত পাের তার 

জন� কতক�িল সাংিবধািনক ব�ব�া �হন করা হেয়েছ । ত�েধ� িন�িলিখত ব�ব�া�িল 

িবেশষ উে�খেযাগ�, যথা -

 (ক)  রা�পিত বা শাসকদল ই�ামেতা মুখ� িনব�াচন কিমশনারেক পদচু�ত 

করেত বা অপসারন করেত পাের না । তাঁেক অসৎ আচরন বা অেযাগ�তার কারেন 

রা�পিত অপসারন করেত পােরন বেট ; িক� তার পূেব� সংসেদর উভয় কে� �মাট 
ৃসদেস�র অেধ�েকর �বিশ এবং উপি�ত ও �ভাটদানকারী সদস�েদর �ই ততীয়াংশ 

ৃকতক গৃহীত ��ােবর িভি�েতই একমা� রা�পিত অপসারেনর িস�া� িনেত পােরন । 

অনু�পভােব িনব�াচন কিমশেনর অন�ান� কিমশনার এবং আ�িলক িনব�াচন 

কিমশনারেদর রা�পিত অপসারন করেত পারেলও তা অবশ�ই মুখ� িনব�াচন 

কিমশনােরর পরামশ� বা সুপািরশ�েমই হেত পাের ।
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 (খ) িনব�াচন কিমশেনর িনরেপ�তা বজায় রাখার জন� সংিবধােন এই সং�ায় 

িনযু� হবার পর মুখ� িনব�াচন কিমশনার ও অন�ান� কিমশনারেদর �বতন, ভাতা, ও 

চাকিরর শত� ািদ তাঁেদর �ােথ�র িব�ে� পিরবত� ন করেত পাের না ।

 (গ) িনব�াচন কিমশনার সদস�েদর �বতন, ভাতা, ইত�ািদ পাল�ােমে�র 
ৃঅনুেমাদন সােপ� নয় । পাল�ােম� কতক পূব�িনধা� িরত �বতন, ভাতা ইত�ািদ ভারেত 

সি�ত তহিবল �থেক তাঁেদর �দান করা হয় ।

 (ঘ) িনব�াচন কিমশনার যােত তাঁেদর কায�ািদ যথাযথ ভােব স�� করেত 

পােরন �সজন� রা�পিত ও রাজ�পাল তােদর �েয়াজনীয় সংখ�ক কম�চারীর ব�ব�া 

সুিনি�ত কের থােকন ।

 পিরেশেষ আর এক� িবষেয়র উে�খ অত�� জ�ির । িনব�াচন কিমশেনর 

িনব�াচন সং�া� িবষেয় �য �কান িবেরাধ িন�ি�র জন� িনব�াচন �াইবুন�াল গঠেনর 

�মতা । এই �মতা বেল পূেব� িনব�াচন কিমশন যাবতীয় িনব�াচন সং�া� িবেরােধর 

িন�ি� করত । পের ১৯৬৬ সাল �থেক আদালতই এ ব�াপাের িস�া� িনত এবং এ�প 

এক� িস�া� িছল �মিত ইি�রা গা�ীর িনব�াচনেক �ক� কের । ১৯৭৫ সােল 

এলাহাবাদ হাইেকাট�  �মিত ইি�রা গা�ীর িনব�াচন অৈবধ বেল রায় �দয় । ফল�িতেত 

১৯৭৫ সােল ৪২তম সংিবধান সংেশাধনী কের িনব�াচন সং�া� িবেরােধর িন�ি� করার 

�মতা আদালেতর হাত �থেক িনেয় �নওয়া হয় বলা হয় পাল�ােম� রা�পিত, 

উপরা�পিত, �ধানম�ী ও ি�কােরর িনব�াচন সং�া� �কােনা িবষয় িন�ি� করেব 
ৃ ৃসংসদ বা তার আইন বেল সৃ� �কােনা কতপ� এবং এও বলা হয় �য এই কতপে�র 

রায় স�েক�  আদালেত �কােনা �� �তালাও যােব না । যাই �হাক ৪৪তম সংিবধান 

সংেশাধন কের ১৯৭৮ সােল জনতা সরকার ৪২ তম সংিবধান সংেশাধন �থেক এই 

আইন বািতল কের �দয় বত� মােন িনব�াচন সং�া� িবেরাধ এবং ঐসব পদািধকারীর 

আদালেত পুনঃ�ািপত হেয়েছ ।

২.৪ - অনুশীলনী

��াবলী

(১) িনব�াচন কিমশেনর গঠন ও কায�াবলী স�েক�  আেলাচনা কর ?
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২.৫ - িনব�ািচত ��প�ী

(১) রাজ� বসু, “জন �শাসন”, পি�মব� রাজ� পু�ক পষ�ৎ, কলকাতা -২০১০

(২) িহমাং� �ঘাষ, “ভারেতর শাসন ব�ব�া ও রাজনীিত”, িম�ম, কলকাতা -২০১০

(৩) অনািদ�মার মহাপা�, “ভারেতর শাসনব�ব�া ও রাজনীিত”, �গিতশীল 

�কাশক, কলকাতা - ২০১২

(৪) S. L. Sikri, “Indian Government and Politics” Kalyani Publisher, 

New Delhi-1997

(৫) M. V. Pylee, “Indian Government and Politics”, Asia Publishing 

House, New delhi, 1999
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ূ৩.১ - ভিমকা

৩.২ - �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশন

৩.৩ - রাজ� রা�কৃত�ক কিমশন

৩.৪ - তপিশলীী জািত ও উপজািতেদর জন� িবেশষ ব�ব�া

৩.৫ - অনুশীলনী

৩.৬ - িনব�ািচত ��প�ী

ূ৩.১ - ভিমকা

 সা�িতক কােল শাসন িবভাগ হল সরকােরর সব �থেক ���পূন� িবভাগ 

এমনিক গণতাি�ক �দশ �িলেত �দেশর সরকার শাসন িবভােগর �ধােনর নােম 

পিরিচত হেত �দখা যায় । �যমন বত� মান ভারেত (২০০৯ সােল) সরকার ‘মনেমাহন 

সরকার’ নােম অিভিহত । অবশ� শাসন িবভােগও �� অথ � আেছ (১) ব�াপক অেথ �

শাসন িবভাগ বলেত �বাঝায় �সই সম� সং�া যারা আইন �পায়েনর মাধ�েম রাে�র 

ই�ােক বা�েব �পািয়ত কের  । এই অেথ � রাে�র সেব�া� পদািধকারী ব�াি� �থেক 

সব�িন� �ের অবি�ত ব�াি�বগ� যাঁরা আইনেক �পািয়ত কেরন তাঁেদর সি�িলত 

�পেক শাসন িবভাগ বেল অধ�াপক ডাইিসর ভাষায় - “�ধানম�ী �থেক পুিলশ 

ুকম�চারী সকেলই শাসন িবভােগর অ�ভ� � - �ধু আইন িবভাগ ও িবচার িবভােগর 

কম�বৃ� বাদ ।” (২) সংকীণ � অেথ � শাসন িবভােগর সং�া হল রাে�র �ধান কম�কত� া ও 

�ধান কম�সিচেবর সিচব বৃে�র সমি� । রা� পিরচালনায় �শেষা� অেথ � শাসন িবভাগ 

অিধক ���পূন� । তাই সকল শাসন িবভােগর �� অংশ �দখা যায় গণতাি�ক রাে� - 

(ক) রাজ�ৈনিতক অংশ (খ) অরাজ�ৈনিতক অংশ । রাজ�ৈনিতক অংেশর অথ � হল 

শাসন িবভােগর �সই সম� পদািধকারী যারা জনগন �ারা িনিদ� সমেয়র জন� িনব�ািচত 

হন এবং কায�কাল �শষ হেল পুনরায় �িত�ি�তা কেরন । � বু�েদব ভ�াচায� এবং � 

রা�কৃত�ক কিমশন এবং তপিশিল জািত ও উপজািত 

স�দােয়র জন� িবেশষ ব�ব�া
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মনেমাহন িসং হেলন শাসন িবভােগর রাজ�ৈনিতক অংশ । অপরিদেক অরাজ�ৈনিতক 

অংশ হল শাসনিবভােগ �সই অংশ যারা �িতেযািগতা মূলক পরী�ার মােধ� �ায়ী ভােব 

শাসনিবভােগর সে� যু� হন । এরা হেলন শাসন িবভােগর �ায়ী কম�চারীবৃ� - যথা 

সিচব, উপসিচব, �জলা সমাহত� া, �জলা আর�াধীন �মুখ ।

 এরা সরকারী নীিতেক �পািয়ত কেরন । এরা সাধারনভােব আমলা নােম 

পিরিচত । �াধীন ভারেত সংিবধােন রা�কৃত�ক িবভাগ এঁরা যু� হেয়েছন ।

৩.২ - �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশন

 ভারেতর সংিবধােন রা�কৃত�ক (Civil Service) স�েক�  উে�খ �মেল । 

তদানুসাের িতন ধরেনর রা�কৃত�ক িবরাজ�মান । এ�িল হল -

 (১) �ক�ীয় কৃত�ক (Central Services)

 (২)  সব�ভারতীয় রা�কৃত�ক(All India Service)

 (৩) রাজ� কৃত�ক (State Service)

 �ক�ীয় কৃত�ক ও সব�ভারতীয় কৃত�ক িনেয় �ক�ীয় রা�কৃত�ক িবভাগ  গ�ত 

। রাে�র �শাসিনক কােজ �ায়ীভােব িনেয়াগ�া� সরকারী কম�চারীরা হেলন 

শাসনিবভােগর অরাজ�ৈনিতক অংশ তথা রা�কৃত�ক ।S. R. Maheswari এর মেত 

এ হল - “................ a system of employment maintained by the 

Government (Central) ..... civil service Which refer to a method of 

appointing Government employer on the basic of competitive 

exam.”  ‘ইংিলশ গভ� নেম� অ�া� পিল�ক� ’ �ে� রা�কৃত�ক বলেত মেন কেরন 

�য নারীও পু�েষেদর িনেয় গ�ত এমন এক িবশাল কম�বািহনী যাঁরা �দেশর এক �া� 

�থেক অন� �াে� পয�� আইনেক কায�কর করেত এবং �দেশর সাধারন মানুেষর সে� 

সরকােরর ঘিন� �যাগােযাগ গড়েত জাতীয় সরকারেক সতত সাহায� কেরন ।

 ভারেতর বত� মান রা�কৃত�ক ব�ব�া ি��শ আমেল রিচত ভারতীয় িবিভ� 

সািভ� স এর ঐিতহ�বাহী । তেব একটা মূলগত পাথ�ক� আেছ । তা হল ি��শ আমেল এই 

সম� সব ভারতীয় উ�পদ� কম�চারীরা িছেলন ি��শ �ােথ�র ধারক ও বাহক । এখন 

তার পিরবেত�  তারা হেলন ভারতীয় শাসক ��নীর �াথ�র�নকারী । ব�ত �াধীনতার পর 
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ভারতীয় শাসক ��ণীর �াথ�র�নকারী । ব�ত �াধীনতার পর ভারেতর রা�কৃত�েকর 

ভারতীয়করণ ঘেটেছ । সংিবধােনর ৩০৮ নং ধারা �থেক ৩২৩ নং ধারায় রা�কৃত�ক 

স�েক�  এই ব�েব�র যথাথ�তা �মেল।

৩.৩ - �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশন (UNION PUBLIC 

SERVICE COMMISSION)

 ভারতবেষ � �ায় �েশা বছর  ি��শেদর অধীেন থাকায় ি��শ আমেল �িতি�ত 

রা�কৃত�ক ব�ব�ায় উৎকষ�েক অ�ীকার করা যায় না । ফেল �াধীনতা �লােভর পর 

ূসংিবধান রচনা কােল রা�কৃত�ক ব�ব�ার �েয়াজনীয়তা অনুভত হয় এবং সংিবধােনর 

৩১৫ নং ধারায় ���ীয় রা�কৃত�ক কিমশন ও রাজ� কৃত�ক কিমশেনর কথা �ঘািষত  

হয় ।

 ব�ত ১৯১৯ সােল ভারত শাসন আইেন সব��থম ভারতবেষ � রা�কৃত�ক 

কিমশন গঠেনর �েয়াজনীয়তার কথা উে�িখত হয় । ১৯২৪ সােল লী কিমশন ভারেত 

রা�কৃত�ক কিমশন গঠেনর পে� �জারােলা যুি� উপ�াপন কের বেল “Whenever 

democratic institutor exit. Experience her shown that to secure an 

efficient civil it is essential to protect it, as far as possible, from 

political and personal influence and to give it that position of 

stability and security which is vial to its essential working as the 

immortal and efficient instrument by which government of whatever 

complexion may give effect to their policies . এই সম� সুপািরেশর 

���াপেট ১৯২৬ সােলর ১লা অে�াবর ভারেত �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশন গ�ত হয় 

। ১৯৩৫ সােল ভারত শাসন আইেন যু�রা�ীয় রা�কৃত�ক কিমশন গঠেনর কথা �ল । 

তদনুসাের উ� আইেনর ২৬৪ নং ধারায় যু�রা�ীয় রা�কৃত�ক কিমশন �িতি�ত হয় ।

�ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশেনর গঠন

 বত� মােন ভারতীয় সংইধােন ৩১৫নং ধারায় �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশন 

গঠেনর কথা বলা হেয়েছ । এর অবি�িত বাধ�তা মূলক এছাড়া বলা আেছ �ই বা 

তেতািধক রাজ� যিদ তােদর আইনসভায় এই মেম � ��াব �হণ কের বেল �য ঐ সব 
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রােজ�র এক� যু� রা�কৃত�ক কিমশন গ�ত �হাক । তাহেল সংসদ এই সব রােজ�র 

জন� এক� যু� রা�কৃত�ক কিমশন গঠন করেত পাের । আবার ৩১৮ নং ধারায় একথা 

ও বলা আেছ �য �কােনা অ�রােজ�র অনুেরাধ�েম �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশন 

রা�পিত স�িতেত সংি��� রােজ�র জন�ও কাজ করেত পাের ।

 �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশন একজন সভাপিত এবং ১০ জন সদস� িনেয় 
ৃবত� মােন (২০০৯ মাচ�  ) গ�ত হয় । এরা রা�পিত কত� ক িনেয়াগ �া� ।িনেয়াগ�াি�র 

পূেব� �েত�কেক নূন�পে� ১০ বছর সরকারী কম�চারী িহসােব কাজ করেত হয় 

।বত� মােন সভাপিত  অধ�াপক িড.িপ .আগরওয়াল উ� পেদ সমাসীন হেয়েছ । 

�ক�ীয় রা� কৃত�ক কিমশেনর সভাপিত ও সদস�েদর কায�কােলর �ময়াদ ৬ 

বছর।তেব ৬৫ বছর পূন� হেল আেগই অবসর �হণ করেত হয় ।  

     �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশন সদস�বৃ� (সভাপিতসহ) কায�কাল �শষ হবার পূেব� 

���ায় পদত�াগ করেত পােরন অথবা রা�পিত �কােনা সদস�েক অপসািরত করেত 

পােরন । ৩১৭ নং ধারায় কী কী কারেন রা�পিত কিমশন সভাপিত বা সদস� �ক 

অপসািরত করেত পােরন তাও বলা আেছ যথা- অসৎআচরন করেল, �দউিলয়া বা 

ূঅন� �কােনা সং�া �বতনভ� কম� হেল, মানিসক বা শরীিরকভােব অসু� হেল অথবা 

সরকােরর সে� �কােনা চুি�েত আব� থকেল রা�পিত এেদর পদচু�ত করেত   

পােরন । অবশ� সািভ� স কিমশেনর �কােনা সদস� বা সভাপিতর িব�ে� অিভেযাগ 

থাকেল তা সুি�মেকােট� র কােছ অনুস�ােনর জন� পাঠােত হয় । অিভেযাগ যথাথ � বেল 

সুি�মেকাট�  অিভমত �কাশ করার পর একমা� রা�পিতই তাঁেক অপসািরত করেত 

পােরন ।

 �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশেনর িনরেপ�তা র�ার জন� সংিবধােন কেয়ক� 

র�াকবেচর কথা বলা হেয়েছ । �স�িল হল -

 (১) রা�কৃত�ক কিমশেনর িনরেপ�তার র�ার জন� বিণ�ত িবেশষ প�িত 

ব�তীত অন�ভােব অপসািরত করা যােব না ।

 (২) রা�কৃত�ক কিমশেনর সদস�রা িনযু� হবার পর তাঁেদর �ােথ�র হািন কের 

চাকিরর শত� ািদর পিরবত� ন করা যােব না ।
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 (৩) রা�কৃত�ক কিমশেনর সভাপিত ও সদস�েদর �বতন, ভাতা ইত�ািদ 

সং�া� ব�ায় ভারেতর সি�ত তহিবল �থেক িনব�াহ করা হেব । এজন� সংসেদর 

অনুেমাদন লাগেব না ।

 (৪) রা�কৃত�ক কিমশেনর সদস�েদর ভিবষ�ৎ চাকির সং�া� কতক�িল িবিধ 

িনেষধ চলেত হেব । এ�িল হল -

  (ক) অবসর �হেণর পর কিমশেনর সভাপিত �ক� বা রাজ� 

সরকােরর অধীেন �কােনা চাকির �হণ করেত পারেব না ।

  (খ) রা�কৃত�ক কিমশেনর সদস�েদর কায�কােলর �ময়াদ �শষ হেল 

পুনরায় কিমশেনর সদস� িহসােব িনযু� হেত পারেবন না । ব�ািত�ম 

হল �য তাঁরা রা�কৃত�ক কিমশেনর সভাপিত িহসােব কাজ করেত 

পারেবন ।

�ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশেনর �মতা ও কাযাবিল 

 সংিবধােনর ৩২০ নং ধারায় রা�কৃত�ক কিমশেনর কায�াবিল উে�খ আেছ । 

এ�িল হল -

 (১) রা�কৃত�ক কিমশেনর �ধান কাজ হল - �ক�ীয় ও সব�ভারতীয় পদ�িল 

পূরেনর জন� পরী�া �হেণর ব�ব�া করা এই উে�েশ� কিমশন িলিখত ও �মৗিলক 

পরী�া বা সা�াৎকার �হণ কের ।

 (২) �ই বা তেতািধক রাজ� অনুেরাধ করেল রা�কৃত�ক কিমশন সংি�� 

রাজ��িলর জন� �াথ� বাছাই করার ব�ব�া করেত পাের । এছাড়া সংি�� রাজ��িলর 

জন� যু� সরকাির কম�চারী িনেয়ােগর উে�েশ� �েয়াজনীয় িনয়মাবলী �নয়ন এবং 

এসব িনয়মাবলী কায�কর করার ব�াপাের �েয়াজনীয় সাহায� সংি�� রাজ��িলেক 

করেত পাের ।

 (৩) এছাড়া �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশন সরকােরর কতক�িল ��ে� পরামশ� 

িদেয় ধােক যথা 

  (ক) �বসামিরক চাকির পদসমূেহ িনেয়াগ প�িত ।
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  (খ) �বসামিরক পদসমূেহ পেদা�িত বা এক পদে�ািত ও বদিল 

�াথ�র উপযু� িনধা� রন ।

  (গ) �ক�ীয় ও রাজ� সরকােরর অধীেন িনযু� কম�েদর শৃ�লা 

স�িক� ত যাবতীয় িবষয় ।

  (ঘ) কম�রত থাকাকালীন আঘাত �াি�র জন� �বসামিরক 

কম�চারীেদর অবসরকালীন সুেযাগ সুিবধা দািব ।

  (ঙ) �ক�ীয় ও রাজ� সরকাির কম�বৃে�র িব�ে� আনীত মামলা 

মক�মার ব�ায় িনব�ােহর িবষয় ।

ৃ  (চ) রা�পিত কত� ক ��িরত অন� �কােনা িবষয় । 

 অবশ� সংিবধােন একথাও বলা আেছ �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশন �দ� 

পরামশ� রা�পিত বা সরকার ই�া করেল �হণ নাও করেত পােরন । এছাড়া রা�পিত 

�ক�ীয় ও সব�ভারতীয় চাকিরর িকছু িনয়ম কানুন �তির কের িদেয় বলেত পােরন �য এ 

সম� িবষেয় �ক�ীয় রা�কৃত�েকর কিমশেনর পরামশ� করার �েয়াজন �ন ই । সেব�াপির 

তপশীল জািত ও উপজািত জন� সরকাির চাকিরেত আসন সংর�েণর ব�াপাের 

কিমশেনর পরামশ� �হেণর �েয়াজন হয় না । পিরেশেষ রাে�র িনরাপ�ার কারেন 

রা�পিত �য �কােনা �বসামিরক কম�চারীর পেদা�িত বা পদচু�িত ঘটেলও রা�কৃত�ক 

কিমশেনর পরামশ� �হেণর �েয়াজন হয় না ।

 (৪) ভারতীয় সংিবধােনর ৩২৩ নং ধারা অনুসাের কিমশেনর রা�পিতর কােছ 

বািষ�ক �িতেবদেনর �পেশ করেত হয় । এই �িতেবদেন কিমশন কী কী কাজ কেরেছ, 

কিমশন সরকােরর পরামশ� �হণ কেরেছ বা কেরিন, অনু�পভােব কিমশন �দ� 

পরামশ� সরকার �হণ কেরেছ বা কেরিন তার উে�খ থােক । এই �িতেবদন সংসেদ 

উপ�ািপত হয় ।

 (৫) ভারত সংিবধান বিণ�ত উপিরউ� দািয়� কিমশন পালন কের থােক । 

এছাড়া সংসদ আইন �নয়েন মাধ�েম �ক�ীয় সরকারী কম�চারী সং�া� ব�ানাের 

অিতির� দািয়� অপ�ন করেল কিমশন তা পালন কের থােক । যথা �কােনা ব�াি�েক 

�ক�ীয় সরকার সামিরকভােব িনযু� করেল এবং এক বছর অিতবািহত হেল তার 
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অনুেমাদন কিমশন িদেয় থােক ।

 �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশেনর �িত আ�া বাড়ায় কম��াথ�র সংখ�া �িতবছর 

ৃ�বেড় চেলেছ। এজন� একিবংশ শতেক �ব��িতন মেধ� তথা ই�ারেনট �ভিতর 

মাধ�েম কােজর গিত �কৃিতেক সমৃ� করা হেয়েছ । কিমশন সামেপরা �ক�প �হণ 

করা হেয়েছ ।  �াথ�েদর সে� �যাগােযাগ বৃি�র জন� ওেয়বসাইট ব�বহার কায�কর 

করেছ । 

৩.৩ - রাজ� রা�কৃত�ক কিমশন

 ভারেত �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশেনর (Union Publ ic Service 

Commission) ন�ায় অ�রাজ��িলেত রাজ� রা�কৃত�ক কিমশন থাকার সং�ান 

সংিবধােন ৩১৫ নং ধারায় উে�িখত হেয়েছ । তেব বলা হেয়েছ (১) �ই বা তেতািধক 

রাজ� আইনসভা যিদ এই মেম � িস�া� �হণ কের �য সংি�� রাজ��িলর জন� এক� 

�যৗথ রাজ� রা�কৃত�ক কিমশন (Joint State public Service Commision) 

থাকেব । তাহেল ঐ িস�াে�র িভি�েত পাল�ােম� আইন �নয়ন কের ঐ সব রােজ�র 

জন� এক� �যৗথ রা�কৃত�ক কিমশন গঠন করেত পাের । অথবা (২) �কােনা 

অ�রােজ�র রাজ�পােলর অনুেরাধ�েম �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশন সংি�� রােজ�র 

জন� কাজ করেতও পােরন । অবশ� এ�প কাজ স�াদেনর জন� রা�পিত পূব� স�নিত 

আব�শক । পি�মবে� এক� রাজ� রা�কৃত�ক কিমশন আেছ ।

 রাজ� রা�কৃত�ক কিমশেনর সদস� ও সভাপিত সংি�� রােজ�র রাজ�পাল 
ৃ ৃকত� ক িনযু� হন । কিমশেনর সদস� সংখ�াও চাকিরর শত� াবিল রাজ�পাল কত� ক ি�র 

ৃহয় । তেব �যৗথ রাজ� রা�কৃত�ক গ�ত হেল আর সদস� ও সভাপিত রা�পিত কত� ক 

িনযু� হন (৩১৬ নং ধারা) । পি�মব� রাজ� রা�কৃত�ক কিমশেনর সভাপিত সহ 
ৃসদস�রা রাজ�পাল কত� ক বত� মােন িনযু� ।

 রাজ� রা�কৃত�ক সদস�েদর �যাগ�তা স�েক�  বলা আেছ �য কিমশন 

সদস�েদর মেধ� অেধ�ক সদস�েক অ�ত ১০ বছেরর সরকাির কম�চারী িহসােব কােজ 

অিভ�তা থাকেত হেব । এেদর কায�কােলর �ময়াদ ৬ বছর । তেব ৬২ বছর পূন� হেল 

তাঁেক পূেব�র অবসর �হণ করেত হয় । িতিন ���ায় পদত�াগ করেত পাের । �ক�ীয় 
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রা�কৃত�ক কিমশেনর সদস�েদর �য রাজ� রা�কৃত�ক কিমশেনর সদস�েদরও িতিন 

অপসারণ করেত পােরন । সংিবধােনর ৩১৭ নং ধারায় বলা আেছ -

 (ক) যিদ �কােনা সদস� �দউিলয়া হেয় পেড়ন ।

 (খ) যিদ িতিন তাঁর অিফেসর বাইের অন� �কােনা অথ�কারী কােজর সে� যু� 

হন ।

 (গ) যিদ রা�পিতর মেত মানিসক ও শািররীক ভােব কােজর অেযাগ� বেল 

িবেবিচত হন তাহেল তােক পদচু�ত করা যােব ।

 এছাড়া রাজ�পাল �কােনা রাজ� রা�কৃত�ক কিমশন সদেস�র িব�ে� 

অিভেযাগ আনেল সামিয়কভােব সংি�� সদস�েক বরখা� করেত পােরন । অসদাচরন 

অিভেযােগর িভি�েত পদচূ�ত করেত হেল িবষয়� সুি�মেকােট� র কােছ পাঠােত হয় । 

সু�ীমেকােট� র িবচার িবেবচনার িভি�েত অিভযু�েক অপসািরত করা যায় ।

 রাজ� রা�কৃত�ক কিমশেনর সভাপিত সহ অন�ান� সদস�েদর �বতন ভাতা 

ইত�ািদ আইনসভা ি�র কের �দয় এবং তাঁরা তা রাজ� সি�ত তহিবল �থেক �পেয় 

থােকন । �াভািবক ভােব এ�িল রাজ� আইনসভার অনুেমাদন লােগ না ।

রাজ� রা�কৃত�ক কিমশেনর কায� বিল

 রােজ�র রা�কৃত�ক কিমশেনর �মতা ও কায�াবিল �ক�ীয় রা�কৃত�ক 
ুকিমশেনর অনু�প । সংে�েপ রাজ� রা�কৃত�ক কিমশেনর কায�াবিল ও �মতা তেল 

ধরা হল -

�থমত

 রাজ� রা�কৃত�ক কিমশেনর �ধান ও �থম কাজ হল রাজ� সরকােরর অধীন 

পদ�িলেত কম�চারী িনেয়াগ করার জন� �িতেযািগতামূলক পির�া �হেণর ব�ব�া  

করা । এ উে�েশ� কিমশন িলিখত ও �মৗিখক উভয় পরী�া �হণ কের থােক ।

ি�তীয়ত

 রাজ� সরকােরর অধীন সরকারী কম�চারীেদর িনেয়াগ, বদিল, পেদা�িত 

ইত�ািদ িবষয় ি�র কের এবং এ িবষেয় রাজ�পাল মতামত চাইেল কিমশন পরামশ� িদেয় 
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থােক ।

তৃতীয়ত

 কিমশন �িতবছর রাজ�পােলর কােছ বািষ�ক �িতেবদন কিমশন তােদর 

কােজর খিতয়ান উপি�ত কের । রাজ�পাল কিমশেনর এই�িতেবদন আবার রাজ� 

িবধানসভায় আেলাচনার জন� �পশ কের থােকন ।

ুচতথ�ত 

 রাজ� আইনসভা আইন �নয়ন কের রাজ� রা�কৃত�ক কিমশেনর �মতা ও 

কায�াবিলর স�সারন ঘটােত পাের ।

 সব�েশেষ কিমশন রাজ� সরকারেক সরকাির কম�চারীেদর নানান িবষেয় 

পরামশ� িদেয় থােক । �যমন �কােনা সরকারী কম�চাির �দাষী সাব�� হেল কী ধরেনর 

শাি� মূলক বব�া �নওয়া উিচত অথবা কম�রত থাকাকালীন �কােনা কম�চারী আঘাত 

�া� হেল তােক কী ধরেনর �িতপূরন �দওয়া হেব ইত�ািদ িবষেয় িনয়িমত পরামশ� 

িদেয় থােক । �স�ত উে�খ রাজ� রা�কৃত�ক কিমশন �দ� রাজ� সরকার 

সাধারনভােব �হণ কের থােক এবং যিদ তা �হণ  না কের তাহেল তা রাজ� িবধানসভায় 

ব�াখ�া িদেয় থােক ।

রাজ� রা�কৃত�ক কিমশেনর �াধীনতা ও িনরেপ�তা র�ার জন� ব�ব�ািদ 

 রাজ� সরকাের উৎকষ � অেনকাংশ রাজ� রা�কৃত�েকর উপর িনভ� র কের । 

কারণ স�ক কম� বাছাই ও িনেয়াগ করেত না পারেল তােদর কােছ হােত অনুগত� 

পাওয়া �যেত পাের িক� কাজ পাওয়া যায় না । �াভািবক ভােব এই সং�া িনরেপ�তা 

বজায় রাখার জন� কতক�িল ব�ব�া থাকা দরকার । ভারেতর সংিবধান কিমশেনর 

িনরেপ�তা ও �াধীনতা বজায় রাখার জন� কতক�িল ব�ব�ার কথা উে�িখত হেয়েছ ।

 (১) সংিবধােন বিণ�ত িনিদ� প�িত ছাড়া রাজ� রা�কৃত�ক কিমশনর সদস� বা 

সভাপিতেক অপসারণ করা যােব না ।

 (২) কিমশেনর সভাপিত ও সদস�রা যােত িনরেপ� ভােব তােদর কায�াবলী 

স�� করেত পােরন �স জন� তাঁেদর �বতন ও ভাতার জন� রােজ�র সি�ত তহিবল 
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হেত �দওয়া হয় । রাজ� আইন সভার উপর অনুেমাদেনর উপর িনভ� র কের না ।

 (৩) কিমশেনর সদস�েদর চাকিরর শত� ািদ ি�র কেরন রাজ�পাল । িনযুি�র পর 

তাঁেদর �াথ�হািন কের চাকিরর শত� াবলীেত �কােনা পিরবত� ন করা যায় না । ফেল 

সদস�রাও িনভ� েয় কাজ করেত পােরন ।

 (৪) রাজ�রা�কৃত�ক কিমশেনর সভাপিতবা সদস�েদর কায�কােলর �ময়াদ 

উ�ীন� হেল তাঁরা �কােনা সরকাির চাকিরেত �যাগ িদেত পােরন না ; তেব তাঁরা �ক�ীয় 

রা�কৃত�ক কিমশেনর বা অন�রােজ�র রা�কৃত�ক কিমশেনর সভাপিত বা সদস�পদ 

িনযু� হেত পােরন।

ূ রা�কৃত�ক কিমশেনর ভিমকা এযাবৎকাল �ায় সমােলাচনার উেধ�ই িছল । 

স�িত পা�াব রােজ� রা�কৃত�ক কিমশন এই ধারায় ব�তয় ঘ�েয়েছ । ঐ রােজ�র 
ৃরা�কৃত�ক কিমশেনর সভাপিত কত� ক উৎেকাচ �হেণর ��া� সম� িনরেপ� 

মানুষেক ব�ািথত কের । ব�ত �ভাগবাদী সমােজর করাল �াস �থেক রাজ� রা�কৃত�ক 

কিমশনেক অব�াহিত �দয়িন ।

৩.৪ - তপশিলজািত ও উপজািতেদর জন� িবেশষ ব�ব�া 

 ভারতীয় সংিবধােন �ষাড়শ অংেশ িতন� প�াৎপদ সংখ�ালঘু তথা তপিশলী 

জািত, তপিশলী উপজািত ও ই� ভারতীয় স�দায় সমূেহর �াথ�র�ার জন� িবেশষ 

ব�ব�া গৃহীত হৈয়েছ । সংিবধােন অবশ� তপশীল জািত ও উপজািতর �� সং�া 

�দওয়া হয় িন । �ধু বলা হেয়েছ তপিশলী জািত বংশ বা উপজািত অথবা ঐসব জািত 

বংশ বা উপজািতর �কােনা অংশ বা �গাি�েক �বাঝােব রা�পিত যােদর সরকাির 

ুিব�ি�র মাধ�েম ‘তপিশলী জািত’ বেল অ�ভ� � করেবন । তেব সংসদ আইন বেল 
ৃ ুরা�পিত কত� ক িব�ািপত তপিশলী জািতর মেধ� �কােনা জািতেক অ�রভ� করেত 

বা বাদ িদেত পাের । তেব �কােনা রােজ�র ��ে� এ�প �ঘাষণায় রা�পিতেক সংি�� 

রােজ�র রাজ�পােলর সে� পরামশ� করেত হয় ।

ু তপিশলী উপজািতল �সই সব উপজািত বা উপজািত ভ� বা তােদর �কােনা 

অংশ বা �গা�ী যােদর রা�পিত সরকাির িব�ি�র মাধ�েম ‘তপিশলী উপজািত’ বেল 

ুঅ�ভ� করেবন । এে�ে�ও �ঘাষণার পূেব� রা�পিতেক সংি�� রােজ�র রাজ�পােলর 
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ৃসে� পরামশ� করেত হয়  (৩৪২নং ধারা) সংসদ আইন �নয়েনর �ারা রা�পিত কত� ক 

�ঘািষত উপজািতর তািলকা হেত �কােনা উপজািত, বংশ বা জািতেক বা তােদর কেনা 

ুঅংশ বা �গাি�েক অ�রভ� করেত বা বাদ িদেত পাের ।

 ভারেতর সব�েশষ�া� পিরসংখ�ান অনুসাের (২০০১) �মাট জনসংখ�া িছল 

ু১০২, ৮৭, ৩৭, ৪৩৬ জন । ত�েধ� ১, ৬৬, ৫৩৬ হাজার জন তপিশলীী জািতভ� তথা 

ু�মাট জনসংখ�ার ১৬.২০% এবং ৮৪, ৩২৬ হাজার জন তপিশলীী উপজািতভ� তথা 

�মাট জনসংখ�ার ৮.২০% অথা� ৎ ভারেতর �মাট জনগেনর ২৪.৪০ % মানুষ হল 

ুতপিশলীী জািত ও উপজািত অ�রভ� । এই বাপক সংখ�ক তপিশলী জািত ও 

উপজািত স�দােয়র জন� �যসব িবশেশষ সুেযাগ সুিবধা তথা সংর�েণর ব�ব�া গৃহীত 

হেয়েছ তা এেক এেক বিণ�ত হল -

আইনসভায় আসন সংর�ণ

 তপিশলী জািত ও উপজািতর মানুেষরা যােত আইনসভা তথা �ক�ীয় ও রাজ� 

আইনসভায় জন�িতিনিধ� মূলক কে� তােদর জনসংখ�ার অনুপােত �িতিনিধ� 

করেত পাের তার জন� �লাকসভা ও রাজ� িবধানসভায় আসন সংর�েণর কথা বলা 

আেছ । বত� মােন �লাকসভায় তপিশলী জািতেদর ৭৯� ও উপজািতেদর ৪০ � আসন 

সংরি�ত ।

 মূল সংিবধােন আইন সভার আসন সংর�ণ �থেম ১০ বছর জন� বলবৎ িছল, 

পের সংিবধােন সংেশাধন কের ২০১০ সােলর ২৫জানুয়াির পয�� এই সংর�েণর 

�ময়াদ বৃি� করা হেয়েছ । �স�ত উে�খ �য তপিশলী জািত ও উপজািত মানুষেদর 

সাধারন আসন �থেকও �িত�ি�তা কের জয়জু� হেত �কােনা বাধা �নই ।

সরকাির চাকিরর ��ে� সংর�ণ

 ভারতীয় সংিবধােনর ৩৩৫ নং ধারায় �ক�ীয় ও রাজ� সরকােরর চাকির 

�দােনর ��ে� তপশীলী জািত ও উপজািতেদর িবেশষ সুেযাগ সুিবধা দােনর কথা বলা 

হেয়েছ । তেব সরকাির চাকির দােনএই সুেযাগ কতিদন বলবৎ থাকেব এ িবষেয় 

সংিবধােন সুিনিদ� � কের বলা �নই । তাই এটা ধের �নওয়া যায় �য যতিদন এই �গা�ীর 

ুজনগন আিথ�ক ও িশ�াগত িবচাের অনান� ভারতীয় জািতেগা�ী�িলর সমপয�ায়ভ� 
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না হে� ততিদন চাকির ��ে� এই সংর�ণ ব�ব�া বলবৎ থাকেব ।

 বত� মােন সরকাির চাকিরর ১৫% তপিশলী জািত ৭.৫% উপজািতেদর জন� 

সংরি�ত রাখার কথা সরকার �ঘাষণা কেরেছ । এছাড়া ৩য় ও ৪থ � �ক�ীয় সরকাির পেদ 

�ায়ী �লাক িনেয়ােগর ��ে� তপিশলীজািত ও উপজািত জনসংখ�ার আনুপািতক হাের 

িনেয়াগ করার কথাও বলা হয়েছ । পিরেশেষ ১৯৯০ সাল �থেক অন�ান� প�াৎপদ 

��নীর জন� (OBC) সরকাির চাকিরর ২৭% সংরি�ত থাকেব বেল �ঘািষত হেয়েছ । 

সরকাির চাকির লােভর ��ে� তপিশলী জািত ও উপজািতর আরও �� অিতির� 

সুিবধা �ভাগ কের থােক । (ক) চাকিরর �দােনর �য বয়ঃসীমা ধায� আেছ �সে�ে� এই 

�ই স�দােয়র বয়ঃসীমা ৫বছর িশিথল �যাগ� এবং (খ) �যাগ�তা িন�পেনর জন� 

নূ�নতম ন�র �পেত হয় �সে�ে� এরা িবেশষ ছাড় �পেয় থােক ।

িশ�া সং�া� সুেযাগ 

 তপিশলী জািত ও তপিশলী উপজািত এবং সামািজক প�াৎপদ ��নীর 

�ছেলেমেয়রা যােত িশ�ায়তেন ভিত� র ��ে� িবেশষ সুেযাগ পায় তার সং�ান 

সংিবধােন ১৫(৪) ধারা ২৯(২) নং ধারা �িলেত তপিশলী জািতর জন� ২২% ও তপিশলী 

উপজািতর জন� ৬% আসন সংর�ণ রাখার ব�ব�া আেছ । অ�ােলাপ�ািথ, 

�হািমওপ�ািথ, আয়ুেব�িদক, ইি�িনয়ািরং ও সাধারন কেলেজ ও এই সংর�ণ ব�ব�া 

কায�কর আেছ । এছাড়া তপিশলী জািত ও তপিশলী উপজািতর ছা�ছা�ীরা পাঠরত 

অব�ায় িবেশষ আিথ�ক সাহায� �পেয় থােক ।

িবেশষ আিধকািরক িনেয়াগ

 তপিশলী জািতও উপজািতর ব�ব�া ও অব�ান স�েক�  অনুস�ান করার জন� 

রা�পিত সংিবধােনর ৩৩৮ নং ধারানুসাের একজন আিধকািরক িনেয়াগ করেত পােরন । 

১৯৫৫ সােল সব��থম এ ধরেনর একজন আিধকািরক িনযু� হল - িতিন তপিশলী জািত 

ও উপজািত কিমশনার নােম খ�াত িছেলন । এই পদেক পুনগ�ঠন করা হয় ১৯৬৭  সােল 

। তখন হেত সমাজকল�াণ দ�েরর অধীেন একজন িডের�র �জনােরেলর পদ সৃি� করা 

হেয়েছ । িতিন রা�পিতর কােছ তপিশলী জািত ও উপজািতর �কৃত অব�া স�েক�  

�িতেবদন উপ�াপন কের থােকন ।
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কিমশন িনেয়াগ 

 ভারতীয় সংিবধােনর ৩৩৮ নং ধারা অনুসাের রা�পিত আেদশ জাির কের 

তপিশলী জািত ও উপজািত অধূিষত রাজ��িল তপিশলী অ�ল সমূেহর �শাসন ও 

তপিশলী উপজািতর কল�াণ স�েক�  িরেপাট�  �দােনর জন� কিমশন গঠন 

করেতপােরন । সংিবধান কায�করহবার ১০ বছেরর মেধ� এ ধরেনর কিমশন গঠন করেত 

রা�পিত বাধ� বেল সংিবধােন উে�িখত হেয়েছ । তদনুসাের ১৯৫৩ সােল কাকা 

কালেলকার কিমশন বা ১৯৭৩ সােল িব. িপ. ম�ল কিমশন গ�ত হয় । বত� মােন 

(১৯৯৯ সাল �থেক ) তপিশলী জািত ও তপিশলী উপজািতেদর জন� এক� জাতীয় 

কিমশন গ�ত হেয়েছ ।

উপজািত কল�ান ম�ী

 সংিবধান ১৬৪ (১) ধারায় অনুসাের ওিড়ষ�া, মধ��েদশ, ঝাড়খ� ও ছি�শগড় 

তপিশলী জািত ও উপজািতর কল�ান সাধেনর জন� একজন কের ভার�া� ম�ী রাখার 

কথা বলাআেছ । এই ম�ীরা তপিশলী জািত ও উপজািতেদর কল�ান স�েক�  �য সম� 

িস�া� �হণ কেরন তা রা�পিতেক সরাসির �াত কের থােকন । 

িবেশষ আিথ�ক সাহায� দান

 সংিবধান ২৭৫ নং ধারায় অনুসাের তপিশলী উপজািতেদর উ�িত িবধােনর 

জন� রাজ� সরকার �য সম� পিরক�না �হণ কের �ক�ীয় সরকার তার ব�ায় বহন কের  

থােক । এছাড়া তপিশলী অ�লসমূেহর �শাসন ব�ব�ার উ�িতর জন� �ক�ীয় সরকার 

রাজ��িলেক আিথ�ক সাহায� ও িদেয় থােক । ১৯৭৯- ৮০ সােল তপিশলী জািতসমূেহর 

সামি�ক িবকােশর জন� �য িবেশষ সাহায� দান পিরক�না �হণ করা হেয়েছ ।

যাতাযাত ও বসবােসর ��ে� সুেযাগ

 সংিবধােনর ১৯(৩) ও (৫) ধারা অনুসাের �িত� নাগিরক ভারেতর �য �কান 

�ােন যাতায়াত ও বসবাস করার অিধকার �ভাগ কেরন । এ ��ে� তপিশলী 

উপজািতেদর এক� িবেশষ সুেযাগ হল এই �য তারা �সখােন বসবাস কের �সখােন 

অন� জািতর গমনাগমন সরকার আইন কের িনিষ� কের িদেত পাের । উদাহরণ ��প 

বলা যায় পি�ম �মিদনীপুর �জলার একাংেশ �লাধা উপজািতবসবাস কের । �সই 
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এলাকায় (িবেদশী) �লাধা উপজািত ছাড়া অন� �কােনা স�দায় বসবাস করার 

অিধকারী নয় । কারন ঐ অন�সর উপজািতেদর সংর�ণ ঐ অ�েল সরকােরর বসবাস 

করার অিধকারী নয় । কারন ঐ অন�সর উপজািতেদর সংর�ণ ঐ অ�েল সরকােরর 

বসবাসর ��ে� যুি� স�ত বাধা-িনেষধ আেরাপ কেরেছ।

 ভারেত প�াৎপদ ��নীর জন� সংর�ণ থাকা উিচত িকনা এ িনেয় ব�াপক 

িবতক�  আেছ । �কউ �কউ সংর�ণ ব�ব�ার অবলুি� দািব কেরন এবং তাঁরা বেলন -

 (১) তপিশলীী স�দােয়র মানুেষরা �য সুেযাগ সুিবধা পায় তােক তােদর 

জ�গত অিধকার বেল ধের িনেয়েছ । তাই সংর�ণ ব�ব�া রদ করা আব�শক মেন হয় বা 

যা থাকা সাধারণ �ি�েত অৈনিতক, তােক বজায় রাখার জন তপিশলীী স�দােয়র 

�লােকরা আে�ালন কের থােক । এই মানিসকতা �দেশর ভিবষ�ৎ উ�িতর পে� িবপদ 

হেত পাের ।

 (২)প�াৎপদতার িভি� হল মূলত জািতগত এই জািতগত িভি� থাকার 

ফেল একই জািতর যারা অন�সর এবং যারা অ�সর তােদর মেধ� ফারাক টানা ক�কর । 

�বশ িকছু তপিশলী পিরবার আেছ যারা অত�� সমৃ� অথচ তারা ঐ পিরবাের জে�েছ 

বেল সব িকছু সুেযাগ - সুিবধা লাভ কের থােক ।

 (৩) পাঁচ দশেকর �বিশ এই সংর�ণ ব�ব�া ভারেত অব�াহত আেছ । িক� 

তার ফেল অিভে�ত আথ � সামািজক বা সাং�ৃিতক িবকাশ হয়িন । আজও �দখা যায় ব� 

সংরি�ত পদ পূরণ হে� না, �ুল সািভ� স কিমশন বা কেলজ সািভ� স কিমশন ব� 

সংরি�ত পদেক এস. িস / এস. � �থেক �জনােরল পেদ �পা�িরত করার জন� 

আেবদন করেছ ।

 (৪) িকছু িকছু পদ আেছ �যখােন �মধােকই ��� �দওয়া উিচত । িক� এই 

সংর�ণ ব�ব�া অব�াহত থাকায় িবচ�নতা �নপুন�, দ�তা ইত�ািদ পিরবেত�  �ধু জাত 

পাতেক �াধান� িদেত হয় । ফেল তা �দেশর সামি�ক িবকাশেক �িতহত কের ।

 (৫) ভারেত সমােজর প�াৎপ� তােক রাজ�ৈনিতক সুিবধালােভর হািতয়ার 

িহসােব ব�বহার করার �বণতা �দখা যায় । কারণ রাজ�ৈনিতক দল�িল �মতা দখল ও 

�মতােক র�া করার �কৗশল িহসােব সংর�ণ ব�ব�ােক ব�বহার কের থােক ।
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 (৬) ব� সময় ধের সংর�ণ ব�ব�া চালু থাকেল উ�জািতর �মধাবী ব�াি�রা 

বি�ত হন । পিরবেত�  িন�জািতর িন�মােনর ব�াি�রা িবিভ� কােজ িনযু� হন । ফেল 

�দেশর সামি�ক মান �নেম যায় এবং সামািজক ��ে� িবেরাধ ও উে�জনা বৃি� পায় ।

 তেব জাতীয় ঐক� ও সংহিতর �ােথ � প�াৎপদ স�দােয়র জন� সংর�ণ 

ব�ব�া চালু থাকা আবশ�ক । কারন এখনও ব� মানুষ আজও যােদর অব�া অবন�নীয় । 
ুতারা সরকােরর সাহায� বা সমথ�ন না �পেল �কােনা িদনই মাথা তেল দাঁড়ােত পারেব না। 

বত� মান আথ � সামািজক কাঠােমায় যারা সবার িনেচ বা সবার িপছেন তােদর জাতীয় 

জীবেনর মূল ��ােতর সে� যু� করেত হেল সংর�ণ ব�ব�ােক অব�াহত রাখা জ�ির । 

তেব সংর�েণ ব�ব�ার মধ� িদেয় অন�সরতা সমস�ার �ায়ী সমাধান স�ব নয় । ব�ত 

আমােদর মেতা দির� �দেশ অন�সরতা বা প�াৎপদতা মাপকা� জািতিভি�ক না 

হেয় অথ�ৈনিতক িভি�েত হওয়া বা�নীয় । দি�ন ভারেত �া�ণরা বণ � ��� হেয়ও 

আজ দাির�তার কারেণ তপিশলী জািত হেত আ�হী ।

৩.৫ - অনুশীলনী

সংি�� ��াবলী

(১) �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশেনর গঠন স�েক�  আেলাচনা কর ?

(২) রাজ� রা�কৃত�ক কিমশন িকভােব গ�ত হয় ?

রচনাধম� ��াবলী

(১) �ক�ীয় রা�কৃত�ক কিমশেনর গঠন ও কায�াবলী আেলাচনা কর ?

(২) রাজ� রা�কৃত�ক কিমশেনর গঠন ও কায�াবলী আেলাচনা কর ?

(৩) ভারতীয় সংিবধােন তপশীিল জািত ও উপজািতেদর কী�প ব�ব�া �হণ করা 

হেয়েছ ?

৩.৬ - িনব�ািচত ��প�ী

(১) রাজ�� বসু, “জন�শাসন”, পি�মব� রাজ�পু�ক পষ�দ, কলকাতা, ২০১০

(২)িশউিল সরকার, “ভারেতর �শাসন”, পি�মব� রাজ� পু�ক পষ�দ, কলকাতা -
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২০১২

(৩) িহমাং� �ঘাষ, “ভারেতর শাসন ব�ব�া ও রাজ�নীিত”, িম�ম, কলকাতা- ২০১০

(৪) S. KL. Sikri, “Indian Government and Politics”:, Kalyani 

Publisher, New Delhi - 1997.��নী
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ূ৪.১ - ভিমকা

৪.২ - �ামীন �ায়�শাসন ব�ব�া

৪.৩- ি�পুরার �পৗর শাসন

৪.৪ - ি�পুরা উপজািত এলাকা �শািসত �জলা পিরষদ (TTAADC)

৪.৫ - অনুশীলনী

৪.৬ -িনব�ািচত ��প�ী

ূ৪.১ - ভিমকা 

 মূল ভারতীয় সংিবধােন �ানীয় �ায়�শাসন স�েক�  �কান উে�খ িছল না 

�কবল িনেদ� শমূলক নীিতর মাধ�েম প�ােয়েত ব�ব�া �পায়েনর ইি�ত িছল । ১৯৫৭ 
ৃসােল বলব�রাই �মেহতার �নতে� গ�ত কিম� ভারেতর প�ােয়ত ব�ব�া তথা 

�ায়�শাসন ব�ব�ার পে� রায় �দয় । �মেহতা কিম�র সুপািরশ অনুযায়ী িবিভ� রােজ� 

প�ােয়ত ব�ব�া �বিত� ত হয়। িক� এব�াপাের িবেশষ অ�গিত না হওয়ায় ১৯৭৭ সােল 

অেশাক �মেহতা কিম�, ১৯৮৫ সােল িজ. িভ. �ক. রাও কিম� এবং ১৯৮৬ সােল এল. 

এম. িসংভী কিম� গ�ত  প�ােয়ত ব�ব�ােক শি�শালী করার জন রােজ�র এি�য়ার 

ও কােজর এলাকা স�িচত হে� এরকম নানা সমােলাচনা িবিভ� কিম�র �িতেবদেন 

ল�� করা যায় । ১৯৯২ সােল ৭৩ তম ও ৭৪ তম সংিবধান সংেশাধেনর মাধ�েম 

প�ােয়ত ও �পৗরসভার গঠন, িনব�াচন - িবষয়ক ব�ব� সংিবধােনর একাদশ 

ুতফিশেলর অ�ভ� � ।

৪.২ - ি�পুরার �ামীন শাসন ব�ব�া (Rural Government in 

Tripura) 

 ১৯৪৯ সােল ি�পুরা ভারেতর সােথ সংযু� হওয়ার আেগ �দশীয় রাজ� িছল, 

ি�পুরার �ায়�শাসন ব�ব�া
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�যখােন উপজািত �থার উপর িভি� কের প�ােয়ত �ের িবিভ� �িত�ান গেড় ওেঠ । 

এই �িত�ান�িল গণতাি�ক প�িতেত িনজ� স�দােয়র ��ে� নানারকম িস�া� 

�হন করত । তেব �াথিমক পয�ােয় নারীরা এইসব �াম পিরষদ�িলেত অংশ�হন করত 

না । ১৯৫০ এর দশেকর বামপ�ী আে�ালেনর কারেণ িবিভ� �ায়� শাসন �িত�ােনর 

সূচনা হেত থােক । ১৯৬২ সােলর �ম মােস �থম িবিধব� �িত�ান িহেসেব িজরািনয়া 

অ�েল �াম প�ােয়ত (Gaon Panchayet) �িতি�ত হয় এবং ১৯৬৭ সােলর মেধ� 

�াম প�ােয়েতর পাশাপািশ ৪৬৭ � �ামসভা গেড় ওেঠ । এছাড়া এই সময় ১৩৮ � 

ন�ায় প�ােয়ত ও গ�ত হয় । ১৯৭৮ সাল পয�� ি�পুরায় এক �রীয় প�ােয়ত ব�ব�া 

�চিলত িছল এবং ১৯৭৮ সােল বাম�� সরকার �মতায় আসার পর ি�-�রীয় 

প�ােয়ত ব�ব�ার সূচনা কের । এই সময় ি�পুরা �ক প�ােয়ত সিমিত আইন পাশ হয় । 

এই আইেনর মাধ�েম �ভাট �দবার নূ�নতম ববস ২১ �থেক কিমেয় ১৮ বছর করা হয় 

এবং তপিশিল জািত ও উপজািত স�দােয়র �িতিনিধ� সুিনি�ত করা হয় । ১৯৯২ 

সােল ৭৩ তম সংিবধান সংেশাধেনর মাধ�েম ‘ি�পুরা প�ােয়ত আইন’ কায�কর হয় । 

তেব এই আইন “ি�পুরা উপজািত অ�ল �শািসত �জলাপিরষদ” (Tripura Tribal 

Areas Autonomous District Council)সমূেহ কায�কর হেব না । বত� মােন ি�পুরা 

ি�-�রীয় প�ােয়ত ব�ব�া �চিলত ।

(১) �জলা পিরষদ (Zilla Parishad)

 �জলা পিরষদ হল প�ােয়ত ব�ব�ার সেব�া� �র । �পৗরসভা, িব�ািপত 

এলাকা ও �সন�াবাস এলাকােক �জলাপিরষদেদর এি�য়ােরর বাইের রাখা হয় । 

বত� মােন ি�পুরােত ৮� �জলাপিরষদ িবদ�মান ।

গঠন 

ৃ �জলা পিরষেদরসদস�রা জনগণ কতক সরাসির িনব�ািচত হন । িকছু 

পদািধকার বেল সদস� থাকার িতন ধরেনর সদস� �দখা যায় - �জলার �িত� সিমিত বা 

�ক এলাকা �থেকিনব�ািচত সদস�, পদািধকার বেল সংি�� প�ােয়ত সিমিতর 

সভাপিতবৃ� এবং �জলা বা �জলার �কান অংশ �থেক িনব�ািচত �লাকসভা ও 

িবধানসভার সদস�বৃ� এবং �জলায়বসবাসকারী রাজ�সভার সদস�গণ । �জলাপিরষেদ 

তপিশিল জািত ও উপজািতেদর জন� আসন সংর�ন এবং অসংরি�ত আসেনর এক 
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তৃতীয়াংশ আসন মিহলােদর জন� সংরি�ত থােক ।

কায� কাল

 �াম প�ােয়ত ও প�ােয়ত সিমিতর মেতা �জলা পিরষেদর সদস�বৃ� পাঁচ 

বছেরর জন� িনব�ািচত হন । চির�হীনতা ও �ফৗজদাির অপরােধর জন� ৬মােসর �বশী 

কারাদে� দি�ত হেল বা �জলা পিরষেদর সদস� পেদর �মৗল �যৗগ�তা হারােল বা 

একািধক�েম �জলা পিরষেদর িতন� সভার অনুপি�ত থাকেল �জলা পিরষেদর 

সদস� পেদর অবসান ঘেট ।

সভািধপিত ও সহকাির সভািধপিত

 িনব�াচেনর পর �জলা পিরষেদর �থম সভায় সদস�রা িনেজেদর মেধ� �থেক 

একজন সভািধপিত ও একজন সহকাির সভািধপিত িনব�ািচত কেরন । পদািধকার বেল 

সদস�পদ অজ� নকাির �কােনা সদস� সভািধপিত বা সহকাির সভািধপিত হেত পােরন   
ৃনা । সভািধপিত হেলন �জলা পিরষেদর সেব�া� কত�স�� পদািধকারী সুতরাং 

�জলাপিরষেদর সকল কম�চারী িনেয়াগও তােদর কােজর তদারক, আিথ�ক ও 

�শাসিনক দািয়�ভার তােকই বহন করেত হয় ।

সভা

 �িত িতনমােস কমপে� একবার �জলা পিরষেদর সভাআ�ান করা হেব । এই 

সভার সভাপিত� করেবন সভা উপি�ত সদস�গেনর মেধ� �থেক একজনেক ঐ সভার 

সভাপিত হওয়ার জন� িনব�ািচত করা হয় ।

কায� াবলী ও �মতা 

 �ামপ�ােয়ত বা প�ােয়ত সিমিত �য সম� কায�াবলী স�াদন কের �ায় 

অনু�প কায�াবলী  �জলা �ের �জলা পিরষদ স�াদন কের থােক । �জলা পিরষদ পাঁচ 

বছেরর জন� এক� উ�য়ন পিরক�না রচনা কের এবং �েত�ক বছেরর জন� এক� 

বািষ�ক পিরক�না �হন কের প�ােয়ত আইেনর মাধ�েম �মতা �িলেক �পািয়ত  

কের । �জলা পিরষেদর কায�াবলী সংে�েপ আেলাচনা করা হল -

 (১) কৃিষ, প�পালন. িশ�ািদ, সমবায় আে�ালন, �ামীন ঋন, জল সরবরাহ, 
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�সচ, জন�া��, িচিকৎসালয়, �াথিমক, মাধ�িমক ও বয়� িশ�া স�িক� ত �ক� �হন 

ও আিথ�ক সাহায� �দান করা ।

 (২) রাজ� সরকার বা �ক�ীয় সরকার আেরািপত �ক�সমূহ বা�বািয়তকরা ।

 (৩) জনিহতকর কায� পিরচালনা করা ।

 (৪)িবদ�ালয়, জনিহতকর �িত�ান ও �লাকিহতকর সংগঠনেক অনুদান 

�দান করা ।

 (৫) �যুি� িশ�া বা অন�ান� বৃি�মূলক িশ�ার �সার ঘটােনা ।

 (৬) �ামীন হাট ও বাজার�িল পিরচালনা করা।

 (৭) �ামপ�ােয়ত ও প�ােয়ত সিমিতেক আিথ�ক অনুদান ।

 (৮) আত� েদর �ােনর জন� ব�ব�া �হন করা ।

 (৯) �জলার প�ােয়র সিমিত�িলর উ�য়ন পিরক�না ও �ক� সমূেহর মেধ� 

সম�য় গঠন করা ।

 (১০) �জলার প�ােয়ত সিমিত�িলর আয়-ব�ােয়র িহসাব পরী�া ও 

অনুেমাদন ।

আেয়র উৎস 

 �জলা পিরষেদর আেয়র �ধান উৎস�িল হল - �ক�ীয় ও রাজ� সরকার 
ৃ ূকতক ভিম রাজে�র অংশ, �ক�ীয়ও রাজ� সরকার �দ� ঋন, পথ কর, পূত�  কর, 

স�ি� কর, জিরমানা বাবদ কর ইত�ািদ । তেব �জলা পিরষেদর বািষ�ক আয় ব�ােয়র 
ৃিহেসব রাজ� সরকার কতক অনুেমািদত হেত হয় । রাজ� সরকার বােজেটর �কােনা 

অংেশর পিরবত� েনর জন� সুপািরশ ও করেত পাের ।

(২) প�ােয়ত সিমিত

 ১৯৯৩ সােলর ি�পুরা প�ােবত আইন অনুযায়ী ি�-�রীয় �ায়�শাসন 

ব�ব�ার ি�তীয় পয�ায় হল প�ােয়ত সিমিত । বত� মােন ি�পুরােত ৩৫� প�ােয়ত 

সিমিত িবদ�মান ।
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গঠন

 ১৯৯৩ সােল ি�পুরা প�ােয়ত আইন অণুসের প�ােয়ত সিমিতর সদস�গন 
ৃজনগণ কতক সরাসির িনব�ািচত হন, আবার সংি�� প�ােয়ত সিমিতেত বা 

প�ােয়তসিমিতর �কান অংেশ বসবাসকারী আইনসভার সদস�রাও প�ােয়র সিমিতর 

সদস� িহেসেব িবেবিচত হন । আবার সংি�� �েকর �াম প�ােয়েতর �ধানরাও 

পদািধকার বেল সদস� িহেসেব িবেবিচত হন ।

কায� কাল

 প�ােয়ত সিমিতর সদস�েদর কায�কােলর �ময়াদ পাঁচ বছর । প�ােয়ত 

সিমিতর সদস�েদর পদচূ�ত করার �মতা মহা�মা শাসেকর হােত িনেয়ািজত । 

চির�হীনতা এবং �ফৗজদাির অপরােধর জন� ৬মােসর �বশী কারাদ� �ভাগ কের 

থাকেল বা িবনা অনুমিতেত প�ােয়ত সিমিতর িতন� সভায় অনুপি�ত থাকেল বা 

�দউিলয়া, িবকৃত মি�� ইত�ািদ বেল �মািনত হেল প�ােয়ত সিমিতর �যেকােনা 

সদস�েক পদচূ�ত করা যায় ।

সভাপিত ও সহকাির সভাপিত

 প�ােয়ত সিমিতর সদস�ব� িনেজেদর  মেধ� �থেক একজন সভাপিত ও 

একজন সহকাির সভাপিত িনব�াচন কের । �ক �ের এরাই সব�ািধক ���পূন� ব�াি�� 

ও �শাসিনক �ধান । �ক উ�য়ন আিধকািরক (B.D.O) পদািধকার বেল প�ােয়ত 

সিমিতর িনব�াহী আিধকািরক এবং প�ােয়ত সিমিতর সভায় উপি�ত থাকেত পােরন ।

সভা 

 বত� মান প�ােয়ত আইেন ২মাস অ�র এক� কের সভা আ�ােনর কথা বলা 

হেয়েছ । সভার �ান, তািরখ ও সময় আেগ �না�শ িদেয় জানােনা হয় । �িত সভায় 

সভাপিত� কেরন সভাপিত । তাঁর অনুপি�িতেত সহকাির সভাপিত সভার কাজ 

পিরচালনা কেরন । উভেয়ই অনুপি�ত থাকেল িনেজেদর মেধ� �থেক একজনেক 

সভাপিত িনব�ািচত করা হয় ।

�মতাও কায� াবলী

 নবপয�ােয় গ�ত প�ােয়ত সিমিতর কায�াবিল ১৯৯৩ সােলর প�ােয়ত 
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আইেন বিণ�ত হয় । �সই অনুসাের প�ােয়ত সিমিতর কায�াবলী হল -

 (১) কৃিষ, প�পালন, ��র িশ�,সমবায় আে�ালন, �ামীন বন, জল 

সরবরাহ, �সচ, জন�া��, িচিকৎসালয়, �যাগােযাগ, �াথিমক ও বয়� িশ�া, 

সামািজক সমৃি� এবং আিথ�ক সাহায� �দােনর ব�ব�া করা ।

ৃ (২) রাজ� সরকার কতক আেরািপত �য �কােনা �ক� বা কায��ম বা�বািবত 

করা ।

 (৩) �য �কােনা জনিহতকর কায� পিরচালনা করা বা প�ােয়ত সিমিতর 

অিধন� �য �কােনা �িত�ান বা সংগঠন পিরচালনা করা ল

 (৪) প�ােয়ত অিধন� �য �কােনা িবদ�ালয়, জন�িত�ান ও জনকল�াণকর 

সংগঠনেক অনুদান �দান করা ।

 (৫) �জলা পিরষদ বা �াম প�ােয়তেক অনুদান �দওয়া ।

 (৬) রাজ� সরকােরর অনুেমাদন সােপে� প�ােয়ত সিমিতর অ�গ�ত �কােনা 

�পৗরসভা থাকেল জলসরবরাহ বা মহামাির �িতেরােধ গৃিহত ব�ব�ািদ বাবদ ব�ায় করা ।

 (৭) আত� েদর �ােনর জন� ব�ব�া করা ।

 (৮) প�ােয়ত সিমিতর অ�গ�ত উ�য়নমূলক পিরক�না ও �কে�র মেধ� 

সম�য় গঠন করা ।

 (৯) প�ােয়ত সিমিতর অ�গ�ত �াম প�ােয়ত �িলর বােজট পরী�া ও 

অনুেমাদন করা ।

 এছাড়া �জলাপিরষদ বা রাজ� সরকার আেরািপত নানািবধ কায�াবলী ও 

প�ােয়ত সিমিত কের থােক ।

আেয়র উৎস

 উপিরউ� কায�াবলী সুচা�ভােব স�� করার জন� প�ােয়ত আইেন 

প�ােয়ত সিমিতর আেয়র উৎস িনধা� িরত করা হেয়েছ । �স�িল হল -

 যানবাহেনর ওপর ধায� কর, �রিজে�শন িফ, হাট ও বাজােরর ওপের ধায� 

লাইেস� িফ, জল ও রা�াঘাট আেলািকত করার জন� ধায�কর ইত�ািদ । এছাড়া �ক�ীয় 
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সরকার, রাজ�সরকার ও �জলা পিরষদ �থেক িনয়িমত আিথ�ক সাহায� �পেয় থােক ।

(৩) �াম প�ােয়ত

 ি��রীয় প�ােয়ত ব�ব�ায় সব�িন� �র �াম প�ােয়ত । প�ােয়ত আইন 

অনুসাের �কােনা এক�েমৗজা বা তার অংশ অথবা পর�র সংল� কেয়ক� �মৗজার 

সমি� বা তােদর অংশসমূহেক িনেয় এক� �াম গ�ত হেব । রাজ� সরকার �িত� 

‘�ােমর’ জন� �ােমর নামানুসাের ‘�ামপ�ােয়ত’ গঠন কের ।

গঠন

ু �য সব �ামবাসী িবধান সভার �ভাটদাতা িহেসেব তািলকাভ� তারা �গাপন 

�ভাটদান প�িতর মাধ�েম সরাসির �ামপ�ােয়েতর সদস�েদর িনব�ািচত  করেত   

পাের । ি�পুরার িবধানসভার �ভাটদাতারা �াম প�ােয়ত সদস�েদর িনব�ািচত করেত 

পারেব এবং অণািধক পেনেরা এবং সব�িন� নয় িনব�ািচত সদস� িনেয় �াম প�ােয়ত এর 

সদস� সংখ�া কত হেব তা ি�পুরা সরকার িনযু� ভার�া� আিধকািরক ি�র কের  

�দেবন । প�ােয়ত আইেন তপিশিল জািত ও উপজািতেদর জন� আসন সংর�েনর 

ব�ব�া আেছ ।

কায� কাল

 ১৯৯৩ সােলর প�ােয়ত আইন অনুসাের �াম প�ােয়েতর কায�কােলর 

�ময়াদ পাঁচ বছর । একবার �ামপ�ােয়ত সদস� িনব�ািচত হেল তােক ঐ িনিদ� সমেয়র 

মেধ� অপসািরত করার �মতা �ামপ�ােয়ত বা �ভাটদাতােদর �নই । �ধুমা� মহ�মা 

শাসক তােদর িবিভ� কারেন অথা� ৎ �ফৗজদাির দ�িবিধেত দি�ত হেল বা পরপর 

িতন� �বঠেক অনুপি�ত হেল অথবা �েদয় কর বা িফ না িদেল অপসািরত করেত 

পােরন ।

�ধান ও উপ�ধান

 �াম প�ােয়ত সদস�বৃ� �থেক একজন �ধান ও একজন উপ�ধান িনব�ািচত 

হন । এঁরাই এই �েরর সেব�া� পদািধকারী �ধােনর অনুপি�িতেত উপ�ধান �ধােনর 

যাবতীয় কাজকম � স�াদন কেরন । প�ােয়ত আইন অনুসাের �ধান ও উপ�ধান 

িনিদ� � �বতন �পেয় থােকন ।
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�ামসভা

 �িতমােস �াম প�ােয়েতর নূন�তম এক� �বঠক আ�ান করেত হয় । এই 
ৃমািসক �বঠক ছাড়া ‘তলিব সভা’  আ�ােনর  ব�ব�াও আেছ । এক ততীয়াংশ �াম 

প�ােয়ত সদস� উপি�ত থাকেল সভার �কারাম হয় । �িত� সভায় সভাপিত� কেরন 

�ধান এবং তাঁর অনুপি�িত উপ�ধান । �ভাট �হেনর সময় �কােনা ��ােবর পে� ও 

িবপে� সমান সংখ�ক �ভাট পড়েল সভাপিত এক� িনন�ায়ক �ভাট িদেত পােরন । তেব 

�ধান বা উপ�ধানেক অপসািরত করার জািরর িভি�েত আ�ত সভায় সভাপিতর 

�কােনা িনন�ায়ক �ভাট থােক না ।

�মতাও কায� াবলী

ৃ তনমূল পয�ােয় �ামীন কম�কাে�র �ক�িব�ু িহেসেব �াম প�ােয়ত�িল 

আবিত� ত হয় এবং �সই কারেণ ব�িবধ কােজর দািয়� এই সং�ার ওপর বত� ায় । �সই 

অনুসাের �ামপ�ােয়েতর �মতা ও কায�াবলীেক িতনভােগ ভাগ করা যায় । অবশ� 

পালনীয় কত� ব�, অন�ান� কত� ব� এবং ই�াধীন কত� ব� ।

অবশ� পালনীয় কত� ব�

 (১) জন�া�� সংর�ন, ময়লা িন�াশন, জল িন�াশন ও অপির��তা িনবারণ 

করা ।

 (২) ম�ােলিরয়া,�� ব�, কেলরা এবং অন�ান� মহামারী িনবারেণর ব�ব�া   

করা ।

 (৩) পানীয় জল সরবরাহ, জলাধার পির�ার ও তা জীবানুমু� করা ।

 (৪) জলপথ সংর�ন, �মরামত ও িনমা� ন করা ।

 (৫) �াম প�ােয়েতর মািলকানাধীন ঘরাবািড়র ও স�ি�র সংর�ন বা 

�মরামত করা।

 (৬) সমাজ ও অ�েলর উ�য়ন কম � পিরচালনার জন� ���া�ম   সংগ�ত 

করা ।

 (৭) �াম প�ােয়েতর তহিবল িনয়�ন ও পিরচালনা করা ।
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 (৮) প�ােয়েতর িনজ� এলাকাধীন �চৗিকদার ও দফাদারেদর ত�াবধান ও 

িনয়�ন করা ইত�ািদ ।

অন�ান� কত� ব�

 রাজ� সরকার �য সম� কত� ব� �াম প�ােয়েতর হােত সমথ�ন কের �সই সম� 

কায�াবিল অন�ান� কত� ব� নােম িচি�ত । �স�িল হল -

  (১) �াথিমক, সামািজক, �যুি�গত বা বৃি�মূলক িশ�াদােনর ব�ব�া করা ।

 (২) �ামীন িচিকৎসােক�, �া��েক�, �সূিত সদন ও িশ� ম�ল �ক� �াপন 

করা ।

 (৩) �খয়াঘাট পিরচালনা করা ।

 (৪) জলেসেচর ব�ব�া কের । 

 (৫) �� ও অনাথেদর ত�াবধান করা ।

 (৬) বা�হারােদর পুনব�াসন দান ।

 (৭) �ােম সরকাির সাহায� �পৗেছ �দবার দািয়� পালন করা ।

 (৮) পিতত জিমর পুন��ার এবং �সখােন চােষর ব�ব�া করা ।

 (৯) সমবায় িভি�েত �ােমর জিম ও অন�ান� স�দ পিরচালনার ব�ব�া করা 

ইত�ািদ ।

ই�াধীন কত� ব�

 �য সম� দািয়� �াম প�ােয়ত ���ায় পালন কের থােক �স�িল ই�াধীন 

কত� ব� �েপ পিরিচত । তেব রাজ� সরকার এই�প কােজর দািয়� পালেনর জন� �াম 

প�ােয়ত �িলেক িনেদ� শ িদেত পাের । এই কাজ�িল হল -

 (১) জনসাধারেনর ব�ব�ত রা�া সমূেহর জন� আেলার ব�ব�া করা ।

 (২) জনপেথর ধাের ও অন�ান� সাব�জনীন �ােন বৃ�েরাপন ও বনসৃজন করা ।

 (৩) �প, পু�িরনী ও দীিঘ খনন করা ।
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 (৪) বাজার িনমা� ন, িনয়�ন, আন�ানু�ােনর আেয়াজন, �মলা ও হাট বসােনা 

এবং িনয়�ন করা ।

 (৫) সরকারী ঋন�াি�,িবতরন এবং পিরেশােধর িবষেয় কৃষকেদর সাহায� ও 

পরামশ� �দান করা ।

 (৬) অ�া��কর িনচুজিম ভরাট এবং অ�া��কর �ানসমূেহর উ�িতসাধন  

করা ।

 (৭) ��াগার ও পাঠাগার �াপন ও তার পিরচালনা করা  ।

 (৮) চুির ডাকািত িনবারেণ সহায়তা করা ।

ৃ (৯) জন�া��,জনসুিবধা �ভিত সমৃি� কারক কাজ করা ইত�ািদ ।

�াম সংসদ

 �িত� িনব�াচন ��ে� এক এক� �াম সংসদ গেড় উঠেব । �াম সংসেদর সভা 
ৃ�ধান কতক আহূত হেব বছের �বার সভা অনুি�ত হেব । এছাড়া জ�ির সভাও 

আহবান করা যােব । এক -দশমাংশ সদেস�র উপি�িতেত �কারাম হয় । সভা আ�ােনর 

আেগ �াম সংসেদর সকল সদস�েক অবিহত করেত হেব । �াম সংসেদর �ধান 

কাজ�িল হল - �ােমর অথ�ৈনিতক িবকােশর নীিত িনধা� রন �সই অনুসাের পিরক�না 

রচনা, দির� �রীকরন কম�সূচীর জন� উপকৃত ব�াি�েদর তািলকা রচনা করা , 

�বিনিফিসয়াির কিম� গঠন কর ।

আেয়র উৎস

 উপিরউ� কায�াবলীেক সুচা�ভােব সমাধান করার জন� �াম প�ােয়েতর 

আিথ�ক সহায়তার কথা বলা হেয়েছ । �াম প�ােয়েতর আেয়র উৎস হল - সরকার 

�দ� আিথ�ক অনুদান, কর �থেক সংগৃহীত আয়, ঋন ইত�ািদ । জিম, ঘরবািড়, পু�র, 

�পশা, বৃি�, যানবাহন, গৃহিনমা� ন ইত�ািদর ওপর প�ােয়ত কর ধায� কের থােক । তেব 

�াম প�ােয়েতর আেয়র �ধান উৎস হল �ক�ীয় সরকার, রাজ� সরকার, �জলা 
ৃপিরষদ, প�ােয়ত সিমিত কতক আিথ�ক অনুদান বা সাহায� ।

 তেব প�ােয়েতর কােজ িবরাট সাফল� সে�ও �ামীন মানুেষর অেনক চািহদা 
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অপূন� �থেক �গেছ । এর জন� রাজ� ও �ক� সরকারর একেযােগ উেদ�াগ �নওয়া 

আবশ�ক । যাইেহাক, ি�পুরার প�ােয়ত বব�া সম� �দেশর �ি� আকষ�ন করেত 

স�ম হেয়েছ ।

৪.৩ - ি�পুরার �পৗর শাসন

 ৭৪তম সংিবধান সংেশাধন আইন অনুসাের জনগণনাকৃত শহের িতন�কােরর 

�পৗর শাসেনর কথা বলা হেয়েছ । �পৗর কেপ�ােরশন, �পৗরসভা এবং নগর প�েয়ত । 

�পার কেপ�ােরশন বেড়া শহর, �পৗরসভা �ছাট শহর এবং নগর প�ােয়ত হল �াম 

�থেক শহের উ�রন ঘেটেছ এমন জনপেদর ��ে� �েযাজ� ।

(১) �পৗর কেপ�ােরশন

 ভারেত �ামীন জনসংখ�ার আিধক� থাকেলও শহের বসবাসকারী মানুেষর 

সংখ�া কম নয় । ১৯৯১ সােলর জনগণনা অনুসাের ভারেত �মাট ৩৬০৯ � শহর আেছ 

এবং এই শহর�িলেত ২১েকা� ৪০ ল� মানুষবসবাস কারী জনগেণর সংখ�া হল 

২৮,৫৩,৫৪,৯৫৪ অথা� ৎ জনসংখ�ার ২৭.৭৮% ।

 বত� মােন �পৗর কেপ�ােরশন এলাকা বলেত বেড়া শহরেক �বাঝায় । ি�পুরায় 

এরকম বেড়া শহেরর সংখ�া ১� আগরতলা �পৗর কেপ�ােরশন ।

আগরতলা �পৗর কেপ�ােরশন

 ১৮৩৮ সােল মহারাজা কৃ�িকেশার মািণক� আগরতলা শহর� �িত�া  

কেরন । মহারাজাচ� মািনেক�র সময় কােল আগরতলা �পৗর কেপ�ােরশন গ�ত হয় 

(১৮৭১) । বত� মােন ৪৯� ওয়ােড� র কাউি�লারেদর িনেয় আগরতলা �পৗর 

কেপ�ােরশন� গ�ত । কাউি�লাররা িনেজেদর মেধ� �থেক একজনেক �ময়র িনব�ািচত 

কের সভার কাজ পিরচালনা করার জন� এবং একজনেক সভাপিত িনব�ািচত করা হয় । 
ুসভাপিতর পদ শূন� হেল িনেজেদর মেধ� �থেক নতন সভাপিত িনব�াচন করা হয় ।

�পৗর কেপ�ােরশেনর �ময়র

ৃ কেপ�ােরশেনর শাসন িবষয়ক �ধান কতপ� িহেসেব �ময়র কাজ কেরন । 

িতিন �পৗর কেপ�ােরশেনর সদস�েদর �ারা িনব�ািচত হন । �ময়র কাজ স�াদন করার 
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জন� একজন �ডপু� �ময়র ও কেয়কজন �ময়র পিরষেদ গঠন কেরন । এেক স-পিরষদ 

ূ�ময়র ও বলাহয় । �ময়েরর ভিমকা রােজ�র মুখ�ম�ী বা �কে�র �ধানম�ীর অনু�প । 

তেব তাঁর ��� �ধুমা� সংি�� �পৗর কেপ�ােরশেনর এলাকায় সীমাব� ।

 �পৗর কেপ�ােরশেন ৪ ধরেনর কিম� গঠেনর কথা বলা আেছ । যথা -

�পৗর িহসাব পরী�া কিম�

 কেপ�ােরেনর সদস�েদর সমানুপািতক �িতিনিধে�র িভি�েত এই কিম�র 

সদস�রা িনব�ািচত হয় । এই কিম�র কাজ হল িহেসব পরী�া করা । অিডটিরেপাট�  
ৃপরী�া করা, অিডট িরেপাট�  স�েক�  �িতেবদন উপি�ত করা এবং কেপ�ােরশন কতক 

অন� �য �কােনা আিথ�ক কাজ স�াদন করা ।

বেরা কিম�

 �মাটামু�১০� ওয়াড�  িনেয় এক� বেরা কিম� গ�ত হয় । বেরা কিম�েত 

কেপ�ােরশেনর কাউি�লরগনই থােকন।এই কিম�র কাজ হল জল িন�াশেনর ব�ব�া 

করা, পাক� , উদ�ান, রা�াঘাট িনমা� ন, বি� উ�য়ন এবং সংি�� বেরা এলাকায় কম�রত 

অিফসার ও কম�েদর িন�েদ� শ দান ।

ওয়াড�  কিম�

 �িত� ওয়ােড�  এক� কের ওয়াড�  কিম� থােক । সংি�� ওয়ােড� র কাউি�লর 

ঐ ওয়ােড� র কিম�র সভাপিত । ওয়াড� কিম�র কাজ �িল হল ওয়ােড� র সমস�া িচি�ত 

করা ও অ�ািধকােরর িভি�েত তার সমাধান করা, জনগেণর সি�য় অংশ�হেনর 

তদারিক, কর �দােন নাগিরকেদর উৎসাহ দান ইত�ািদ ।

�পৗর উপেদ�া কিম�

 �ময়র পিরষদ ৫জন সদস� িবিশ� �পার উপেদ�া কিম� গঠন কের । এই 

কিম�র কাজ হল �ময়র পিরষদেক পরামশ� দান ।

আগরতলা �পৗর কেপ�ােরশেনর কায� াবলী

 আগরতলা �পৗর কেপ�ােরশন ব�াপক কম�কাে�র সােথ ওতে�াতভােব 

জিড়ত । কেপ�ােরশেনর আবিশ�ক কাজ�িল হল -
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 (১) জল সরবরােহর �ান িনমা� ন ও সংর�ন ।

 (২) অি� �িতেরাধ ও অি� িনব�াপেনর ব�াব�াকরন ।

 (৩) রা�াঘাট, জনসাধারেনর ব�বহায� অন�ান� �ান আেলািকত করা ও 

পির�ার পির�� রাখ ।

 (৪) বৃ�েরাপন ও বৃ� সংর�ন ।

ু ু (৫)জ�-মৃত� নিথভ�করন ।

 (৬) জনসাধারনেক �কা, ইে�কশন �দান ইত�ািদ ।

কেপ�ােরশেনর ���াধীন কাজ�িল হল

 (১) পাঠাগার, িমউিজয়াম, আট�  গ�ালারী, প�-পািখ সং�হালয় �িত�া ও 

সংর�ন ।

 (২) �মলা, �দশ�নী সংর�ন ও পিরচালনা ।

 (৩) কেপ�ােরশেনর কম�চারীেদর বাস�ােনর ব�ব�া করা ।

ৃ (৪) িব�ামগার, গৃহিনমা� ন, িশ� আবাস, অনাথ আ�ম �ভিত িনমা� ন ও 

সংর�ন ।

ৃ ৃ (৫) হাসপাতাল, দাতব� িচিকৎসালয়, মাতসদন, িশ�কল�াণ �ক� �ভিত 

�াপন ও সংর�ন ইত�ািদ কাজ ।

(২) �পৗরসভা

 প�ােয়ত �ক� কের �যমন �ামীন শাসন ব�ব�া িবকিশত, �তমিন 

শহরা�লেক �ক� কের �পৗরসভা িবকিশত । �পৗরসভার সদস�রা সংি�� এলাকার 

জনগেণর সরাসির �ভােট �ত��ভােব িনব�ািচত হন । তেব িবেশষ ��ে� �ান স�� 

ব�াি�েদর রাজ�পাল মেনািনত করেত পােরন তেব �কান �পৗরসভার সদস� বা 

�িতিনিধ ৪০ এর অিধক হেব না আবার ২০ এর কম হেব না ।

 বত� মােন �পৗরসভার �িতিনিধ িনব�ািচত হেত হেল �কােনা ব�াি�েক 

কমপে� ২১ বছর বয়� হেত হেব, িবকৃত মি�� বা �দউিলয়া হেবন না, সরকারী 



কম�চারী হেবন না এবং মহ�মা বা প�ােয়েতর সদস� হেবন না ।

�পৗরসভার কায� াবলী

 ১৯৯৪ সােলর ি�পুরা প�ােয়ত আইেন �পৗরসভার কায�াবলী স�েক�  

আেলাচনা করা আেছ । যথা -

আবিশ�ক কায� াবলী -

ু (১) পূত�  িবষয়ক কায� া বলী - রা�াঘাট, �সত, উড়ালপুল িনমা� ন ও সংর�ন, 

রা�ার নামকরন, নদ� মা ওপর �নালী িনমা� ন ও র�নােব�ন, বৃ�েরাপন �শৗচাগার 

িনমা� নও সংর�ন, বাজার িনমা� নও সংর�ন ইত�ািদ ।

 (২) জন�া�� িবষয়ক কায� াবলী - ময়লা, আবজ� না অপসারন, �িতকারক 

ও িবপ�নক ব�ব�া িনয়�ন, পানীয় জল সরবরাহ, �কা ও �িতেষধক �দান,েরাগ 

�িতেরাধ ও িনয়�ন, ��র ও অন�ান� প�েদর উপ�ব ব� কর, �শৗচাগার পির�� 

রাখা ইত�ািদ ।

 (৩) নগেরা�য়ন স�িক� ত কায� াবলী - বি� উ�য়ন, গৃহিনমা� ন, পাক�  ও 

উদ�ান িনমা� ন ও সংর�ন, রা�াঘােটর িনয়�ন, ঐিতহািসক �সৗেধর সংর�ন ইত�ািদ ।

 (৪) �শাসন িবষয়ক কায� াবলী - �পৗর এলাকারসীমানা িচি�তকরণ, জ�-
ু ু ু ৃমৃত�র নিথভ�করন, পথ, �সত �ভিতর অৈবধ দখলদািরর �রীকরন, �পৗরসভার 

স�ি�র র�নােব�ন, �ষন িনয়�ন, অৈবধ িনমা� ন �রাধ ইত�ািদ ।

���াধীন কায� াবলী

ূ (১) �িভ� �, বন�া, ভিমকে�র সময় �ান িবতরন।

 (২) ম�ীেদর জন� �িত�ালয় িনমা� ন ও সংর�ন ।

 (৩) বৃ�া�ম ও অনাথ আ�ম িনমা� ন ও সংর�ন ।

 (৪) �াথিমক িবদ�ালয় �াপনও সংর�ন ।

 (৫) বয়� িশ�া, সামািজক িশ�ার �সার ।

 (৬) িব�ান ও �যুি� িবদ�ার উ�িত সাধন ।
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 (৭) প� খামার িনমা� ন ও র�নােব�ন । 

 (৮) অপির�ত জল সরবরাহ ।

 (৯)সমবায় সিমিত িনমা� ন ও সংর�ন ।

 (১০) পিতত জিম উ�ার ও সামািজক বনসৃজন ইত�ািদ ।

ৃরাজ�সরকার কতক হ�া�িরত কায� াবলী

 ১৯৯৪সােল �পৗর আইন অনুসাের রাজ� সরকার �বশ িকছু �মতা 

�পৗরসভােক হ�া�িরত করেত পাের । �যমন 

 (১) শহর পিরক�না, শহর উ�য়ন।

 (২) পিরবহন ব�ব�া, কম�সং�ান কম�সূচী ।

 (৩) �া�� ও পিরবার কল�াণ, �ান ও সামািজক কল�াণ ।

 (৪) রা�াঘাট, গৃহিনমা� ন সহপূত�  কাজ ।

 (৫) �াথিমক িশ�া,বয়� িশ�া, কম�সূচী ও সামািজক িশ�ার �সার ।

 (৬) �ীড়া কল�াণ, তপিশলী জািত ও উজপজািত কল�াণ ।

 (৭)পিরেবশ সংর�ন ইত�ািদ ।

 তাই বলা যায় �পৗর জনগেণর আশা আকা�া একমা� �পৗরসভাই পূরণ করেত 

পাের, তেবএর জন� আিথ�ক সং�ান পাশাপািশ সিদ�ার �েয়াজন ।

(৩) নগর প�ােয়ত

 ১৯৯৪ সােলর �পৗর আইন অনুসাের সদস� �াম �থেক শহের উ�ীন� অ�েল 

নগর প�ােয়েতর কথা বলা হেয়েছ । নগর প�ােয়েতর সভাপিত সেব�া� �মতার 

অিধকারী । সাধারন ভােব �কােনা �পৗরসভায় �ময়র সংি�� নগর প�ােয়েতর সদস� 

হন , তেব �ময়র ও ১০জন ওয়ােড� র সদস�েদর িনেয় এক� কিম� গঠন কের । সািব�ক 

�া�বয়ে�র �ভাটািধকােরর মাধ�েম নগর প�ােয়েত পাঁচ বছেরর জন� গ�ত হয় । 

নগর প�ােয়েত �পৗরসভা ও কেপ�ােরশেনর মত তপিশলী জািত ও উপজািতেদর জন� 

আসন সংর�েনর ব�ব�া আেছ ।
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কায� াবলী

 নগরপ�ােয়ত �য সব কায�াবলী স�াদন কের থােক, তা হল -

 (১) শহরা�েলর যাবতীয় সমস�ার সমাধান ও সাহায� দান ।

 (২)নদ� ামা ও পয়ঃ�নালী পির�ার করা, রা�াঘাট আেলািকত করা ।

 (৩) শহরা�েল িশ�ােক� িনমা� ন ও পিরচালনা করা ।

ু (৪) �েত�কওয়ােড�  জল সরবরাহ করা, জ�-মৃত�র িহেসব রাখা, কালভাট�  

িনমা� নও সংর�ন ইত�ািদ কাজ কের থােক ।

ি�পুরা উপজািত অ�ল �শািসত �জলাপিরষদ (TTAADC)

 ি�পুরা উপজািত অ�ল �শািসত �জলাপিরষদ এক� �াধীন পিরষদ । ফেল 

উপজািত অ�েল এই পিরষদই সব�ােপ�া �মতার অিধকাির । ি�পুরার রাজধানী 

আগরতলা �থেক ২৬ িকেলািমটার �ের খুমুলভ এই উপজািত সং�া (TTAADC) এর 

সভা ও অিধেবশন অনুি�ত হয় । এই ি�পুরা উপজািত অ�ল �শািসত �জলা পিরষদ 
ৃ১৯৭৯ সােল ভারতীয় পাল�ােম� কতক আইন পােশর মাধ�েম �িতি�ত হয় । তেব এই 

পিরষদ ১৯৮৫ সােল ৪৯ তম সংিবধান সংেশাধেনর মাধ�েম সংিবধােনর ষ� তপিশেল 

যু� হয় ।

 ি�পুরায় �ায় ৬৮ শতাংশ এই পিরষেদর অ�গ�ত এবং T TA A D C 

৭,১৩২.৫৬ বগ� িকেলািমটার অ�েল িব�ৃত । এই পিরষেদর ৭০শতাংশ অ�ল পাব�ত� 

ভূিম এবং এই পিরষেদর জনসংখ�া ৩,৬৭৩,৯১৭ (২০১১এর জনগণনা অনুসাের), 

ি�পুরার �মাট জনসংখ�ার �ায় ৮০ শতাংশ এই পিরষেদর অ�গ�ত ।

 ি�পুরা উপজািত অ�ল �শািসত �জলা পিরষদ (TTAADC) ৩০ জন 

�িতিনিধ �ারা পিরচািলত হয় । এই ৩০ জেনর মেধ� ২৮ জন সাব�জনীন �া�বয়ে�র 

�ভাটািধকােরর মাধ�েম িনব�ািচত হন এবং বািক ২জনেক রাজ�পাল মেনানীত কেরন । 

আর ২৮জন িনব�ািচত �িতিনিধেদর মেধ� ২৫ জন তপিশলী উপজািত �থেক িনব�ািচত 

হেবন । এই পিরষেদ এক� ১০ সদস� িবিশ� �শাসিনক কিম� বত� মান ।

 ি�পুরা উপজািত অ�ল �শািসত �জলা পিরষদ (TTAADC) আইন 
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সং�া� ও �শাসিনক কায� স�াদন কের থােক �যমন - 

আইন স�িক� ত �মতা 

 এই পিরষেদর আইন িবভােগর �ধান হেল সভাপিত । িতিন �কান সভা আ�ান 

করেত পােরন, িনিদ� সময় অ�র সভার মাধ�েম অ�গিতর পয�ােলাচনা কের থােকন, 

আিথ�ক ব�ায় বরাে�র অনুেমাদন �দন, এছাড়াও �কােনা িবল এবং আইন ও অনুশাসন 

পাশ করার মাধ�েম আইন িবভাগেক পিরচালনা কেরন ।

�শাসিনক �মতা 

 ি�পুরা উপজািত এলাকা �শািসত �জলা পিরষেদর �শািসক দািয়� বত� ায় 

�শাসিনক কিম�র উপর । এই কিম� কাজপিরচালনার জন� কম�চারী িনেয়াগ কের 

থােকন । �ধান �শাসিনক আিধকািরক, উপ�ধান �শাসিনক আিধকািরকেদর িনেয়াগ 

কের থােকন । এছাড়া �শাসন, অথ�, �ামীন উ�য়ন পিরক�নাও সহেযািগতা বৃি� 

ৃ�ভিতর ব�াপক কায�াবলী পিরচালনা করা ইত�ািদ ।

 সুতরাং ি�পুরায় �ায়�শাসন ব�ব�ার পাশাপিশ ি�পুরা উপজািত অ�ল 

�শািসত �জলা পিরষেদর উপি�িতএক অনন� চিরে�র সৃি� কেরেছ । তাই বলা যায়, 

ূএই পিরষদ ি�পুরার সািব�ক উ�য়েন অন�তম ���পূন� ভিমকা পালন কের আসেছ ।

৪.৫ - অনুশীলনী

সংি�� ��াবলী

(১) �াম প�ােয়েতর আেয়র উৎস কী ?

(২) সভাপিত ও সহ সভাপিত কারা এবং িকভােব িনব�ািচত হন ?

(৩) সভািধপিতও সহসভািধপিত িকভােব িনব�ািচত হন ?

(৪) উপজািত উ�য়ন পষ�দ কী ?

রচনাধম� ��াবলী

(১) �াম প�ােয়েতর গঠন ও কায�াবলী স�েক�  িব�ািরত আেলাচনা কর ?

(২) প�ােয়ত সিমিতর গঠন ও কায�াবলী�িল �লখ ?
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ু(৩) �জলা পিরষেদর ভিমকা কী ?

(৪) �পৗরসভার গঠন ও কায�াবলী আেলাচনা কর ?

(৫) আগরতলা কেপ�ােরশেনর গঠন ও কায�াবলী �লখ ?

(৬) ি�পুরা উপজািত অ�ল �শািসত �জলা পিরষদ স�েক�  �কা �লখ ?

৪.৬ - িনব�ািচত ��প�ী

(১) রাজ� বসু ‘জন�শাসন’ পি�মব� রাজ�পু�ক পষ�দ, কলকাতা, ২০১০

(২) িব�নাথ চ�বত�, “পি�মবে�র প�ােয়ত ব�ব�ার �পেরখা” �গিতশীল 

�কাশক, কলকাতা - ২০১১

(৩) িব�নাথ চ�বত�, “পি�মবে�র �পৗরসভা : িববত� ন �থেক িনব�াচন” �গিতশীল 

�কাশক, কলকাতা -২০১২

(৪) https://en.m.wikipedia.org>wiki

(৫) www.tripurainfo.com>info>Archivedet

(৬) The Tripura Municipality Act, 1994

(৭) The Tripura Panchayet Act, 1993
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